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SPIS TREŚCI

WYDARZENIA

  3 POLECO z roz bu do wa ną ofer tą OZE
          Kom plek so wa ofer ta roz wią zań dla ochro ny śro do wi ska i zrów -

no wa żo ne go roz wo ju pre zen to wa na pod czas tar gów POLECO
zo sta nie wzbogacona o sferę od na wial nych źró deł ener gii.

ŻYCIE W MIEŚCIE

  4 Elek tro mo bil ność. Fak ty i mi ty
          Obo wią zu ją ca od lu te go 2018 ro ku usta wa o elek tro mo bil no ści i pa -

li wach al ter na tyw nych to pierw szy w Polsce akt praw ny tak kom -
plek so wo opi su ją cy za sa dy dzia ła nia te go sek to ra go spo dar ki. 

  5 Eko lo gicz ne, efek tyw ne i eko no micz ne
          Te trzy sło wa naj le piej opi su ją ko rzy ści ze sto so wa nia drew nia -

nych szczo tek do ręcz ne go czysz cze nia wszel kich po wierzch ni.  

    6 Gdzie dia beł nie mo że, tam... ROBO do trze
          Po nad dwa tysiące za do wo lo nych użyt kow ni ków na ca łym świe -

cie stwierdza, że kup no zdal nie kie ro wa ne go po jaz du gą sie ni co -
we go ROBO fir my Ener gre en znacz nie uła twi ło im pra cę. 

WYWIAD POŚREDNIKA

8 Pozycja lidera zobowiązuje
            Rozmowa z Kajetanem Nowakiem, 

kierownikiem sprzedaży działu 
Instytucje publiczne/technika komunalna 
w firmie Kärcher.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

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

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

12 Re cy kling me ta li nie że la znych 
            Sku tecz ny od zysk su row ców wy ma ga sto -

so wa nia naj no wo cze śniej szych, spe cja li -
stycz nych tech no lo gii, gdyż tyl ko one
gwa ran tu ją opty mal ne re zul ta ty fi nan so we. 

14 Nie po zor ny Kro ko di le
          Su ge ru jąc się tyl ko kom pak to wy mi wy -

mia ra mi roz drab nia cza Kro ko di le fir my
Kom plet, wprost trud no uwie rzyć, że
jest to tak sku tecz na ma szy na.

17 Sku tecz ny re cy kling jest moż li wy
          Sze ro ka ga ma roz drab nia czy i prze sie wa -

czy Pro na ru jest wy ni kiem kon se kwent nie
re ali zo wa nej stra te gii fir my mającej na celu
two rze nie pro duk tów sprzy ja ją cych roz wo -
jo wi Go spo dar ki Obie gu Za mknię te go.

ŻYCIE W MIEŚCIE

20 Ener ge ty cy do ce nia ją kon struk cje Gra co
            Przed się bior stwa z sek to ra ener ge tycz ne -

go pra cu ją w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach. Wy ma ga ją one sto so wa nia po -
jaz dów, któ re bez prze szkód po ru szać się
mo gą w na wet trud no do stęp nym te re nie. 

22 DAF – dobry wy bór, czysty zysk
            Sa mo cho dy cię ża ro we DAF są światowym

nu me rem je den w za sto so waniach ko mu -
nal nych. Tak że w Pol sce co raz wię cej firm
de cy du je się na za kup po jaz dów zbu do wa -
nych na pod wo ziach tej marki.  

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

24 Ser wis na pę dza sprze daż
Fir mie STOKOTA moż na po gra tu lo wać
pro fe sjo nal nej ka dry me cha ni ków. Spra -
wia ona bo wiem, że za ku pa mi no wych
po jaz dów naj czę ściej zo sta ją do tych -
cza so wi klien ci.

26 Nowoczesna baza i doświadczona kadra
             Wła ści cie le spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne

Tym bo row scy dzia łal ność roz po czy na li
od na pra wy i ser wi so wa nia po jaz dów
do czysz cze nia ka na li za cji. Rze tel na pra ca
po zwo li ła po zy skać rze szę sta łych klien tów.

30 Pro fe sjo na lizm i za an ga żo wa nie
          Po nad 21 lat dzia łal no ści ro dzin nych

przed się biorstw Top Se rvi ce i GP Truck
Tra ding za owo co wa ło po wsta niem jed -
nej z naj więk szych w kra ju firmy wy spe -
cja li zo wa nych w bu do wie, sprze da ży
i ser wi so wa niu po jaz dów ko mu nal nych. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

32 Ko mu nal ne za sto so wa nie opon Cam so
          Uwzględniając specyfikę warunków pracy firm komunalnych

producent opon Camso stale rozszerza swą ofertę o produkty,
których konstrukcja i właściwości zapewniają optymalne
wykorzystanie pracujących tam maszyn. 

EKSPERT DORADZA

34 Szyb ko złą cza zwięk sza ją funk cjo nal ność ko par ko -ła do wa rek
Tak jak wielu zapowiadało koniec ery książek, które wciąż zyskują
na popularności, tak i era koparko-ładowarek w Polsce trwa nadal. Dzięki
temu ich producenci intensywnie konkurują w dziedzinie jakości i rozwiązań
technologicznych, a Dekpol Steel dostarcza im najwyższej jakości osprzęt.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

36 Wie lo bran żo wa ko par ko -ła do war ka
          Za le ty ko par ko -ła do wa rek do ce nia ją

dzia ła ją cy w bran ży ko mu nal nej. Nic
dziw ne go wszak wszech stron ność tych
ma szyn uła twia spraw ną re ali za cję prac. 

38 Wo zi dła bu do wa ne z pa sją 
            Dzię ki nie za wod no ści i ela stycz no ści wo -

zi dła prze gu bo we Te rex Trucks cie szą się
uzna niem użyt kow ni ków na ca łym świe -
cie. Ko rzy sta ją z nich tak że fir my, re ali zu -
ją ce du że in we sty cje ko mu nal ne. 

40 Sta re na no we. Dru gie „ży cie” kom pak to ra
          Wieloletnie doświadczenie w budowie maszyn sprawia, że

produkty firmy Caterpillar po latach intensywnej eksploatacji
zamiast na złom mogą z powodzeniem wrócić do pełnionych
zadań. Tak właśnie było w przypadku kompaktora Cat 836G.



Dro dzy Czy tel ni cy,
w czasie pandemii rola plastiku w naszym życiu nabrała innego znaczenia i trudno nie docenić, że jednorazowe

opakowania z tworzyw sztucznych ułatwiają zachowanie tak dziś niezbędnej sterylności. Jednak nie może to

przesłaniać jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i sprawić, że zaniechamy działań związanych

z ograniczaniem jego użycia. Tymczasem wygląda, że w trakcie walki z koronawirusem przestaliśmy, raczej

bezrefleksyjnie, przejmować się jednorazowym plastikiem, a wiele osób uważa, że na czas pandemii należy

zaniechać z nim walki. Owsze, trudno nie dostrzec sfer życia, w których plastik jest konieczny i nikt rozsądny nie

będzie nawoływał do całkowitej jego likwidacji, np. w sferze środków ochrony osobistej. Warto jednak zastanowić się

nad ich recyklingiem. Przykład? Najtańsze, chińskie, jednorazowe maseczki często zrobione są z kilku warstw

różnych polimerów, co praktycznie uniemożliwia ponowne ich przetworzenie. A przecież zamiast maski

jednorazowej można korzystać z wielorazowych. Tym bardziej, że wielu ekspertów uważa, że są one nawet bardziej

bezpieczne, gdyż często dezynfekowane lub myte przed ponownym użyciem skutecznie zabijają wirusy. Poza tym

wielorazowe, bawełniane maseczki, a także inne zasłony ust i nosa, np. szaliki czy apaszki są w dłuższej

perspektywie tańsze i zdrowsze. Natomiast jednorazówki są zwykle wyrzucane gdzie popadnie, mogą więc

umożliwiać dalsze rozprzestrzenianie się zarazy. Tym bardziej, że wirusy dłużej utrzymują się na powierzchniach

plastikowych, niż np. na kartonie. Podobnie jest z rękawiczkami. Zamiast stosowania jednorazowych, a przy tym

najcieńszych, zapewnianych przez sklepy można zaopatrzyć się we własne z poddającego się recyklingowi lateksu.

A możliwości recyklingu plastiku w czasie pandemii i tak już nie nastrajają optymistycznie. W wielu krajach

w wyniku lockdownu zanikł, gdyż polegał na nieformalnej działalności osób zbierających nadające się

do przetworzenia śmieci. Poza tym niskie ceny ropy – istotnego surowca potrzebnego do produkcji plastiku

– sprawiają, że taniej jest produkować nowy. A jak wiele zużytego plastiku trafia na wysypiska? Szacunkowo

w samych Włoszech potrzeba około miliarda maseczek miesięcznie. Zakładając – nierealny w praktyce scenariusz

– że tylko jeden procent z nich było jednorazowych i niepoddawanych recyklingowi, to i tak każdego miesiąca z tego

powodu do środowiska trafi czterdzieści ton plastiku. Dlatego korzystajmy ze środków zabezpieczających nas

przed chorobą, ale róbmy to świadomie i tam, gdzie tylko to możliwe, stosujmy naturalne środki ochronne. 

Ży czę zdro wia i opty mi zmu.

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

Pasaż Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: 22 859 19 65, 

22 859 19 66
fax  22 859 19 67 
www.poskom.pl

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl

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

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

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

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

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

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

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Śmieciarka Farid 
model T1 SM-22

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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WYDARZENIA

Mię dzy na ro do we Tar gi Ochro ny Śro do wi ska POLECO przy -
cią ga ją do Po zna nia ty sią ce osób za in te re so wa nych róż ny mi
aspek ta mi ochro ny kli ma tu, zrów no wa żo ne go roz wo ju i go -
spo dar ki ko mu nal nej. Z ko lei tar gi GREENPOWER gro ma dzą
w jed nym miej scu i w tym samym cza sie przed sta wi cie li
wszyst kich sek to rów od na wial nych źró deł ener gii. W tym ro -
ku wy da rze nia od bę dą się rów no le gle.
Pod czas POLECO przed sta wia ne są naj now sze pro gra my
i re gu la cje praw ne, pre zen to wa ne są no we roz wią za nia sys -
te mo we, a tak że oma wia ne kie run ki roz wo ju bran ży. To
w Po zna niu przed sta wi cie le biz ne su, po li ty ki i na uki dys ku tu -
ją na naj bar dziej nur tu ją ce pro ble my te go sek to ra. – Kom -
plek so wa ofer ta pre zen to wa na przez wy staw ców z Pol ski i za -
gra ni cy to prze gląd naj now szych eko lo gicz nych tren dów
i usług oraz tech no lo gicz nych no wi nek dla firm zwią za nych
z bran żą, ale tak że róż nych ga łę zi prze my słu i przed się biorstw
uwzględ nia ją cych w swo jej dzia łal no ści aspek ty śro do wi sko -
we – wy ja śnia Pau li na Pie trzak, dy rek tor tar gów POLECO.
– No wo ścią te go rocz nej edy cji POLECO bę dzie stre fa spo -
tkań B2B czy li bu si ness to bu si ness, w któ rej od bę dą się bez -
po śred nie spo tka nia kon tra hen tów z przed sta wi cie la mi pro -
du cen tów, dys try bu to rów oraz do staw ców roz wią zań dla
ochro ny śro do wi ska – do da je dy rek tor Pie trzak. 

POLECO to pre zen ta cja roz wią zań dla przed się biorstw
z róż nych ga łę zi prze my słu. Oprócz kom plek so wej ofer ty
z za kre su ochro ny śro do wi ska, zrów no wa żo ne go roz wo ju,
tech ni ki ko mu nal nej, go spo dar ki wod no -ście ko wej pre zen -
to wa ne są naj now sze roz wią za nia dla smart ci ty. POLECO
jest rów nież miej scem dla osób szu ka ją cych urzą dzeń i sys -
te mów słu żą cych za cho wa niu czy sto ści w prze strze niach
miej skich oraz gmi nach.
GREENPOWER to do bra oka zja, by po znać ryn ko we ten den -
cje, wy mie nić prak tycz ne spo strze że nia, do wie dzieć się
przed ja ki mi wy zwa nia mi i moż li wo ścia mi stoi bran ża OZE.
Eks po zy cja tar gów obej mu je: pro duk ty, usłu gi i roz wią za nia
z za kre su ener gii sło necz nej, wia tro wej, wod nej, bio ma sy, bio -

pa liw, elek tro mo bil no ści oraz tech no lo gii ener go osz częd nych.
– GREENPOWER stanowi plat for mę umoż li wia ją cą zdo by cie

wie dzy na te mat in no wa cyj nych roz wią zań tech nicz nych
i tech no lo gicz nych zwią za nych z OZE. To tak że miej sce spo -
tka nia eks per tów z prak ty ka mi – tłu ma czy Mar cin Go ry nia, dy -
rek tor tar gów GREENPOWER. 
Nie ule ga wąt pli wo ści, że Tar gi POLECO oraz GREENPOWER
są istot nym miej scem spo tkań eks per tów, któ rzy pod czas licz -
nych kon fe ren cji, szko leń i de bat dzie lą się wie dzą na te mat
prak tycz ne go sto so wa nia ist nie ją cych roz wią zań. Na to miast
biz ne so wa struk tu ra uczest ni ków po zwa la na wią zać no we re la -
cje in we stor skie. W tar gach GREENPOWER uczest ni czą in we -
sto rzy, de we lo pe rzy, in sta la to rzy, a tak że pro jek tan ci in sta la cji.

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

www.poleco.pl

POLECO z roz bu do wa ną ofer tą OZE
Kom plek so wa ofer ta roz wią zań dla ochro ny śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju, pre zen to -
wa na pod czas tar gów POLECO, zo sta nie po więk szo na o sfe rę od na wial nych źró deł ener gii.
Tar gi GREENPOWER i POLECO od bę dą się rów nocześnie, w od 21 do 23 paź dzier ni ka 2020.



Czę sto wie le obaw wy ni ka z bra ku wie dzy al bo nie wła ści wej in -
ter pre ta cji wpro wa dzo nych za pi sów ustawy. Du że za nie po ko -
je nie wzbu dzają one szcze gól nie w jed nost kach sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, gdyż to one są od po wie dzial ne za wpro wa dze nie
w ży cie prze pi sów prawnych. Do dat ko we za mie sza nie wpro -
wa dza ją ko lej ne no we li za cje i zmiany, a swo je „trzy gro sze”
do kła da też pan de mia ko ro na wi ru sa, któ ra cał ko wi cie wy wró -
ci ła do gó ry no ga mi pra cę sa mo rzą dów.
Przy po mnij my, że obo wią zu ją ca od 22 lu te go 2018 ro ku usta wa
za kła da ła, że z po cząt kiem te go ro ku gmi ny i po wia ty ma ją ce
po wy żej 50 ty się cy miesz kań ców za pew nić mia ły mi ni -
mum dzie się cio pro cen to wy udział po jaz dów elek trycz nych
w użyt ko wa nych przez nie flo tach. Prze pis ten do ty czy tak że
wszyst kich spół ek wy ko nu ją cych za da nia pu blicz ne zle co ne
przez sa mo rząd. Mo wa tu za tem o spół kach zaj mu ją cych się re -
ali za cją za dań zwią za nych z trans por tem miej skim, go spo dar ką
od pa da mi, czy np. ochro ną prze ciw po ża ro wą. Jed nak wsku tek
gwał tow nych pro te stów jesz cze w lip cu ubie głe go ro ku ter min
wej ścia w ży cie zo stał prze su nię ty na po czą tek ro ku 2022.

Termin ten wydawał się bar dziej re al ny , ale wówczas nikt jesz -
cze nie przy pusz czał, że świat do tknię ty zo sta nie pan de mią,
któ ra stawia wszyst ko pod olbrzymim zna kiem za py ta nia. Tym
nie mniej wszyst kie za in te re so wa ne pod mio ty nie mo gą li czyć
na ko lej ne zmia ny ter mi nów i mu szą dzia łać tak, że by wy wią -
zać się z obo wią zu ją cych usta leń. A w tej chwili wie le z nich
zgła sza za strze że nia twierdząc, że w wy peł nie niu po sta no wień
prze szka dza im też nie wy star cza ją ca do stęp ność po jaz dów
z al ter na tyw nym źró dłem na pę du. 
We dług nich obec nie sy tu acja wy glą da naj le piej w segmencie sa -
mo cho dów oso bo wych oraz środków trans por tu ko mu ni ka cji
zbio ro wej. Do stęp ność au to bu sów z na pę dem al ter na tyw nym nie
bu dzi więk szych za strze żeń, za to du żo więk sze oba wy są ar ty ku -
ło wa ne w przy pad ku po zo sta łych po jaz dów ko mu nal nych. I choć
naj wię cej uwag do ty czy bra ku środków finansowych, które
mogłyby zostać wyłożone na sfi nan so wa nie za ku pu elek trycz -
nych śmie cia rek czy za mia ta rek, sły chać tak że na rze ka nia na nie -
wy star cza ją cą do stęp ność po jaz dów tego rodzaju.

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.poskom.pl

Elek tro mo bil ność? Fak ty i mi ty
Obo wią zu ją ca od lu te go 2018 ro ku usta wa o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter na tyw nych to pierw -
szy w pol skim pra wie akt tak kom plek so wo opi su ją cy za sa dy dzia ła nia te go sek to ra go spo dar ki.
Wpro wa dza zmia ny, któ re bu dzą kon tro wer sje, a wo kół któ rych na ro sło wie le fak tów i mi tów.

Do stęp no ść po jaz dów ko mu nal nych 
z al ter na tyw nym źró dłem na pę du oce nia 
Mi chał Błasz czyk, eks pert z fir my Eco -Cle an

MIT 
Do stęp ność po jaz dów elek trycz nych mo gą cych świad -
czyć usłu gi ko mu nal ne jest bar dzo ogra ni czo na. Ta kie
wnio ski moż na wy snuć czy ta jąc w pra sie wy po wie dzi
przed sta wi cie li sa mo rzą dów i firm ko mu nal nych.

FAKT 
Praw dą jest, że pro du cen ci sa mo jezd nych za mia ta rek
z na pę dem Die sel lub ben zy nowym zo rien to wa li się, że
aby nie zo stać w ty le, zmu sze ni są do wy pro du ko wa nia
ich elek trycz nych od po wied ni ków. Brak do świad cze nia
w tej ma te rii spra wia, że więk szość re no mo wa nych pro -
du cen tów nie jest jesz cze go to wa do ofe ro wa nia go to -
wych mo de li, co mo gło by po twier dzać te zę o nie do stęp -
no ści. Jed nak że ist nie ją pro du cen ci, któ rzy od kil ku na -
stu lat spe cja li zu ją się w pro duk cji „stu pro cen to wych”
za mia ta rek elek trycz nych. Jed nym z nich jest wło ska fir -
ma TENAX INTERNATIONAL, któ rej set ki za mia ta rek
oczysz cza uli ce i chod ni ki na ca łym świe cie. W cią gu kil -
ku mi nio nych lat osiem po jaz dów o ta kim na pę dzie zo -
sta ło do star czo nych rów nież do pol skich miast. Je śli
cho dzi o więk sze po jaz dy słu żą ce do wy wo zu od pa dów,
ob słu gi ak cji zi ma czy do usług wod no -ka na li za cyj nych,
to od wie lu lat ist nie ją fir my wy ko nu ją ce kon wer sję tra dy -
cyj ne go na pę du spa li no we go na elek trycz ny.

4 Pośrednik Komunalny
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Spół ka SEMKO w bran ży szczot kar skiej dzia ła
od koń ca lat osiem dzie sią tych spe cja li zu jąc się
w pro duk cji szczo tek, któ re wy ko rzy sty wa ne są
mię dzy in ny mi przez przed się bior stwa ko mu nal -
ne zaj mu ją ce się utrzy ma niem czy sto ści. Dzia ła -
nia fir my sku pia ją się w dwóch ob sza rach. Pierw -
szy z nich to pro duk cja szczo tek prze my sło wych
z wysokogatunkowego włosia, mię dzy in ny mi ta -
le rzo wych i wal co wych, w któ rych wy ko rzy sty -
wa ne jest wy so ko ga tun ko we wło si. Dru gi obszar
obejmuje wytwarzanie szczo tek ręcz nych
w opra wach drew nia nych. Znajdują one
zastosowanie do czysz cze nia róż ne go rodzaju
po wierzch ni. Za sto so wa nie w nich wło sia o róż -
nej twar do ści po zwa la na użytkowanie za rów no
na ze wnątrz, jak i w po miesz czeniach. Du żym
za in te re so wa niem cie szą się drew nia ne ze -
wnetrz ne szczot ki chod ni ko we ze wzmoc nie -
niem me ta lo wym, tak zwane uli ców ki. Są one
nie zbęd nym ele men tem wy po sa że nia każ dej
eki py sprzą ta ją cej, pozwalają bo wiem
skutecznie usuwać brud z miejsc trud no do stęp -
nych, do któ rych nie ma szans  do trzeć me cha -
nicz na za mia tar ka. Na to miast we wnątrz po -
miesz czeń wy ko rzy stywane są szczot ki sa lo we,
w któ rych sto so wa ne jest wło sie o pa ra me trach
do bie ra nych już w trakcie pro duk cji do okre ślo -
nych po trzeb użytkowników. 
Ofer ta SEMKO po sze rzo na jest tak że o in ne go
ro dza ju szczot ki do ręcz ne go użyt ko wa nia
w tym: zmiot ki, szczot ki ogro do we, szczot ki
do szo ro wa nia oraz drob ny sprzęt, ta ki jak ło pa -
ty, gra bie, któ re po ma ga ją utrzy mać po rzą dek. 

Po mi mo upły wu lat na dal du żą po pu lar no ścią
cie szą się mio tły wy ko na ne z wi tek brzo zo wych.
Oka zu je się, że nie jest to sprzęt ar cha icz ny.
Wprost prze ciw nie, mio tły te są na dal czę sto sto -
so wa ne do pro stych prac po rząd ko wych. Ich
naj więk szy mi za le ta mi jest mak sy mal nie pro sta
kon struk cja, na tu ral ny ma te riał oraz atrak cyj -
na ce na. War to też pod kre ślić, że wszyst kie pro du -
ko wa ne przez SEMKO szczot ki do ręcz nych prac
po rząd ko wych to pro duk ty eko lo gicz ne, któ re
po zu ży ciu mo gą zo stać pod da ne re cy klin go wi.

www.semko.pl

Eko lo gicz ne, efek tyw ne i eko no micz ne
Trzy po wyż sze okre śle nia do sko na le opi su ją ko rzy ści pły ną ce ze sto so wa nia drew nia nych
szczo tek prze zna czo nych do ręcz ne go czysz cze nia wszel kich po wierzch ni. W Pol sce jed -
nym z czo ło wych pro du cen tów ta kie go sprzę tu jest fir ma Szczot ki SEMKO.

a Do pro duk cji szczo tek
do ręcz nych prac po rząd ko -
wych wy ko rzy sty wa ne są
eko lo gicz ne su row ce

f Ofer ta szczo tek SEMKO jest
sta le po sze rza na o no we
wy ro by chęt nie wy ko rzy sty -
wa ne przez fir my ko mu nal ne

s Po mi mo upły wu lat nie słab -
ną cą po pu lar no ścią cie szą
się na dal mio tły wy ko na ne
z wi tek brzo zo wych
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ŻYCIE W MIEŚCIE
www.energreen.it

Gdzie dia beł nie mo że, tam... ROBO do trze

a Zdal nie ste ro wa ny po jazd
zapewnia nie tyl ko du żą wy -
go dę, ale przede wszyst kim
opty mal ną wy daj ność. Jest
w sta nie za stą pić pra cę na -
wet czterech pra cow ni ków

s Napęd gąsienicowy za pew -
nia  ma szy nie du żą sta bil -
ność na każ dym pod ło żu

Po nad dwa ty sią ce za do wo lo nych użyt kow ni ków na ca łym świe cie pod kre śla, że kup no zdal nie
kie ro wa ne go po jaz du gą sie ni co we go ROBO fir my Ener gre en znacz nie uła twi ło im pra ce zwią za -
ne z utrzy ma niem zie le ni. Sku tecz ność dzia łań wło skie go pro du cen ta do ce nia tak że co raz wię cej
kra jo wych firm, któ re chwa lą so bie przede wszyst kim ich nie za wod ność i wy so ką efek tyw ność.

– W Pol sce fir ma Ener gre en jest obec na od kil ku lat
i za in te re so wa nie jej pro duk ta mi sys te ma tycz nie ro -
śnie. Jed nak o ile w la tach po przed nich sprze daż
zwięk sza ła się stop nio wo, to w tym ro ku na stą pił
sko ko wy wzrost za in te re so wa nia na szy mi ma szy na -
mi i to za rów no po jaz da mi ROBO, jak i ILF. Dość po -
wie dzieć, że sprze da li śmy już cztery ILF-y oraz po -
nad dwadzieścia mo de li ROBO – za pew nia Ire ne -
usz Tom ków, re pre zen tu ją cy Ener gre en w Pol sce.
Na tak olbrzymią po pu lar ność ma szyn Ener gre en
wpły nę ło kil ka czyn ni ków. Przede wszyst kim wy so -
kie kosz ty pra cy oraz trud no ści ze zna le zie niem wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków zmu sza ją fir my wy -
ko naw cze do szu ka nia roz wią zań zwięk sza ją cych
efek tyw ność pra cy. A jed ną z naj sku tecz niej szych
me tod w tym wzglę dzie jest in we sto wa nie w za kup
wy daj nych, wszech stron nych i pro stych w ob słu dze
ma szyn. Wy ko na ją one pra ce szyb ko, do kład nie,
a jed no cze śnie są zauto ma ty zo wa ne i wy ma ga ją
tyl ko mi ni mal ne go za an ga żo wa nia czło wie ka. Ta kie
wła śnie ma szy ny i urzą dze nia ofe ru je wło ska fir ma
Ener gre en, któ ra od 40 lat pro du ku je pro fe sjo nal ne
ma szy ny do utrzy ma nia zie le ni. Spe cja li za cja i sys -
te ma tycz ne udo sko na la nie pro duk tów za owo co wa -
ło zdo by ciem po zy cji świa to we go li de ra w pro duk cji
ma szyn ty pu ILF i ROBO, a ich ja kość po twier dza
dy na micz nie ro sną ca licz ba klien tów. W tym ro ku
do gro na klien tów Ener gre en do łą czy ła tak że fir ma
Zie leń Miej ska z Tcze wa. Fir ma zaj mu je się przede
wszyst kim utrzy ma niem te re nów zie lo nych w mie -

ście Tczew. – Ku pi li śmy zdal nie kie ro wa ny po jazd
gą sie ni co wy ROBO Gre en, gdyż chce my się roz -
wi jać i zwięk szyć swo ją kon ku ren cyj ność na ryn -
ku. Do tąd do ko sze nia stro mych skarp i wa łów wy -
ko rzy sty wa li śmy przede wszyst kim ręcz ne ko sy
spa li no we, ale by ło to mę czą ce dla pra cow ni ków,
pra co chłon ne i nie efek tyw ne. Dla te go po szu ki wa -
li śmy roz wią zań, któ re uła twią pra cę i wte dy ze -
tknę li śmy się z ofer tą fir my Ener gre en. Za cie ka wi ła
nas na ty le, że w kwiet niu ku pi li śmy zdal nie ste ro -
wa ny po jazd ko szą cy – mówi Zbi gniew Stub ba,
pre zes spół ki Zie leń Miej ska.
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Wy bra ny przez spół kę Zie leń Miej ska mo del to
naj po pu lar niej sza wer sja po jaz dów ROBO. Co
wpły wa na tak wiel ką po pu lar ność nie po zor nej
z wy glą du ma szy ny? Przede wszyst kim wy daj -
ność, nie za wod ność i wy go da. Po jazd na pę dza ny
jest nie za wod nym, spraw dzo nym wy so ko pręż -
nym sil ni kiem mar ki YANMAR-ISUZU. Jed nost ka
o po jem no ści 1,6 li tra rozwija moc 40 KM, co – jak
po ka zu je prak ty ka – wy star cza do nie prze rwa nej
pra cy na wet przez 24 go dzi ny, a do te go umoż li -
wia bez najmniejszego problemu po ko nywanie
skar p o na chy le niu do 55 stop ni. Po ma ga ją w tym
tak że spe cjal nie wy pro fi lo wa ne gą sie ni ce
maszyny, któ re za pew nia ją jej nie zbęd ną sta bil -
ność na każ dej na wierzch ni. I tak, w wersji z gu -
mo wymi gą sie ni cami o sze ro ko ści 280 mm z wy -
so kim bież ni kiem ma szy na mo że swo bod nie prze -
miesz czać się za rów no po ka mie ni stym na sy pie
ko le jo wym, jak i grun to wych pod ło żach przy droż -
nych ro wów oraz skarp. Do dat ko wo du ża sze ro -
kość gą sie nic rów no wa ży sto sun ko wo wy so ką
ma sę urzą dze nia (1.300 lub 1.500 kg), któ ra dzię ki
nim jest rów no mier nie roz ło żo na, a to uła twia po -
ru sza nie się ma szy ny w trudnym te re nie. Ko lej ną
za le tą  jest płyn na re gu la cja każ dej z gą sie nic.
Dzię ki te mu moż na opty mal nie wy re gu lo wać prze -
no sze nie na pę du, co sprawia że ma szy -
na przemieszczając się nie nisz czy pod ło ża.
I wła śnie w ta kich trud nych warunkach
eksploatowany jest za ku pio ny przez tczewską
spół kę Zie leń Miej ska po jazd ROBO. W bie żą cym
se zo nie spraw dził się już mię dzy in ny mi przy ko -
sze niu tra wy na miej skim od cin ku wa łu prze ciw -
po wo dzio we go na Wiśle w Tcze wie. Po za tym
wykorzystywano go przy pra cach pie lę gna cyj -
nych na wielu miej skich zie leń cach. Ge ne ral nie
ROBO  stosowany jest w trudnodostępnych miej -
scach, gdzie je go pa ra me try okazują się wprost
trudne do przecenienia. – Bli sko pół rocz na eks -
plo ata cja po zwa la nam stwier dzić, że za kup zdal -
nie ste ro wa nej ma szy ny to w na szym przy pad ku
tra fio na in we sty cja. Przede wszyst kim umoż li wia
nam re ali za cję więk szej liczby zle ceń, gdyż tem po
pra cy jest szyb sze, a w do dat ku nie mu si my za trud -
niać do dat ko wych osób. Wcze śniej do re ali za cji
po dob ne go za da nia po trze ba by ło wy słać eki pę
zło żo ną z pięciu-sześciu osób, obec nie dzięki ma -
szy nie ROBO wy star czy dwu oso bo wy ze spół. Ła -

two po li czyć, że oszczęd no ści z te go ty tu łu są du -
że, a do dat ko wo pra cow ni cy są mniej zmę cze ni,
a pra ca może być wy ko na na sprawniej i szyb ciej
– pod su mo wu je pre zes Zbi gniew Stub ba.
War ta pod kre śle nia jest tak że nie skom pli ko wa -
na ob słu ga ma szy ny. Ope ra tor mo że ste ro wać
zdal nie ma szy ną wy ko rzy stu jąc w tym ce lu nie wiel -
ki pul pit. Opa no wa nie je go funk cji nie na strę cza
mu więk szych pro ble mów. Jesz cze prost sza jest
co dzien na kon ser wa cja po jaz du, któ ra prak tycz nie
ogra ni cza się do czysz cze nia je go new ral gicz nych
pod ze spo łów. Tak że ser wis – świad czo ny na te re -
nie ca łej Pol ski przez spół kę Li zards – ogra ni cza
swe dzia ła nia do pod sta wo wych czyn no ści kon -
ser wa cyj nych. Nie bez po wo du, ma szy ny Ener gre -
en sły ną bo wiem z wy so kiej nie za wod no ści. 

a ROBO mo że pra co wać
na skar pach o na chy le niu
na wet do 55 stop ni

f Co dzien na kon ser wa cja jest
pro sta, ogra ni cza się bo -
wiem do czysz cze nia i uzu -
peł nie nia pa li wa

s Ste ro wa nie ma szy ną jest
bar dzo pro ste i moż na je
opa no wać w cza sie krót kie -
go szko le nia
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– Roz ma wia my w cza sie szcze gól nym, gdy ca ły świat
zma ga się ze skut ka mi pan de mii. Na ile za ist nia ła sy tu -
acja wpły nę ła na pro wa dzo ną przez Was dzia łal ność? 
– Istot nie, za ist nia ła sy tu acja po sta wi ła nas wszyst kich
przed nie spo ty ka ny mi jak do tąd wy zwa nia mi. Na szczę ście
przed za ha mo wa niem pro duk cji i prze rwa mi w łań cu chu do -
staw uchro ni ła nas do bra or ga ni za cja oraz od po wied nio za -
pla no wa ne sta ny ma ga zy no we. Fir ma Kärcher sta no wi doj -
rza łą struk tu rę o wie lo let niej tra dy cji, bę dą cą w sta nie po dej -
mo wać sto sow ne dzia ła nia rów nież w sy tu acjach kry zy so -
wych. Dzię ki te mu je ste śmy w sta nie za pew nić od po wied nie
wspar cie na szym klien tom rów nież w tych trud nych cza sach. 

– Wa sza ofer ta w prze wa ża ją cej czę ści do ty czy sze ro ko
ro zu mia nej czy sto ści, a służ by ko mu nal ne mia ły w tym
cza sie na wet do dat ko we za da nia do wy ko na nia. Czy
w związ ku z obec ną sy tu acją na stą pił wzrost za po trze -
bo wa nia na Wa sze pro duk ty? 
– Po wiem wię cej – po zy cję świa to we go li de ra tech no lo gii
czysz cze nia trak tu je my ja ko kon kret ne zo bo wią za nie. Dzię ki
ta kie mu po dej ściu je ste śmy w sta nie za ofe ro wać od po wied nie
roz wią za nia nie mal dla każ dej bran ży – w tym rów nież dla sa -
mo rzą dów, spół ek ko mu nal nych i firm sprzą ta ją cych. Na sze
pro duk ty po ma ga ją w utrzy ma niu obiek tów ta kich jak szpi ta le,
ho te le czy lo ka le ga stro no micz ne. Na prze ciw pan de mii wy sta -
wi li śmy ca ły ar se nał po ma ga ją cy w de zyn fek cji – w tym pa -
row ni ce i go rą co wod ne urzą dze nia wy so ko ci śnie nio we, a tak -
że wszel kiej ma ści au to ma ty szo ru ją ce – umoż li wia ją ce utrzy -
ma nie czy sto ści i sku tecz ne od ka ża nie po wierzch ni pła skich.
Z po mo cą przy szedł rów nież naj cięż szy ka li ber: ko mu nal ne
za mia tar ki i wie lo funk cyj ne no śni ki na rzę dzi. Ma szy ny te
w wie lu mia stach do sko na le spraw dzi ły się przy de zyn fek cji
te re nów pu blicz nych za po mo cą spe cjal nych środ ków che -
micz nych lub je dy nie z wy ko rzy sta niem go rą cej wo dy.

– Czy pro wa dzi li ście ja kieś ak cje do ty czą ce czy sto ści,
de zyn fek cji? Czy fir my zwra ca ły się do Was o po moc,
o do radz two w tym za kre sie?

– Wie lu na szych przed sta wi cie li i part ne rów ak tyw nie wspie ra ło
lo kal ne sa mo rzą dy w za kre sie de zyn fek cji i utrzy ma nia czy sto -
ści w miej scach pu blicz nych, sku pia jąc się głów nie na ele men -
tach ma łej ar chi tek tu ry, ta kich jak ław ki i przy stan ki au to bu so -
we. Na to miast za szko le nia w za kre sie pro fe sjo nal ne go utrzy -
ma nia czy sto ści jest u nas od po wie dzial na spe cjal nie po wo ła na
w tym ce lu i od po wied nio cer ty fi ko wa na Aka de mia. Fir ma
Kärcher ak tyw nie an ga żu je się w wie le ak cji spo łecz nych i kom -
pe ten cyj nych. Po zy cja zo bo wią zu je. Dla te go też za nim na stą pi -
ło po now ne otwar cie go spo dar ki by li śmy part ne rem ak cji Fe de -
ra cji Przed się bior ców Pol skich o na zwie #wolneodCovid19,
prze ka zu jąc spe cjal ne pla ny hi gie ny wszyst kim za in te re so wa -
nym po now nym uru cho mie niem dzia łal no ści (usłu gi ho te lar -
skie, re stau ra cyj ne, be au ty) i jej bez piecz nym pro wa dze niem
w cza sie sta nu epi de micz ne go w Pol sce.

– Wie lu spe cja li stów przy pusz cza, że za chwi lę na stą pi
ko lej na, jesz cze więk sza, je sien na fa la za cho ro wań. Czy
szykujecie się do te go w ja kiś szcze gól ny spo sób?  
– Rze czy wi stość oka za ła się za ska ku ją ca dla nas wszyst kich,
dla te go żad ne go sce na riu sza nie moż na wy klu czyć. Przede
wszyst kim na wo łu je my do kie ro wa nia się zdro wym roz sąd -
kiem. Sto suj my się do wy tycz nych eks per tów, myśl my o so -
bie i o in nych, ale nie po pa daj my w pa ni kę. 
Dzię ki sku tecz nie wdra ża nym dzia ła niom i prze my śla nej po li -
ty ce dłu go ter mi no wej je ste śmy go to wi za pew nić na szym
klien tom od po wied nie wspar cie w wal ce z pan de mią.

– Czy przy go to wu je cie ja kieś spe cjal ną ofer tę, któ ra uła -
twi fir mom wal kę z ata ku ją cy mi wi ru sa mi?
– Nie ustan nie pra cu je my nad do sto so wa niem na szej ofer ty
do po trzeb zmie nia ją ce go się ryn ku. Moż na jed nak śmia ło
po wie dzieć, że więk szość na szych pro duk tów po ma ga
w wal ce z wi ru sa mi i bak te ria mi rów nież bez spe cjal nych mo -
dy fi ka cji. Pro fe sjo nal ne myj ki ci śnie nio we z za sto so wa niem
spe cjal nych dysz są w sta nie pod grze wać wo dę do 155°C,
nie bez po wo du sta no wiąc je den z naj czę ściej sto so wa nych
spo so bów de zyn fek cji. Ba da nia nie za leż nych la bo ra to riów

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Kajetanem Nowakiem, 
kierownikiem sprzedaży działu Instytucje
publiczne/technika komunalna w firmie Kärcher  

Pozycja lidera
zobowiązuje
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kich jej eta pach. Za rów no punk ty sprze da ży, jak i – co czę sto
jest naj waż niej sze – punk ty ser wi so we pra cu ją nie prze rwa nie,
z za cho wa niem sto sow nych środ ków bez pie czeń stwa. Nie ty -
po wa sy tu acja mi nie, a na sze dłu go ter mi no we re la cje z klien -
ta mi i po zy cja spraw dzo ne go part ne ra po zo sta ną.

– Jak du żą ro lę od gry wa w Wa szej dzia łal no ści eko lo -
gia? Czy pro jek tu jąc no we urzą dze nie kon struk to rzy są
zde ter mi no wa ni do te go, aby za pro jek to wać pro dukt,
któ ry na wet kosz tem wyż szej ce ny za gwa ran tu je niż sze
kosz ty dla na tu ry?
– Ja ko mię dzy na ro do wy kon cern ma my świa do mość, ja ką
od po wie dzial ność nie sie ze so bą po zy cja li de ra. Eko lo gia to
je den z naj wyż szych prio ry te tów, ja kie przy świe ca ją nam po -
cząw szy od pro duk cji aż po eks plo ata cję urzą dzeń. Two rząc
no we roz wią za nia kie ru je my się za sa dą eco! ef fi cien cy. Urzą -
dze nia ozna czo ne tym zna kiem po zwa la ją na ogra ni cze nie
zu ży cia wo dy przy za cho wa niu naj wyż szych pa ra me trów
pra cy. Na sze pro duk ty wy ko na ne są z jak naj mniej szej ilo ści
su row ców. Te z ko lei pod le ga ją re cy klin go wi na po zio -
mie 90%. Wy dłu żo na ży wot ność urzą dzeń rów nież nie po zo -
sta je tu bez zna cze nia. Re duk cja emi sji ga zów cie plar nia -
nych CO2 sta no wi obec nie cel glo bal ny. Kärcher dba o to
na wszyst kich eta pach pro duk cji i na wszel kich moż li wych
po lach: od zop ty ma li zo wa ne go zu ży cia ma te ria łów, ener gii
i wo dy, po przez wy so ką zdol ność do recyklingu, aż po ko -
rzy sta nie z wła snej ener gii od na wial nej.
Z du żym za in te re so wa niem klien tów spo ty ka się rów nież na sza
no wo cze sna plat for ma ba te ryj na, obej mu ją ca urzą dze nia
z róż nych grup pro duk to wych. Roz wią za nia ko mu nal ne – ta kie
jak za mia tar ki miej skie – wy po sa żo no w naj no wo cze śniej sze
sil ni ki zgod ne ze stan dar da mi EU RO6 i Sta ge V, co do dat ko wo
ogra ni cza ich szko dli wy wpływ na śro do wi sko na tu ral ne.
Dzię ki du że mu za an ga żo wa niu na sze go mar ke tin gu pro wa -
dzi my licz ne dzia ła nia z ob sza ru CSR, ma ją ce na ce lu nie tyl -
ko po pra wie nie ak tu al nej ofer ty, lecz rów nież edu ka cję spo -
łecz ną w za kre sie eko lo gii i do brych prak tyk zwią za nych
z utrzy ma niem czy sto ści. Do brym przy kła dem mo że być
prze pro wa dzo na przez nas w 2018 ro ku ak cja „Czy sta Prze -
strzeń – Wspól na Spra wa”, w trak cie któ rej nie od płat nie czy -
ści li śmy re pre zen ta cyj ne prze strze nie trzech du żych pol skich
miast. W trak cie ko lej nych od słon wy da rze nia edu ko wa li śmy
miesz kań ców – po czy na jąc od tych naj młod szych – o pro ble -
ma ty ce wtór nej emi sji py łów i spo so bach za po bie ga nia prze -
do sta wa nia się czą stek PM 10 i PM 2,5 do at mos fe ry. Zwró ci -
li śmy rów nież uwa gę na pro fi lak ty kę cho rób płuc nych. Na na -
szych sto iskach moż na by ło prze pro wa dzić nie od płat ne ba -
da nie spe cja li stycz nym sprzę tem. Ak cja spo tka ła się z bar dzo
do brym od bio rem za rów no wśród miesz kań ców, jak i u władz
miast, któ rym za ofe ro wa li śmy współ pra cę. Edu ka cja eko lo -
gicz na naj młod szych jest przez nas na dal pro wa dzo na, choć -
by po przez pre zen ta cję tech no lo gii pa ro wej Kärcher i pa tro -
nat wy sta wy Prze ciek, eks po no wa nej do paź dzier ni ka 2020
roku we wro cław skim Hy dro po lis.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko

udo wod ni ły, że pra wi dło wo sto so wa ne pa row ni ce, są w sta -
nie wy eli mi no wać do 99,999% wi ru sów otocz ko wych, ta kich
jak ko ro na wi rus lub wi rus gry py, a tak że 99,99% bak te rii po -
wszech nie wy stę pu ją cych w do mu. Wi ru sy otocz ko we, ta kie
jak ko ro na wi rus SARS-CoV-2, mo gą być zneu tra li zo wa ne
przy uży ciu wy so kich tem pe ra tur. Po nie waż wi ru sy nie są
drob no ustro ja mi ani ży wy mi or ga ni zma mi, eks per ci mó wią
rów nież o in ak ty wa cji wi ru sa. W la bo ra to rium cer ty fi ko wa ny
wi rus te sto wy (zmo dy fi ko wa ny wi rus kro wian ki An ka ra), któ -
ry jest re pre zen ta tyw ny dla wi ru sów otocz ko wych, zo stał roz -
pro wa dzo ny na twar dej po wierzch ni. Ob szar ten zo stał na -
stęp nie wy czysz czo ny przy uży ciu pa row ni cy z dy szą ręcz ną
oraz od po wied nie go pa da z mi kro fi bry. Wy ka za no, że moż na
uzy skać znacz ną re duk cję – na po zio mie do 99,999% wi ru -
sów – przy mak sy mal nym ci śnie niu pa ry i cza sie sprzą ta nia
wy no szą cym 30 se kund na je den ob szar.
Z de zyn fek cją prze strze ni miej skich zna ko mi cie po ra dzi so -
bie nasz sys tem WRS 200. Stwo rzo ny do eko lo gicz ne go wy -
pa rza nia chwa stów, do sko na le na da je się rów nież do od ka -
ża nia du żych po wierzch ni. Na to miast do de zyn fek cji pod łóg
za le ca my uży wa nie szo ro wa rek au to ma tycz nych. Tu taj
szcze gól nie waż ne jest prze strze ga nie za rów no pra wi dło we -
go do zo wa nia środ ka che micz ne go, jak i do kład ne go cza su
apli ka cji, zgod nie ze spe cy fi ka cją pro du cen ta. We dług In -
sty tu tu Ro ber ta Ko cha, do de zyn fek cji che micz nej w przy -
pad ku ko ro na wi ru sa na le ży uży wać środ ków o ogra ni czo -
nym dzia ła niu wi ru so bój czym (sku tecz ne prze ciw ko wi ru -
som otocz ko wym), o ogra ni czo nym dzia ła niu wi ru so bój -
czym PLUS lub o dzia ła niu wi ru so bój czym.

– A mo że też ob ser wu je cie, że Wa si klien ci przy go to wu -
ją się do te go zwięk sza jąc za mó wie nia?
– Przede wszyst kim – co na le ży pod kre ślić – zna czą co wzro -
sła świa do mość du żych firm za ma wia ją cych środ ki słu żą ce
za pew nie niu pra cow ni kom bez piecz nej prze strze ni wspól -
nej. Nie spo sób też nie za uwa żyć zwięk szo ne go za in te re so -
wa nia pro duk ta mi słu żą cy mi do de zyn fek cji. Przy kła dem
mo gą być du że za mó wie nia na pa row ni ce ze spół ek pań -
stwo wych i miej skich (np. do od ka ża nia szat ni). Świa do mość
po ten cjal nych za gro żeń nie po zo sta je bez wpły wu tak że
na ry nek kon su menc ki, skut ku jąc zwięk szo nym za po trze bo -
wa niem na urzą dze nia z gru py Ho me&Gar den, po ma ga ją ce
w utrzy ma niu czy stej i ste ryl nej prze strze ni do mo wej.

– Na Wa szą sy tu ację wpły wa chy ba też fakt, że nie je ste -
ście spół ką gieł do wą, co da je więk szą sta bil ność np.
w cza sach kry zy su. Nie pod le ga cie gieł do wym wa ha -
niom, a zysk nie de ter mi nu je Wa szych wszyst kich dzia -
łań. Co w ta kim ra zie jest dla Was naj waż niej sze?
– Istot nie, sze reg czyn ni ków – w tym rów nież for ma praw -
na pro wa dze nia dzia łal no ści – po zwa la ją nam do brze ra dzić
so bie z od czu wal ną na ryn ku sy tu acją kry zy so wą. Hi sto ria
uczy, że to wła śnie trud ne chwi le po zwa la ją zwe ry fi ko wać
praw dzi wość de kla ra cji i zo bo wią zań. Dzię ki spraw nie wdra -
ża nym dzia ła niom spe cjal nie po wo ła ne go w tym ce lu ze spo łu,
na si klien ci nie od czu wa ją zmia ny ja ko ści ob słu gi na wszyst -
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Kra kow ska spół ka Ama go jest wy łącz nym de ale rem fir my Ke -
estrack. Jest to pro du cent sprzę tu naj wyż szej ja ko ści i wy trzy -
ma ło ści z du żym do świad cze niem. Mo bil ne kru szar ki i prze -
sie wa cze wy twa rza bo wiem już od ro ku 1988. Co nie jest tak
czę sto spo ty ka ne w dzi siej szych cza sach, Ke estrack nie utra -
cił ro dzin ne go cha rak te ru, na dal na le ży i jest za rzą dza ny
przez ro dzi nę Ho ogen do orn. Ma szy ny tej mar ki cie szą się re -
no mą na ca łym świe cie. Ich pro du cent pra cu je bo wiem cią gle
nad ich roz wo jem kon struk cyj nym. Wią że się to z ro sną cy mi
wy ma ga nia mi użyt kow ni ków, któ rzy chcą ma szyn wy daj -
nych, a za ra zem eko no micz nych w eks plo ata cji. Du że zna -
cze nie w tym za kre sie ma mo bil ność. Moż li wość szyb kie go
prze nie sie nia urzą dze nia z miej sca na miej sce ma bo wiem
nie ba ga tel ne zna cze nie dla ogra ni cze nia kosz tów bie żą cej
eks plo ata cji. – Prze sie wa cze mo bil ne Ke estrack są ła twe
w trans por cie. Do sko na le na da ją się więc do pra cy w miej -
scach, gdzie czę sto wy ma ga na jest zmia na ich po ło że nia.
Po do tar ciu na miej sce prze zna cze nia moż na je szyb ko przy -
go to wać do pra cy i ła two uru cho mić. Prze sie wacz wy star czy
po trans por cie roz ło żyć i jest on go to wy do pra cy. Mo bil ność
nie ogra ni cza się tyl ko do ła twe go trans por to wa nia urzą dzeń.
Prze sie wa cze po ru sza ją się sa mo dziel nie na gą sie ni cach. Za -
le tą ma szyn Ke estrack jest też in tu icyj na ob słu ga. By pra co -
wać wy daj nie i bez piecz nie, ope ra to rzy nie mu szą od by wać
dłu go trwa łych szko leń – tłu ma czy Bar tło miej Ru sin, dy rek tor
Dzia łu Ma szyn Bu dow la nych w spół ce Ama go. 
Prze sie wa cze Ke estrack to za awan so wa ne tech no lo gicz nie
urzą dze nia cha rak te ry zu ją ce się wy so ką wy daj no ścią oraz ła -
two ścią przy sto so wa nia do róż nych wa run ków ro bo czych.
Spra wia to, że na da ją się do od sie wu róż ne go ro dza ju ma te ria -
łów w ta kich miej scach, jak ko pal nie od kryw ko we, ka mie nio ło -
my, żwi row nie, czy skła do wi ska od pa dów bu dow la nych

oraz ko mu nal nych. Ich nie wąt pli wą za le tą jest tak że moż li wość
ła twe go po łą cze nia z in ny mi urzą dze nia mi, na przy kład kru -
szar ka mi, dzię ki cze mu moż li we jest stwo rze nie cią gów tech -
no lo gicz nych za pew nia ją cych kom plek so wość pro ce su kru -
sze nia i prze sie wa nia. – Klien tów, któ rym za le ży na osią gnię -
ciu du żej wy daj no ści i do sko na łych efek tów prze sie wa nia
przy umiar ko wa nych kosz tach eks plo ata cji po win ny za in te re so -
wać prze sie wa cze Ke estrack K3 i K4, któ re znaj du ją się w na -
szej ofer cie. Ama go słu ży wszyst kim za in te re so wa nym wspar -
ciem tech nicz nym w za kre sie do bo ru urzą dze nia do kon kret -
nych po trzeb i prze wi dy wa ne go ro dza ju se pa ro wa ne go ma te -
ria łu. Do każ de go za mó wie nia wspól nie z fa bry ką przy go to wu je -
my spe cjal ną kal ku la cję wy daj no ści – mó wi Bar tło miej Ru sin. 
Po sa do wio ny na pod wo ziu gą sie ni co wym, wa żą cy 17 ton dwu -
po kła do wy prze sie wacz Ke estrack K3 na le ży do naj wy daj niej -
szych urzą dzeń w swo jej kla sie. Jest w sta nie dzie lić od siew
na trzy frak cje jed no cze śnie. Kosz za sy po wy o po jem no ści
sze ściu me trów sze ścien nych, efek tyw ny układ prze sie wa ją cy
oraz nie zwy kle wy trzy ma ła kon struk cja umoż li wia ją nie za kłó -
co ną wy daj ną pra cę. W cią gu go dzi ny urzą dze nie prze siać
mo że na wet 250 ton ma te ria łu.
Ke estrack K4 to z ko lei do bry wy bór dla tych użyt kow ni ków, któ -
rzy po trze bu ją prze sie wa cza o więk szych osią gach. Wy daj ność
prze sie wa cza K4, któ ry do sko na le spraw dza się w wie lu za sto -
so wa niach, się gać mo że na wet 350 ton na go dzi nę. Ma sa eks -
plo ata cyj na prze sie wa cza K4 wy no si 26,5 to ny, je go kosz za sy -
po wy wy ko na ny z trud no ście ral nej sta li Har dox ma po jem ność 7
m3. Na pęd gą sie ni co wy po zwa la na prze miesz cza nie się z dwie -
ma pręd ko ścia mi, co w ra zie po trze by umoż li wia szyb ką ko rek tę
i za ję cie do god niej szej po zy cji na pla cu bu do wy. Urzą dze nie
cha rak te ry zu je się nie za wod ną, nie zwy kle so lid ną kon struk cją,
du żą wy daj no ścią oraz ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji. 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.amago.pl

Ke estrack

So lid ne przesiewacze w atrak cyj nym wy da niu
Prze sie wa cze mo bil ne Ke estrack ma ją za sto so wa nie w żwi row niach, na hał dach hut ni czych,
w ka mie nio ło mach i przy re cy klin gu od pa dów bu dow la nych. Do sko na le spi su ją się tak że w cią gu
tech no lo gicz nym z kru szar ką. Urzą dze nia cha rak te ry zu ją się no wo cze sną, a za ra zem pro stą bu -
do wą, du żą wy daj no ścią, umiar ko wa nym zu ży ciem pa li wa oraz ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji.
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Po wsta ły w 2015 ro ku Za kład Za go spo da ro wa nia
Od pa dów w Mar szo wie jest naj no wo cze śniej -
szym te go ty pu obiek tem w Lu bu skiem i w zna -
czą cy spo sób wpły wa na po pra wę sta nu śro do wi -
ska w re gio nie. Świad czyć o tym mo że na przy -
kład fakt, że jesz cze kil ka lat te mu na skła do wi ska
tra fia ło po nad 90 pro cent od pa dów. ZZO Mar -
szów zre du ko wa ło tę ilość do 20-25, a w przy szło -
ści bę dzie tam tra fia ło tyl ko 10 pro cent od pa dów.
Po zo sta łe 90 pro cent zo sta nie prze two rzo ne i tra fi
do po now ne go obie gu go spo dar ki. 
– Nasz za kład zaj mu je się od zy ski wa niem z od pa -
dów ko mu nal nych jak naj więk szej ilo ści ma te ria łu,
któ ry mo że tra fić póź niej do po now ne go użyt ku.
Ta kie po dej ście umoż li wia nie tyl ko więk sze zy ski
z od sprze da ży od zy ska ne go su row ca, ale przede
wszyst kim zmniej sza ilość od pa dów tra fia ją cych
na skła do wi sko. Dla te go sys te ma tycz nie in we stu -
je my w ba zę sprzę to wą ku pu jąc ko lej ne urzą dze -
nia, któ re po zwa la ją mak sy ma li zo wać od zysk su -
row ca – in for mu je Ja cek Po łom ka, Pre zes ZZO
w Mar szo wie.
Ostat nio zde cy do wa no się na za kup urzą dze nia,
zwięk sza ją ce go od zysk me ta li nie że la znych, gdyż
o ile mniej kło po tu spra wia od dzie le nie ze stru mie -
nia od pa dów ele men tów że la znych, to już du żo
więk szą trud ność spra wia sku tecz ny re cy kling po -
zo sta łych me ta li. Przede wszyst kim dla te go, że
do ich od zy sku nie da się wy ko rzy stać se pa ra to -
rów ma gne tycz nych i po trzeb ne są zu peł nie in ne
tech no lo gie. I ta kie są, a jed ny mi z naj lep szych
dys po nu je fir ma Zło mia rze Re cyc ling Tech no lo gy,
któ ra od 1996 ro ku sys te ma tycz nie wpro wa dza
i ulep sza za awan so wa ne sys te my do re cy klin gu
ka bli oraz in nych od pa dów zwią za nych z bran żą
zło mo wą. W efek cie ich wy ro by zdo by wa ją co raz
wię cej klien tów i obec nie fir ma jest jed nym z wio -
dą cych pro du cen tów ma szyn do re cy klin gu w Eu -
ro pie. Dzie je się tak, gdyż pro du ko wa ne tu urzą -
dze nia uła twia ją pra cę, a koszt ich za ku pu po kry -
wa więk sza ilość od zy ska ne go su row ca. 
– W przy pad ku od zy sku mie dzi su ro wiec po cho dzi
wy łącz nie ze stru mie nia od pa dów zmie sza nych,
któ ry tra fia do na szej sor tow ni. Są to w więk szo ści
ka ble, ale też ele men ty z róż nych elek tro nicz nych
urzą dzeń. Jest to cięż ka pra ca, któ rą ręcz nie wy -
ko nu ją na si pra cow ni cy, ale się opła ca tym bar -
dziej, że w ostat nim eta pie po zy ska nia czy ste go
su row ca wy rę cza nas za ku pio na w fir mie Zło mia -
rze Re cy kling Tech no lo gy li nia do re cy klin gu ka bli
– wy ja śnia pre zes Po łom ka. 

Pra cu ją ca w Mar szo wie śred nia li nia do re cy klingu
ka bli dys po nu je spraw dzo ną w wa run kach prak -
tycz nych wy daj no ścią oko ło 100 kg su row ca
na go dzi nę. Ze staw skła da się z mły nu roz drab -
nia ją ce go TORNADO 470 o mo cy 15kW, trans por -
te ra ta śmo we go i se pa ra to ra wod ne go GOLD
RIVER 500/2500. Ma sa ca łe go ze sta wu wy no -
si 1.300 kg. 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 -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.zlomiarze.pl

Re cy kling me ta li nie że la znych
Sku tecz ny od zysk su row ców wy ma ga sto so wa nia naj no wo cze śniej szych, spe cja li stycz nych
tech no lo gii, gdyż tyl ko one gwa ran tu ją opty mal ne re zul ta ty fi nan so we. Prze ko nał się o tym mię -
dzy in ny mi Za kład Za go spo da ro wa nia Od pa dów w Mar szo wie, któ ry dzię ki za ku pio nej li nii
do re cy klin gu ka bli zwięk szył swo je wpły wy ze sprze da ży od zy ska nych su row ców. 

a Li nia do re cy klin gu ka bli skła -
da się z mły nu roz drab nia ją -
ce go, trans por te ra ta śmo we -
go i se pa ra to ra wod ne go

f Pra cow ni cy Za kła du Za go -
spo da ro wa nia od pa dów
w Mar szo wie ze stru mie nia
od pa dów ręcz nie wy bie ra ją
te ele men ty, któ re za wie ra ją
w so bie cen ne me ta le nie -
że la zne. Są to naj czę ściej
ka ble, ale też elek trycz ne
i elek tro nicz ne przed mio ty
co dzien ne go użyt ku. Do pie -
ro tak wy se lek cjo no wa ne
ele men ty tra fia ją na li nię
do re cy klin gu ka bli



Pośrednik Komunalny  13

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

łe go pro ce su re cy klin gu jest od po wied nie roz -
drob nie nie i se pa ra cja, a mły ny roz drab nia ją ce se -
rii TORNADO 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. Na to miast 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 cje ma te ria łu. Z ko lei za sto so -
wa nie w se pa ra to rach se rii GOLD RIVER in no wa -
cyj ne go sys te mu wod ne go z za wo ra mi re gu la cji
ci śnie nia umoż li wia bar dzo pre cy zyj ne od dzie le -
nie ma te ria łów trud nych do se pa ra cji. W efek cie
moż li we jest od dzie le nie po je dyn czej ży ły mie -
dzia nej o gru bo ści 15 mi kro nów [µm], przy za cho -
waniu ide al nej czy stości two rzy wa sztucz ne go.
Li nia umoż li wia od zy ska nie su row ca z wszel kie -
go ro dza ju ka bli alu mi nio wych, wią zek sa mo cho -
do wych z kle ją cą izo la cją, taśm kom pu te ro wych,

ka bli sie cio wych i te le fo nicz nych, prze wo dów
kon cen trycz nych, prze wo dów mie dzia nych za le -
wa nych  si li ko na mi lub że la mi, ce wek na wo jo -
wych o gru bo ści 15 mi kro nów za nie czysz czo ne
two rzy wem i lep kim pa pie rem, a tak że ce wek za -
la nych po wło ką si li ko no wą.
– 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, pre zes fir my
ZŁOMIARZE Re cyc ling Tech no lo gy. 

f Cen nym pro duk tem, opusz -
cza ją cym li nię do re cy klin -
gu ka bli jest czy sta miedź.
Po zy ska ny w ten spo sób
su ro wiec jest sprze da wa ny,
a zysk szyb ko zwra ca koszt
za ku pu urzą dze nia

d Ilość ka bli elek trycz nych
tra fia ją cych do ZZO w Mar -
szo wie jest na ty le du ża, że
bez wspar cia spe cja li stycz -
nym urzą dze niem od zysk
su row ca był by bar dzo pra -
co chłon ny i nie wy daj ny
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Dą że nie do go spo dar ki obie gu za mknię te go zwią za ne jest
z pod no sze niem po zio mu re cy klin gu, a ilość od pa dów, któ ra
tra fi do po now ne go obie gu za le ży w du żej mie rze od ja ko ści
ma szyn i tech no lo gii uży wa nych w za kła dach ko mu nal nych.
Mu szą one gwa ran to wać wy so ką wy daj ność i naj wyż szą moż -
li wą ilość war to ścio we go su row ca. Ta ki mi ce cha mi cha rak te -
ry zu je się mo bil ny roz drab niacz Kro ko di le fir my Kom plet, któ ry
dzię ki so lid nej kon struk cji i moc ne mu si ni ko wi upo ra się na -
wet z naj tward szy mi ma te ria ła mi i z du żą do kład no ścią od se -
pa ru je me ta le że la zne.
Po twier dzi ły to licz ne te sty prze pro wa dzo ne na ca łym świe cie,
a tak że opi nie do tych cza so wych użyt kow ni ków. Klien ci pod -
kre śla ją też wy so ką ja kość wy ko na nia i dba łość o naj drob niej -
sze szcze gó ły. Kon struk to rzy ma szy ny za dba li przede wszyst -
kim o jak naj wyż szą ja kość tych pod ze spo łów, któ re są naj -
bar dziej na ra żo ne na znisz cze nia. I tak wa ły roz drab nia ją ce
wy ko na ne są ze trud no ście ral nej sta li co gwa ran tu je ich dłu -
go trwa łe użyt ko wa nie na wet przy roz drab nia niu bu dow la ne go
gru zu, gdzie osią ga na jest wy daj ność do 120 t/h.
Za sto so wa ne roz wią za nia tech no lo gicz ne po zwa la ją na uzy -
ska nie wy so kiej wy daj no ści przy ni skich kosz tach eks plo ata -

cji. Przede wszyst kim ma szy nę wy róż nia in no wa cyj na re gu la -
cja wiel ko ści frak cji koń co wej, któ rą uzy sku je się w wy ni ku
roz drab nia nia. Osią ga się to po przez dwu stop nio wą re gu la cję
szcze li ny wy lo to wej – w po zy cji za mknię tej 80 mm, a w otwar -
tej 150 mm. Pro ces jest pro sty i nie wy ma ga wy sił ku, gdyż
czyn ność jest wspo ma ga na hy drau licz nie.
Du żą za le tę sta no wi też sys tem szyb kiej wy mia ny wa łów, któ ry
mi ni ma li zu je prze sto je zwią za ne z prze sta wie niem ma szy ny
do pra cy z no wym ro dza jem wsa du. W prak ty ce od by wa się to
w miej scu po sto ju roz drab nia cza, a ca ła czyn ność zaj mu je
oko ło 20 mi nut. Jest to o ty le istot ne, że roz drab niacz Kro ko di -
le mo że współ pra co wać z róż ne go ro dza ju wa ła mi, tak że
z tym prze zna czo ny mi do grun tu zbro jo ne go. 
Dłu gość wa łów 1.500 mm oraz du ża ko mo ra ro bo cza po zwa la
na roz drob nie nie ele men tów, któ re nie ma ją szans zmie ścić
się w gar dzie li wlo to wej kru szar ki. Ko lej na za le ta to pod no szo -
ny hy drau licz nie kosz za sy po wy, któ ry po zwa la na uło że nie
dłu gich ele men tów (np. pod kła dów ko le jo wych, żel be to wych
be lek stro po wych, zbro jo nych słu pów be to no wych) w ko mo -
rze ro bo czej roz drab nia cza. Dłu gość ko sza za sy po we -
go 3.700 mm po zwa la na za ła du nek ła do war ką. W prak ty ce

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.powers.pl

Kro ko di le?

Nie po zor ny, ale „żarłoczny!”
Su ge ru jąc się tyl ko kom pak to wy mi wy mia ra mi roz drab nia cza Kro ko di le fir my Kom plet, trud no uwie -
rzyć, że jest to ma szy na, któ ra z po wo dze niem roz drab nia zmie sza ne od pa dy bu dow la ne, gruz zbro -
jo ny, a na wet be to no we pod kła dy ko le jo we. Z po wo dze niem ra dzi so bie tak że z od pa da mi zie lo ny -
mi oraz in ny mi. Ma szy na jest eko no micz na i pro sta w ob słu dze, a pod wo zie gą sie ni co we i kom pak -
to we wy mia ry uła twia ją jej pra cę na wet w ogra ni czo nych prze strze niach. Wy łącz nym dys try bu to rem
roz drab nia czy mo bil nych wło skie go pro du cen ta Kom plet w Pol sce jest spół ka Po wers Ma szy ny.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
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klien ci chwa lą tak że re gu lo wa ną wy so kość se pa -
ra to ra ma gne tycz ne go nad ta śmą prze no śni ka
wy ła dow cze go. Po za tym w stan dar do wym wy -
po sa że niu jest pom pa do tan ko wa nia pa li wa
i sys tem zra sza ją cy.
Ob słu ga ma szy ny jest nie zwy kle łatwa dla ope ra -
to ra. Roz drab nia cze fir my Kom plet po sia da ją
moż li wość do sto so wa nia pa ra me trów pra cy
do róż nych ma te ria łów, któ re moż na za pi sać
w pa mię ci urzą dze nia i w ra zie po trze by wy brać
pro gram pra cy od po wied ni do ak tu al nych po -
trzeb. Ma szy na po sia da moż li wość syn chro nicz -
nej oraz asyn chro nicz nej pra cy wa łów. No wo cze -
sny, do ty ko wy pa nel ste ro wa nia ma szy ny po -
zwa la na pod gląd wszyst kich pa ra me trów pra cy
łącz nie ze śred nim i ak tu al nym spa la niem ole ju
na pę do we go, ob cią że nia wa łów i wie lu in nych. 
Pi lot zdal ne go ste ro wa nia po zwa la na włą cze nie
i wy łą cze nie ma szy ny, re gu la cję wy so ko ści se pa -
ra to ra ma gne tycz ne go, umiesz czo ne go nad prze -
no śni kiem wy ła dow czym, re wer so wa nie wa łów,
re gu la cję wy so ko ści prze no śni ka w cza sie pra cy
ma szy ny, pod no sze nie obu czę ści ko sza za sy po -
we go, a tak że jaz dy ma szy ny.
Roz drab niacz Kro ko di le na pę dza ny jest spraw dzo -
nym sil ni kiem Vo lvo Pen ta o mo cy 160 kW. Dzię ki
roz drab nia czo wi Kro ko di le otrzy mu je my wszech -
stron ną ma szy nę, któ rą mo że my roz drab niać po za
gru zem bu dow la nym (w tym zbro jo nym) tak że as -
falt, ko rze nie, me ble i po zo sta łe od pa dy.
Pa ra me try te do sko na le od po wia da ją za po trze -
bo wa niu pol skich firm z sek to ra go spo dar ki od -
pa da mi. Tym bar dziej, że po wpro wa dze niu no -
wych prze pi sów na wie lu pla cach prze ła dun ko -
wych za kła dów ko mu nal nych za no to wa no zna -
czą cy wzrost ilo ści od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych. A pra ca z od pa da mi wiel ko ga ba ry to wy mi
na ra ża ma szy nę na uszko dze nia me cha nicz ne.
Dla te go po sia da nie od por nej na uszko dze nia
ma szy ny po zwa la unik nąć dłu gich prze sto jów.
Czas prze sto jów mi ni ma li zu je też spraw ny ser -
wis, któ ry za pew nia w Pol sce fir ma Po wers Ma -

szy ny. Dzia ła on na te re nie ca łe go kra ju, więk -
szość prac wy ko ny wa nych jest w miej scu wska -
za nym przez klien ta. Za trud nie ni w nim me cha ni -
cy po sia da ją od po wied nie cer ty fi ka ty, a wie lo let -
nie do świad cze nie w ser wi so wa niu ma szyn mo -
bil nych spra wia, że wy ko na ne na pra wy są ter mi -
no we i szyb kie, a to skra ca prze sto je. Lep sze wy -
ko rzy sta nie ma szy ny umoż li wia też ła twy trans -
port roz drab nia cza. Przede wszyst kim ma szy na
ma wła sny na pęd, któ ry dzię ki pod wo ziu wy po -
sa żo ne mu w gą sie ni ce po zwa la jej na swo bod ne
prze miesz cza nie się po pla cu prze ła dun ko wym.
Pro sty jest tak że trans port na od le głe miej sca,
gdyż po  zło że niu mie ści się ona w stan dar do -
wym kon te ne rze, a do jej trans por tu moż na też
wy ko rzy stać też po pu lar ne go ha kow ca.
Wszyst kie opi sa ne ce chy ma szy ny udo wad nia ją,
że roz drab nia cze fir my Kom plet z po wo dze niem
mo gą być do sko na łym uzu peł nie niem par ku ma -
szyn pra cu ją cych na róż ne go ty pu pla cach prze -
ła dun ko wych. Ich cha rak te ry sty ka pre dys po nu je
je przede wszyst kim do pra cy w fir mach zaj mu ją -
cych się re cy klin giem, ale rów nie do brze speł nią
ocze ki wa nia firm wy ko naw czych zaj mu ją cych się
wy bu rze nia mi i bu dow nic twem.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a Wiel kość roz drab nia nej frak -
cji usta la na zo sta je za po -
mo cą sys te mu ru cho mych
ścian bocz nych

f Zwar te ga ba ry ty roz drab nia czy
Kro ko di le pre dys po nu ją je
do pra cy na pla cach re cy klin go -
wych o ogra ni czo nej prze strze ni

s Wy so kość ko sza na sy po we -
go po zwa la na swo bod ny
za ła du nek każ dym ro dza -
jem ła do war ki
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Wzrost ilo ści stru mie nia od pa dów ko mu nal nych, a zwłasz cza
tych o wiel kich ga ba ry tach spra wił, że wie le skła do wisk mia ło
kło pot z ich ma ga zy no wa niem. Roz wią za niem pro ble mu oka za ły
się roz drab nia cze, któ rych sze ro ką ga mę wy twa rza pod la ski Pro -
nar, naj więk szy pol ski pro du cent sprzę tu re cy klin go we go. Pro -
duk ty Pro na ru to wszech stron ne ma szy ny, któ re z po wo dze niem
ra dzą so bie z: od pa da mi ko mu nal ny mi, zie lo ny mi, prze my sło wy -
mi, bu dow la ny mi, róż ne go ty pu ma te ria ła mi wiel ko ga ba ry to wy -
mi, a na wet lek kim zło mem. Fir ma pro du ku je sześć mo de li mo bil -
nych roz drab nia czy, a naj now szym w tym seg men cie jest jed no -
wa ło wy, mo bil ny roz drab niacz wol no obro to wy MRW 1.300, wy -
ko rzy sty wa ny głów nie do wstęp ne go roz drab nia nia od pa dów ga -
ba ry to wych. Ta wszech stron na ma szy na z po wo dze niem roz -
drob ni do wol ne od pa dy na frak cje na da ją ce się do pro duk cji pa -
li wa RDF, kom po stu, al bo do dal sze go prze twa rza nia. 
War to przyj rzeć się za sto so wa ne mu w tym urzą dze niu ukła do -
wi roz drab nia ją ce mu. To new ral gicz na część ma szy ny, któ ra
jest naj bar dziej na ra żo na na znisz cze nia. Z tej przy czy ny in ży -
nie ro wie Pro na ru za in sta lo wa li sys tem uchyl nej bel ki, któ ry
wraz z prze ciw no ża mi. za po bie ga prze do sta niu się zbyt du że -
go do roz drob nie nia ma te ria łu, a tym sa mym za bez pie cza
urzą dze nie przed znisz cze niem. Do dat ko wo roz drab niacz, już
w stan dar do wej spe cy fi ka cji, wy po sa żo ny jest w elek trycz ny
re wers, któ ry po zwa la ob ra cać wał w do wol nym kie run ku bez
uruchamiania sil ni ka spa li no we go w ce lu usu nię cia za to rów
blo ku ją cych ele ment ro bo czy. Na to miast do ochro ny sil ni ka,
ele men tów prze nie sie nia na pę du, wa łu i no ży roz drab nia ją -
cych za sto so wa no sprzę gło hy dro ki ne tycz ne, któ re amor ty zu je
ude rze nia po wsta ją ce w ukła dzie prze nie sie nia na pę du.
Do na pę du roz drab nia cza wy bra no spraw dzo ny, nie za wod ny
sil nik Vo lvo Pen ta. Jed nost ka o mak sy mal nej mo cy 405 kW
(550 KM) speł nia nor my do ty czą ce emi sji spa lin EU 4. W mo de -
lu MRW 1.300 zde cy do wa no się na prze nie sie nie na pę du bez -
po śred nio z sil ni ka na wał. Oka zu je się bo wiem, że ta kie roz wią -
za nie jest naj bar dziej efek tyw ne i po zwa la za osz czę dzić znacz -

ne ilo ści pa li wa. Ko lej nym istot nym ele men tem roz drab nia cza
jest trzy osio we pod wo zie, któ re wy po sa żo no w sys tem ABS
i kon tro li trak cji. Dzię ki te mu po jazd uzy skał eu ro pej ską ho mo -
lo ga cję, któ ra ze zwa la na po ru sza nie się z pręd ko ścią na -
wet 100 km/h. To znacz nie uła twia trans port ma szy ny, przede
wszyst kim skra ca czas prze miesz cza nia się i zwięk sza eko no -
micz ne uza sad nie nie wy ko rzy sty wa nia go w róż nych, na wet od -
le głych lo ka li za cjach. Użyt kow ni cy do ce nia ją tak że uprosz czo -
ną do mi ni mum co dzien ną ob słu gę. Przede wszyst kim czyn no -
ści ser wi so we uła twia układ cen tral ne go sma ro wa nia, któ ry za -
pew nia wła ści we funk cjo no wa nie ma szy ny, a sys tem au to ma -
tycz ne go oczysz cza nia chłod nic umoż li wia bez a wa ryj ną pra cę
na wet w bar dzo za py lo nych miej scach. Do dat ko wo do dys po -
zy cji ope ra to ra jest kon tro ler bez prze wo do we go ste ro wa nia.
Spe cja li sta mi w ra dze niu sobie z róż ne go ty pu od pa da mi są
tak że czte ry mo de le wol no obro to wych, mo bil nych roz drab nia -
czy dwu wa ło wych. Po dob nie, jak mo del jed no wa ło wy one tak -
że prze zna czo ne są do wstęp ne go prze twa rza nia wszel kie go

www.pronar.pl

a Ko sze na sy po we mo bil nych roz drab nia czy Pro na ru są do sto so wa ne do pa ra me -
trów róż nej wiel ko ści ła do wa rek

Sku tecz ny re cy kling jest moż li wy

Sze ro ka ga ma roz drab nia czy i prze sie wa czy Pro na ru jest wy ni kiem kon se kwent nie re ali zo -
wanej przez fir mę stra te gii two rze nia pro duk tów sprzy ja ją cych roz wo jo wi Go spo dar ki Obie gu
Za mknię te go. Po nie waż ilo ści to wa rzy szy wy so ka ja kość ma szyn, to są one chęt nie ku po wa ne
przez pol skie i za gra nicz ne przed się bior stwa ko mu nal ne. 
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ro dza ju od pa dów ko mu nal nych. Rów nież są mo bil ne, a w za -
leż no ści od kon struk cji mo gą być prze wo żone na przy cze pach
ni sko po dwo zio wych al bo po ru szać się na wła snych ko łach
z pręd ko ścią do 100 km/h. Roz drab nia cze mo gą pra co wać
z każ dym ro dza jem ma te ria łu, po nie waż ko mo ra ro bo cza i ryn -
na zsy po wa wy ko na ne są z wy so ko wy trzy ma łych ma te ria łów
od por nych na ście ra nie. W przy pad ku tej gru py ma szyn ele -
men tem ro bo czym są dwa, syn chro nicz nie pra cu ją ce wa ły roz -
drab nia ją ce. Roz drab niacz MRW 2.85 po sia da moż li wość wy -
bo ru pro gra mu ste ru ją ce go wa ła mi w za leż no ści od ro dza ju
ma te ria łu wsa do we go. Je go ma sa to 24 to ny, a wy so kość za ła -
dun ku wy no si 3.150 mm. In ny mi mo de la mi tej gru py są ma szy -
ny ozna czo ne sym bo la mi 2.85G i 2.85H. Naj moc niej szym roz -
drab nia czem tej gru py jest mo del MRW 2.1010, któ ry na le ży
do naj więk szych mo bil nych roz drab nia czy do stęp nych na kra -
jo wym ryn ku. Du ża spraw ność i moc oraz dłu gie 2,5-me tro we
wa ły ro bo cze MRW 2.1010 po zwa la ją na wy daj ne roz drab nia -
nie nie tyl ko du żych karp i ko rze ni drzew czy od pa dów wiel ko -
ga ba ry to wych, ale rów nież nie ty po wych, trud nych do uty li za cji
ele men tów, np. zło mu ka ro se rii sa mo cho do wych i in nych ele -
men tów me ta lo wych. Ser cem ma szy ny jest sil nik Vo lvo Pen ta
o po jem no ści 16,1 li tra i mo cy aż 768 KM. Wy so ka wy daj ność
i si ła roz drab nia nia nie by ły by moż li we, gdy by nie od po wied nia
ja kość oby dwu wa łów ro bo czych. Każ dy skła da się z dzie się -
ciu sek cji, na któ rych za mon to wa no po dzie sięć no ży, któ re
szyb ko i spraw nie roz drab nia ją roż ne ma te ria ły, na wet me ta lo -
we go zło mu do frak cji o wiel ko ści oko ło 15 cm. Dla te go spraw -
dza się w uty li za cji ca łych ka ro se rii aut oso bo wych.
Z ko lei mo bil ny roz drab niacz szyb ko obro to wy MRS 1.53 wy ko -
rzy sty wa ny jest głów nie do roz drab nia nia ga łę zi i po zo sta łych
od pa dów drew nia nych prze zna czo nych do wy twa rza nia bio -
ma sy. Roz drab niacz wy po sa żo no w sil nik spa li no wy Vo lvo
o mo cy 530 KM, któ ry po przez sprzę gło hy dro ki ne tycz ne
i prze kład nię pa so wą na pę dza wał roz drab nia ją cy. Ta kie roz -
wią za nie w kon struk cji ukła du prze nie sie nia na pę du ogra ni cza
do mi ni mum stra ty mo cy. Po tęż ny wał (o ma sie ok 2.500 kg)
z 36 – za mo co wa ny mi ob ro to wo – no ża mi bi ja ko wy mi, pra cu je
z pręd ko ścią 1.000 obr./min. Po zwa la to na osią gnię cie bar dzo
wy so kiej wy daj no ści pra cy i róż nych wiel ko ści frak cji roz drab -
nia ne go ma te ria łu. Wiel kość frak cji moż na ła two re gu lo wać po -
przez wy mia nę sit umiesz czo nych pod wa łem. 
Ko lej ną gru pą ma szyn Pro na ru do sko na le spraw dza ją cych się
w pra cach re cy klin go wych są prze sie wa cze. Wszyst kie mo bil -
ne prze sie wa cze bęb no we sku tecz nie roz dzie la ją frak cje o róż -

nej wiel ko ści, a dzię ki so lid nej kon struk cji oraz pro stej za sa -
dzie dzia ła nia ide al nie na da ją się do pra cy z róż ny mi ma te ria ła -
mi: zie mią, kom po stem, od pa da mi ko mu nal ny mi, wę glem, kru -
szy wem oraz bio ma są. Ele men ty ro bo cze prze sie wa czy są za -
bu do wa ne na pod wo ziu ko ło wym lub gą sie ni co wym. Za sto so -
wa nie pod wo zi gą sie ni co wych w prze sie wa czach bęb no wych
umoż li wia im pra cę w trud nym te re nie. Na to miast dzię ki au to -
no micz ne mu na pę do wi gą sie nic, ope ra tor mo że usta wić prze -
sie wacz w do wol nym miej scu bez po mo cy po jaz du ho lu ją ce -
go. W naj trud niej szym te re nie do sko na le spraw dza ją się prze -
sie wa cze MPB 20.55gh i MPB 20.72gh. Mniej szym, ale rów nie
wy daj nym urzą dze niem jest kom pak to wy prze sie wacz
KPB 18.47. To ide al na pro po zy cja dla każ de go, kto szu ka ma -
szy ny przy stęp nej ce no wo, a jed no cze śnie o pa ra me trach
i roz wią za niach tech no lo gicz nych nie ustę pu ją cych więk szym
od po wied ni kom. Wśród głów nych za let tej ma szy ny jest peł na
kom pa ty bil ność bęb nów z prze sie wa czem Pro nar MPB 18.47
i od po wied ni ka mi kon ku ren cji, a tak że roz mia ry po zwa la ją ce
na trans port w kon te ne rze mor skim 40” HC. 
War to wie dzieć, że do wszyst kich prze sie wa czy moż na za mó -
wić bę ben prze sie wa ją cy do pa so wa ny do po trzeb. I tak naj -
mniej szy ma 1,4 metra śred ni cy i 4,4 metra dłu go ści, a naj więk -
szy – 2 metry śred ni cy i aż 7,2 metra dłu go ści. Ich sku tecz ność
prze sie wa nia ma te ria łu za le ży w du żej mie rze od wy ko na nych
w nich otwo rów (per fo ra cji). Po wsta ją one przy uży ciu tech no lo -
gii wy pa la nia la se ro we go, co gwa ran tu je brak od kształ ceń
w ma te ria le oraz moż li wość do wol ne go for mo wa nia roz mia rów
i kształ tów. Na byw ca ma tak że moż li wość wy bo ru gru bo ści bla -
chy (6, 8 lub 10 mm), ale na le ży pa mię tać o ko re la cji, któ ra za -
cho dzi po mię dzy je go sztyw no ścią a roz mia rem oczka i gru bo -
ścią po szy cia. Funk cjo nal ność bęb nów prze sie wa ją cych moż -
na pod wyż szyć po przez za mon to wa nie ele men tów wy po sa że -
nia do dat ko we go, np. no ży. Ich za da niem jest roz ry wa nie wor -
ków z od pa da mi. Na to miast w przy pad ku prze sie wa nia ma te -
ria łu zbry lo ne go, za kle ja ją ce go per fo ra cję si ta zna ko mi cie
spraw dza się po kład gwiaź dzi sty. To ele ment wy mien ny z bęb -
nem. Je go kon struk cja opie ra się o krę cą ce się po li ure ta no we
gwiazd ki. W prze rwy mię dzy ni mi wpa da część ma te ria łu o od -
po wied niej wiel ko ści. Ma te riał tra fia ją cy tam z ko sza za sy po we -
go mo że w ra zie po trze by zo stać roz bi ty przez wał z no ża mi za -
mon to wa ny przy wej ściu na po kład. Za le tą po kła du gwiaź dzi -
ste go jest ła twość ra dze nia so bie z trud nym ma te ria łem oraz
moż li wość re gu la cji roz mia ru otrzy my wa nych frak cji. W tym ce -
lu wy star czy od po wied nio do brać pręd kość ob ro tu gwiaz dek. 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a Roz drab nia cze Pro na ru ra dzą so bie rów nież z nie ty po wy mi od pa da mi wiel ko ga -
ba ry to wy mi. Po za róż ne go ty pu ele men ta mi drew nia ny mi, mo gą też skru szyć ka -
ro se rię sa mo cho du i in ne me ta lo we przed mio ty

a Prze sie wa cze mo gą być za bu do wa ne na pod wo ziu ko ło wym lub gą sie ni co wym.
So lid na kon struk cja umoż li wia im pra cę z róż ne go ty pu ma te ria ła mi
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In te gral ną część za bu do wy ofe ro wa nej przez
Gra co sta no wi żu raw za ka bi no wy Pal fin ger 
PK 2 8.502 TEC 7. Me cha nizm ob ro tu żu ra wia z ło -
ży skiem wień co wym i dwo ma sil ni ka mi hy drau -
licz ny mi po zwa la na nie ogra ni czo ny ob rót ko lum -
ny. Bez pie czeń stwo pra cy urzą dze nia za pew nia
za awan so wa ny sys tem kon tro li sta tecz no ści dzia -
ła ją cy w peł nym za kre sie ob ro tu, któ ry bez stop -
nio wo do sto so wu je udźwig do ak tu al ne go roz su -
nię cia pod pór. Ope ra tor jest ostrze ga ny
przed ewen tu al nym nie bez pie czeń stwem za po -
mo cą wskaź ni ka ob cią że nia i prze cią że nia. 
Po jazd wy po sa żo no w skrzy nię ła dun ko wą z an -
ty po śli zgo wą pod ło gą o wy mia rach we wnętrz -
nych 3.000 x 2.450 x 600 mm. Sys tem uchwy tów
w obrzeż ni cach za pew nia bez piecz ne mo co wa -
nie i prze wo że nie ła dun ku. W skrzy ni za mon to wa -
na zo sta ła ob rot ni ca do prze wo zu słu pów trak cyj -
nych o do pusz czal nym na ci sku pię ciu ton. 
Wy się gnik urzą dze nia kla sy 26,8 tm ma sie dem
sek cji wy su wa nych hy drau licz nie. Sys tem wy su -
wu jest bez ob słu go wy, nie wy ma ga sma ro wa nia.
Wy su nię cie wszyst kich sek cji wy się gni ka po zwa la
uzy skać w po zio mie za sięg 19,3 me tra. W ta kiej
kon fi gu ra cji udźwig urzą dze nia wy no si 840 kg,
na to miast udźwig mak sy mal ny to 8.250 kg. 
In nym cie ka wym roz wią za niem za sto so wa nym
w żu ra wiu jest sys tem AOS eli mi nu ją cy „efekt

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.graco.pl

a Oprócz żu ra wia przy go twa -
ny przez Gra co po jazd wy -
po sa żo ny zo stał w po zio mo -
wa ny au to ma tycz nie kosz
ro bo czy BB040, w któ rym
pra co wać mo gą dwie oso by 

a Prze no śna kon so la umoż li -
wia ope ra to ro wi pra cę w po -
je dyn kę, z da la od żu ra wia
i zde cy do wa nie ułatwia ma -
ni pu lo wa nie ła dun kiem

f Żu raw Pal fin ger PK28.502 TEC5
ma siedem wy su wa nych sek -
cji. Prze wo dy hy drau licz ne
po pro wa dzo no we wnątrz wy -
się gni ka, co do sko na le za -
bez pie cza je przed uszko dze -
nia mi me cha nicz ny mi

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

Przed się bior stwa z sek to ra ener ge tycz ne go czę sto wy ko nu ją za da nia w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach. Na co dzień sto so wać mu szą spe cja li stycz ne po jaz dy, któ re bez pro ble mów po ru szać się
mo gą w na wet trud no do stęp nym te re nie. Jed ną z cie kaw szych kon struk cji w tym seg men cie, skon -
fi gu ro wa ną i przy go to wa ną przez fir mę Gra co, jest wie lo funk cyj ny po jazd z żu ra wiem Pal fin ger typ
PK 28.002 TEC 7 za mon to wa nym na pod wo ziu MAN TGS 18.400 w ukła dzie na pę do wym 4x4.

węd ki”. Je go sku tecz ność po le ga na szyb kim wy -
tłu mie niu drgań wy się gni ka po wsta łych na sku tek
na głe go za trzy ma nia ru chu pio no we go. Roz wią -
za nie to po zwa la na znacz nie skró ce nie cza su
pra cy oraz umoż li wia peł ną kon tro lę urzą dze nia.
Ma to znacze nie zwłasz cza pod czas ma new rów
ra mie niem żu ra wia na peł nym za się gu.
Żu raw jest ste ro wa ny ra dio wo za po mo cą kon so li
SCANRECO umoż li wia ją cej spra wo wa nie kon tro li
na wet nad sze ścio ma funk cja mi urzą dze nia. Kon -
so la umoż li wia ope ra to ro wi usta wie nie klu czo -
wych pa ra me trów pra cy żu ra wia. Dzię ki te mu, że
w in tu icyj nym me nu dłu gie, skom pli ko wa ne opi sy
za stą pio no czy tel ny mi pik to gra ma mi, ob słu ga
kon so li sta ła się nie zwy kle pro sta. 
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Sa mo cho dy cię ża ro we mar ki DAF są nu me rem je den w świe cie za sto so wań ko mu nal nych
na Wy spach Bry tyj skich, w Ho lan dii i w Bel gii. Tak że w Pol sce co raz wię cej firm ko mu nal -
nych de cy du je się na za kup po jaz dów zbu do wa nych na pod wo ziach DAF. To wy nik wie lo let -
niej, in ten syw nej pra cy od pod staw i zdo by wa nia za ufa nia klien ta za rów no pod wzglę dem
trwa ło ści po jaz du, jak i ca ło do bo wej opie ki de ale rów.

ŻYCIE W MIEŚCIE

DAF
– Twój wy bór Twój zysk

a Hakowce to jedne z najczęściej wybieranych wersji samochodów komunalnych DAF

f W mia stach po jaz dy ko mu nal ne
DAF im po nu ją zwrot no ścią i od -
por no ścią na uszko dze nia.
Sprzy ja ją te mu skręt ne tyl ne osie
oraz in no wa cyj ne ma te ria ły uży te
do pro duk cji osłon re flek to rów

a Pod wo zia DAF są ide al nie przy sto so wa ne do za bu dów wy ko rzy sty wa nych
w pra cach ko mu nal nych

DAF
Do bry wy bór, czy sty zysk
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Suk ces mar ka za wdzię cza tak że bo ga tej ofer cie, któ ra umoż li wia opty mal -
ne za spo ko je nie po trzeb więk szo ści przed się biorstw ko mu nal nych. W jej
skład wcho dzą pod wo zia, któ re wraz z róż no rod ny mi za bu do wa mi peł nią
ro lę wszech stron nych śmie cia rek, ha kow ców, bra mow ców, po jaz dów
do czysz cze nia ka na li za cji oraz po moc ni czych po jaz dów ko mu nal nych.
Po za tym roz wią za nia DAF ce chu je pro sto ta, któ ra skut ku je nie za wod no -
ścią, trwa ło ścią i dłu go wiecz no ścią. Kon struk to rzy za dba li tak że o du żą re -
zer wę tech nicz ną ob cią że nia osi, za wie szeń oraz ram, gwa ran tu jąc spraw -
ne wy ko na nie pra cy rów nież w bar dzo trud nym te re nie, gdzie wy trzy ma łe
za wie sze nia zno szą bez uszczerb ku prze cią że nia na wet przy czę ścio wym
za ła do wa niu śmie ciar ki.
DAF to pod wo zia 4x2 oraz 6x2 z ostat nią lub przed ostat nią osią skręt ną.
Do wy jąt ko wo trud nych za dań te re no wych prze zna czo ne zo sta ły pod wo -
zia 6x4 i 8x4. Te ostat nie rów nież z ostat nią osią skręt ną. Kon struk to rzy fir -
my za pro jek to wa li so lid ne me cha ni zmy skrę tu kół ostat niej osi. Po łą cze nie
elek tro ni ki i hy drau li ki za owo co wa ło trwa łym, nie za wod nym i cał ko wi cie
bez ob słu go wym me cha ni zmem zwrot ni czym. Co wię cej, za rów no pod wo -
zia 6x2, jak i 8x4 z ostat nią osią skręt ną dys po nu ją naj mniej szym pro mie -
niem za wra ca nia wśród do stęp nych na pol skim ryn ku po jaz dów.
In te li gent na kon struk cja pod wo zi DAF to rów nież sta lo wy zde rzak, za wie -
szo ny nie za leż nie od stop ni wej ścio wych i re flek to rów, któ re wy ko na ne są
z le xa nu, znacz nie wy trzy mal sze go niż szkło. W po łą cze niu z kie run kow -
ska za mi i świa tła mi LED umiesz czo ny mi po za stre fą uszko dzeń, roz wią za -
nia te po wo du ją wy so ką od por ność na tak po wszech ne w ru chu miej skim
drob ne otar cia czy ko li zje. 
Na to miast naj niż sza ce na ki lo me tra wy ni ka nie tyl ko ze sław ne go już ni skie -
go zu ży cia pa li wa przez sil ni ki DAF, ale to tak że za słu ga in no wa cyj nej kon -
struk cji na pę du i skrzyń bie gów. Je śli do da my do te go bez a wa ryj ność i ni -
skie kosz ty ser wi su, to otrzy ma my pro dukt, któ ry zna czą co po pra wia kon -
ku ren cyj ność firm. Wy ni ka to rów nież z or ga ni za cji sie ci ob słu go wo-sprze -
daż nej dzia ła ją cej wo kół po jaz dów DAF. W jej wy ni ku każ dy z de ale rów
DAF w Pol sce po sia da spe cja li stów od za sto so wań ko mu nal nych. Są to
wszech stron ni do rad cy klien ta, po tra fią cy spro stać wy ma ga niom
pod wzglę dem zna jo mo ści szcze gó łów tech nicz nych, a tak że udzie lić po -
ra dy od no śnie kon fi gu ra cji oraz eks plo ata cji po jaz dów.
DAF jest rów nież wła ści cie lem ho mo lo ga cji na wszyst kie ty py za bu dów
wy ko ny wa nych na pod wo ziach DAF, co w po łą cze niu z pro sto tą mon ta żu
za bu dów wy ni ka ją cej z in te li gent nej kon struk cji ra my oraz da ją cej moż li -
wość per so na li za cji apli ka cji po wo du je, że wszy scy li czą cy się pro du cen ci
za bu dów chęt nie wy ko nu ją swo je pro duk ty na pod wo ziach DAF. War to też
wie dzieć, że pro ces re je stra cji ta kich po jaz dów jest bar dzo krót ki.

a Podwozia DAF są przystosowane praktycznie do każdej zabudowy

www.daftrucks.pl
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Tro ska o ja kość ka dry pra cow ni czej, w tym me cha ni ków ser -
wi so wych, to ist ne „oczko w gło wie” ka dry za rzą dza ją cej fir mą
STOKOTA. Pol sko -bel gij skie przed się bior stwo jest obec ne
na pol skim ryn ku od 25 lat i obec nie 100% pro duk cji od by wa
się w za kła dach – w El blą gu i Kiel cach. Pra cu ją ca w nich po -
nad 200-oso bo wa za ło ga wy pra co wu je ob ro ty rocz ne o war to -
ści po wy żej 100 mln zł. I to wła śnie za ło ga jest naj więk szym
do rob kiem fir my, gdyż swo im do świad cze niem i pa sją umoż li -
wia ją pro duk cję na naj wyż szym, świa to wym po zio mie. To wła -
śnie licz nej ka drze in ży nier skiej, naj lep szym spe cja li stom
w za kre sie tech no lo gii spa wa nia oraz po zo sta łym pra cow ni -
kom li nii mon ta żo wej fir ma za wdzię cza zdo by cie po zy cji li de ra
– w Pol sce i Eu ro pie – w pro duk cji au to cy stern do prze wo zu
pa li wa. A cha rak te ry stycz ny na pis STOKOTA, wy ma lo wa ny
na far tu chach prze ciw błot nych, moż na za uwa żyć tak że
na wie lu in nych po jaz dach użyt ko wych po ru sza ją cych się
po pol skich dro gach.
Rów nie wy so kie kwa li fi ka cje i za an ga żo wa nie, co pra cow ni cy
pro duk cyj ni, mu szą po sia dać tak że oso by za trud nio ne w dzia -
le ser wi so wym. W tym ce lu prze cho dzą oni sys te ma tycz ne
szko le nia, a do pra cy do pusz cze ni są tyl ko pra cow ni cy, któ -
rych umie jęt no ści po twier dza ją od po wied nie cer ty fi ka ty. Oczy -
wi ście ma ją oni za pew nio ne od po wied nie za ple cze, któ re jest wy po sa żo ne w nie zbęd ną apa ra tu rę dia gno stycz ną oraz na -

rzę dzia po zwa la ją ce na kom plek so we pra ce na praw cze. 
W ha li ser wi so wej, miesz czą cej się przy kie lec kim za kła dzie
pro duk cyj nym STOKOTY, znaj du ją się trzy sta no wi ska (w tym
jed no z ka na łem na jaz do wym), na któ rych moż na wy ko nać
prak tycz nie wszyst kie na pra wy.
– Wy ko nu je my sze ro ki za kres usług ser wi so wych. Bez pro ble -
mu na pra wi my nie szczel ność zbior ni ka, usu nie my też uster ki in -
sta la cji pneu ma tycz nej, hy drau licz nej lub elek trycz nej. Po nie -
waż ma my wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków róż nych spe cjal -
no ści je ste śmy w sta nie wy ko nać tak że wy mia nę czę ści po szy -
cia zbior ni ka ze wzglę du na po cie nie nie ścia nek lub re mont ka -
pi tal ny pom py. Ofe ru je my rów nież od no wie nie po wło ki la kier ni -
czej i po sia da my upraw nie nia Trans por to we go Do zo ru tech -
nicz ne go do wy ko ny wa nia na praw oraz ba dań po śred nich
i okre so wych zbior ni ków – in for mu je Mar cin Rzoń ca, kie ru ją cy
ser wi sem fir my STOKOTA w Kiel cach.
War to do dać, że ser wi so wa ne są nie tyl ko po jaz dy wy pro du ko -
wa ne we wła snych fa bry kach, ale tak że po zo sta łych pro du cen -
tów. Nie ma też ogra ni czeń ze wzglę du na sto pień zu ży cia po -
jaz du. To czy na pra wa/re mont ma sens oce nia się na pod sta -
wie ra por tu, a w wie lu wy pad kach na wet cał ko wi ta od bu do wa
mo że być opła cal na. Fir ma jest w sta nie wy ko nać tak sze ro ki
za kres prac tak że ze wzglę du na moż li wo ści wy ko rzy sta nia
mo cy prze ro bo wych oraz tech nicz nych czę ści pro duk cyj nej.
– W przy pad ku gdy za cho dzi ta ka ko niecz ność, po za wła sny mi
me cha ni ka mi mo że my ko rzy stać z po mo cy osób za trud nio nych
przy pro duk cji. Jest tak że moż li wość prze pro wa dze nia prac po -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.stokota.com

Ser wis na pę dza sprze daż
Jest po wie dze nie, że pierw szy sa mo chód sprze da je han dlo wiec, ale ko lej ny ser wis. Uza sad nia
się je tym, że tyl ko za do wo lo ny z ob słu gi po sprze da żo wej klient zde cy du je się na po now ny wy bór
tej sa mej mar ki. Bio rąc to pod uwa gę na le ży po gra tu lo wać fir mie STOKOTA pro fe sjo nal nej ka dry
me cha ni ków, gdyż od bior ca mi ich no wych po jaz dów zo sta ją naj czę ściej do tych cza so wi klien ci.

a Za ple cze ser wi so we Gru py STOKOTA umoż li wia prze pro wa dza nie róż ne go ro -
dza ju prac, mię dzy in ny mi wy mia nę po szy cia zbior ni ka

a Dzięki systematycznym szkoleniom pracownicy serwisu są w stanie dokonywać
bieżących napraw w różnego typu pojazdach
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za dzia łem ser wi so wym, na przy kład w wy pad ku po trze by sko -
rzy sta nia z suw ni cy – tłu ma czy Mar cin Rzoń ca. 
Oczy wi ście fir ma świad czy uslu gi ser wi so we na te re nie ca łe go
kra ju. Po za ser wi sem miesz czą cym się w Kiel cach, dru gi o po -
dob nym za kre sie świad czo nych usług znaj du je się w El blą gu.
Po za tym na usłu gach me cha ni ków jest warsz tat mo bil ny, któ -
ry w przy pad ku mniej po waż nych awa rii na pra wy mo że do ko -
nać we wska za nym przez klien ta miej scu. 
War to też pod kre ślić, że Gru pa STOKOTA prak tycz nie w ca ło ści
swo ją dzia łal ność opie ra na wła snych roz wią za niach i ko rzy sta
z pod ze spo łów oraz ma te ria łów po wsta ją cych w Pol sce. Po ma -

ga w tym wła sny, ob szer ny ma ga zyn, któ ry unie za leż nia fir mę
od za wi ro wań zwią za nych z ter mi na mi do staw od za chod nich
ko ope ran tów. Dla te go fir ma bez pro ble mów wy wią zu je się
z wszel kich umów już za war tych, ale też jest w sta nie za gwa ran -
to wać płyn ne i ter mi no we do sta wy w przy szło ści. Do ty czy to za -
rów no pro duk cji no wych au ta, jak i czyn no ści ser wi so wych.
Dzię ki zgro ma dzo nym za pa som na wet w cza sie pan de mii, gdy
wie le firm bo ry ka ło się z za opa trze niem w nie zbęd ne ma te ria ły,
Gru pa STOKOTA pra co wa ła bez prze szkód. Po sia da nie wła -
sne go ma ga zy nu i opar cie na pod ze spo łach kra jo wych pro du -
cen tów po zwa la też skra cać czas na praw oraz ob ni żyć ich ce nę
z ra cji bra ku kosz tów po no szo nych na trans port.

a Do brze wy po sa żo ny mo bil ny warsz tat umoż li wia wy ko na nie wie lu na praw w miej -
scu wska za nym przez klien ta

a Po wykonaniu nowej powłoki lakierniczej odremontowany pojazd często wygląda
tak jakby opuścił przed chwilą zjechał z linii produkcyjnej
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Obec nie trud no wy obra zić so bie dys try bu cję ma -
szyn i po jaz dów bez za pew nie nia im pro fe sjo nal -
ne go ser wi su. Na wet je śli drob ni im por te rzy i de -
ale rzy nie ma ją od po wied nie go, wła sne go za ple -
cza to mu szą za pew nić klien tom ser wis u firm ze -
wnętrz nych. Nie za wsze tak się dzie je i du żo za le -
ży od rze tel no ści przed się bior ców, ale na szczę -
ście istnieją w Pol sce pro fe sjo nal ne warsz ta ty,
któ re są w sta nie za pew nić na le ży tą usłu gę. 
– Wie lo krot nie od bie ra my te le fo ny od przed się -
bior ców, któ rzy pro szą nas o po moc, gdyż warsz -
ta ty, któ re mia ły ser wi so wać ich po jaz dy nie są
w sta nie te go zro bić w na le ży ty spo sób. Sta ra my
się im po móc, gdyż na si me cha ni cy po sia da ją od -
po wied nią wie dzę, aby do ko ny wać na praw w po -
jaz dach róż nych ty pów. Jed nak nie za wsze jest to
moż li we, gdyż pierw szeń stwo ma ją ci, któ rzy są
na szy mi klien ta mi – wy ja śnia Piotr Tym bo row ski,
pre zes spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy.
Spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy od po -
cząt ku ist nie nia po sta wi ła na ser wis. Wła ści cie le
ro dzin nej fir my pra cu jąc w Niem czech wi dzie li, że
tyl ko pro fe sjo nal ny ser wis po zwa la zbu do wać fir -
mę, któ ra jest zdol na sku tecz nie kon ku ro wać
na wy ma ga ją cym ryn ku. Dla te go ser wis to przy -
sło wio we „oczko w gło wie” za rzą du spół ki, któ ry
nie ża łu je pie nię dzy na je go sta łe uno wo cze śnia -
nie. Do wo dem mo że być roz po czę cie bu do wy
no wej ha li warsz ta to wej. 

Ja ko ści i bły ska wicz nej re ak cji po ma ga też jed na
z ostat nich in we sty cji, czy li kup no mo bil ne go
warsz ta tu na praw cze go.
– Sa mo chód warsz ta to wy jest na ty le do brze wy -
po sa żo ny, że wy kwa li fi ko wa ni me cha ni cy są
w sta nie do ko nać więk szości na praw w miej scu
awa rii. Nie trze ba ni ko go prze ko ny wać, ja kie są
z te go oszczęd no ści. Przede wszyst kim skra ca się
czas prze sto jów po jaz du z po wo du awa rii, a prze -
glą dy ser wi so we od by wać się mo gą w miej scu
wska za nym przez klien ta. Po za tym jest on wy ko -
rzy sty wa ny jak po go to wie ra tun ko we, gdyż uru -
cho mi li śmy – czyn ny przez 24 go dzi ny na do bę

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.pojazdykomunalne.pl

Nowoczesna baza i doświadczona kadra

Wła ści cie le spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy dzia łal ność roz po czę li od na pra wy
i ser wi so wa nia po jaz dów prze zna czo nych do czysz cze nia ka na li za cji. Rze tel na pra ca za owo -
co wa ła po zy ska niem rze szy sta łych klien tów i choć dziś fir ma po sze rzy ła dzia łal ność
o sprze daż oraz bu do wę no wych aut, to ser wis po zo sta je na dal jej naj więk szym atu tem.

a Od po wied nio wy po sa żo ne
za ple cze warsz ta tu umoż li -
wia prze pro wa dze nie na wet
naj bar dziej skom pli ko wa -
nych na praw. Jed nak naj -
waż niej szym atu tem fir my
jest wy kwa li fi ko wa na ka dra
me cha ni ków, któ ra gwa ran -
tu je od po wied nią ja kość
wy ko ny wa nych usług 

f Du żym atu tem spół ki Po jaz -
dy Ko mu nal ne Tym bo row -
scy jest po sia da nie ob szer -
ne go ma ga zy nu czę ści za -
mien nych. Zde cy do wa nie
skra ca to czas na pra wy, co
ko rzyst nie wpły wa na port -
fel i klien tów, i spół ki

Nowoczesna baza i doświadczona kadra
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i sie dem dni w ty go dni – spe cjal ny te le fon ser wi -
so wy za po śred nic twem, któ re go moż na uzy skać
po moc w awa ryj nych, na głych sy tu acjach – in for -
mu je Piotr Tym bo row ski. 
Po za ty po wym ser wi sem spół ka jest w sta nie prze -
pro wa dzić kom plek so wą mo der ni za cję uży wa nych
po jaz dów. Jest to bar dzo cie ka wa opcja, któ ra cie -
szy się du żym za in te re so wa niem klien tów, gdyż
w jej wy ni ku otrzy mu ją peł no war to ścio we po jaz dy,
któ re przez wie le na stęp nych lat bę dą im słu żyć nie
go rzej od no wych. Tym bar dziej, że na więk szość
prac fir ma udzie la gwa ran cji, któ ra da je pew ność,
że kosz ty ich eks plo ata cji bę dą po dob ne do aut no -
wych. Po za na pra wą ca łej za bu do wy do czę sto zle -
ca nych prac na le żą też na pra wy pom py próż nio wej
oraz wy mia na ukła dów ste row ni czych.
Spół ka cie szy się za ufa niem nie tyl ko klien tów,
ale tak że naj po waż niej szych pro du cen tów po jaz -
dów prze zna czo nych do czysz cze nia ka na li za cji.
W port fo lio fir my znaj du ją się tak zna ni pro du cen -
ci jak: Müller Umwelt tech nik, FFG Flens bur ger
Fah rzeug bau, Kroll Fah rzeug bau -Umwelt tech nik,
Hel l mers Fah rzeug bau, Wie de mann & Re ich hardt
Ma schi nen - und Fah rzeug bau, As smann Son der -
fa rzeu ge oraz Kut sch ke. Wy mia na do świad czeń
i moż li wość ko rzy sta nia z know how ta kich tu zów
spra wi ła, że obec nie spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne
Tym bo row scy jest li de rem pol skie go ryn ku
w dzie dzi nie sprze da ży i wy naj mu po jaz dów
do czysz cze nia ka na li za cji, ase ni za cyj nych, z re -
cy klin giem oraz do prze wo zów sub stan cji nie bez -
piecz nych. Wszy scy użyt kow ni cy wy żej wy mie -
nio nych mo gą li czyć na pro fe sjo nal ną ob słu gę
po sprze da żo wą. Oczy wi ście w ra mach wol nych
mo cy prze ro bo wych fir ma świad czy też usłu gi na -
praw cze po jaz dów in nych ma rek. Po za tym fir ma
du żą ro lę przy wią zu je do pro fe sjo nal ne go do -
radz twa, przede wszyst kim do ty czą ce go wła ści -
we go użyt ko wa nia po jaz du.
– Chciał bym do dać, że na sza pra ca nie ogra ni cza
się wy łącz nie do sprze da ży po jaz du i pil no wa nia,

aby klien ci otrzy ma li wła ści wą ob słu gę po sprze -
daż ną. Klient, któ ry przy jeż dża do nas po od biór
au ta – a w za sa dzie kie row ca, któ ry bę dzie nim
jeź dził – zo sta je wła ści wie prze szko lo ny. Ro bi my
to, bo z do świad cze nia wie my, że wie lu pra cow ni -
ków w cza sie eks plo ata cji po peł nia błę dy, któ re
są póź niej kosz tow ne w na pra wie, a nam za le ży
na tym, aby klient ko ja rzył nas z kom plek so wą, sto -
ją cą na naj wyż szym po zio mie, ob słu gą – wy ja śnia
pre zes Piotr Tym bo row ski.
Tak wy so ki po ziom usług świad czo nych przez fir -
mę Po jaz dy Ko mu nal ne Ty bo row scy był by nie -
moż li wy bez pro fe sjo nal nej ka dry pra cow ni ków.
Sa mo za ple cze, wy po sa że nie w naj now sze przy -
rzą dy dia gno stycz ne i na praw cze nie za pew ni
naj wyż szej ja ko ści usług. 
– Mie li śmy szczę ście tra fić na lu dzi, któ rzy by li
chęt ni do na uki i sta łe go pod no sze nia swo ich
umie jęt no ści. Dla te go dziś na szą ka drę sta no wią
pro fe sjo nal nie prze szko le ni i za an ga żo wa ni pra -
cow ni cy. To wła śnie ich fa cho wość oraz su mien -
ność w wy ko ny wa niu pra cy gwa ran tu je osta tecz ny
re zul tat w po sta ci wy so kiej ja ko ści usług i sze ro -
kie go gro na za do wo lo nych od bior ców. Z te go po -
wo du kła dzie my du ży na cisk na za pew nie nie im
jak naj lep szych wa run ków pra cy. W tym ce lu mię -
dzy in ny mi sys te ma tycz nie roz bu do wu je my na szą
ba zę, gdyż na więk szej po wierzch ni ła twiej jest
przy go to wać bez piecz ne i wy god ne sta no wi ska
pra cy – pod kre śla Piotr Tym bo row ski. 
Pew nie dla te go czas na praw w spół ce Po jaz dy
Ko mu nal ne Tym bo row scy jest jed nym z naj krót -
szych. W je go skró ce niu po ma ga też nie wąt pli wie
po tęż ny za pas czę ści za mien nych. Jest to moż li -
we dzię ki za in we sto wa niu du żych środ ków w roz -
bu do wę po wierzch ni ma ga zy no wej, na któ rej
prze cho wy wa ne są w du żych ilo ściach naj czę -
ściej uży wa ne kom po nen ty. 
– W ostat nich dziesięciu la tach na sza po wierzch -
nia ma ga zy no wa wzro sła trzy krot nie, a po za koń -
cze niu trwa ją cej in we sty cji je go po wierzch nia
bę dzie więk sza sze ścio krot nie. Dzię ki te mu je -
ste śmy te raz w sta nie wy wią zy wać się na bie żą -
co z wszyst kich na szych zo bo wią zań i na wet za -
to ry spo wo do wa ne za chwia niem trans por tu
wsku tek pan de mii prak tycz nie nas nie do ty czy ły
– za pew nia Piotr Tym bo row ski.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

s Sa mo chód ser wi su mo bil -
ne go zo stał wy po sa żo ny
w na rzę dzia umoż li wia ją ce
wy ko na nie na praw w miej -
scu zaistnienia awa rii

f Serwis spółki jest w stanie
wykonać nawet całkowite
odbudowy pojazdów

a Kom plek so wa na pra wa
obej mu je wszyst kie ele men -
ty wy po sa że nia po jaz du
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O szcze gól nej po zy cji fir my świad czy mię dzy
in ny mi uzy ska na już przed kil ku la ty wy łącz -
ność na sprze daż i ser wi so wa nie po jaz dów
naj więk sze go w Eu ro pie pro du cen ta śmie cia -
rek fir my Fa rid. Dzię ki te mu pol scy klien ci ma -
ją do stęp do ga my pro duk tów o kubaturze
zabudowy od 4 do 30 m3. Po za śmie ciar ka mi
T1, któ re są fla go wym mo de lem, ak tyw nie
wdra ża ne są tak że in ne pro duk ty te go wło -
skie go pro du cen ta. I tak du żym uzna niem
cie szą się spe cja li stycz ne śmie ciar ki z za -
mon to wa nym urzą dze niem dźwi go wym oraz
z myj ka mi do po jem ni ków, a tak że za bu do wy
do zbiór ki od pa dów ty pu BIO i zie lo nych.
Zda niem wła ści cie li GP Truck mo del PN jest
ide al nym roz wią za niem, gdyż po za moż li wo -
ścią za bie ra nia od pa dów ko mu nal nych,
umoż li wia on tak że od biór bio od pa dów,
a jest to moż li we dzię ki szczel nej za bu do wie
jed no -, dwu - lub trzy -ko mo ro wej. Ta kie roz -
wią za nie jest nie tyl ko wy god ne, ale przede
wszyst kim eko no micz ne, gdyż jed nym prze -
jaz dem moż na ze brać kil ka frak cji se gre go -
wa nych od pa dów, a to ozna cza mniej sze zu -
ży cie pa li wa, krót szy czas zbiór ki oraz niż sze
kosz ty pła co we pra cow ni ków. 

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.gptruck.pl

Po nad 21 lat dzia łal no ści ro dzin nych przed się biorstw Top Se rvi ce i GP Truck Tra ding za owo co -
wa ło po wsta niem jed nej z naj więk szych w kra ju firmy wy spe cja li zo wa nej w bu do wie, sprze da ży
i ser wi so wa niu po jaz dów ko mu nal nych. Ofe ru je ona sze ro ką ga mę wy so kiej ja ko ści spe cja li -
stycz nych po jaz dów, ta kich jak: śmie ciar ki, ha kow ce, bra mow ce, wy wrot ki, pia skar ki, urzą dze -
nia dźwi go we, becz ki ase ni za cyj ne oraz po jaz dy do udraż nia nia i czysz cze nia ka na li za cji.

Pro fe sjo na lizm 
i za an ga żo wa nie
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ŻYCIE W MIEŚCIE

Re ali za cję po li ty ki GP Truck od no śnie ochro ny śro do wi ska na tu -
ral ne go, umożliwiło uzyskanie wy łącz no ści na sprze daż w Pol -
sce elek trycz nych pod wo zi mar ki Isu zu, ze lek try fi ko wa nych
przez gru pę Pret to. Gru pa ta po sia da dwudziestolet nie do świad -
cze nie w pro duk cji, ulep sza niu i sprze da ży po jaz dów od 3,5
do 7,5 t na pę dza nych elek trycz nie. Te nie za wod ne i so lid ne
pod wo zia moż na kon fi gu ro wać mon tu jąc na nich do wol ną za -
bu do wę ko mu nal ną, jak np.: śmie ciar kę, urzą dze nie ha ko we,
bra mow ca czy za bu do wę do se lek tyw ne go od bio ru od pa dów. 
Elek trycz ne po jaz dy po sia da ją ho mo lo ga cję eu ro pej ską COC
i kon fi gu ro wa ne są pod ką tem przy szłe go użyt ko wa nia oraz wy -
ma ga ne go za się gu. Dla te go, po jazd mo że być wy po sa żo ny
od pię ciu do je de na stu aku mu la to rów li to wych naj now szej ge -
ne ra cji, a je go za sięg wy no si od 80 do 145 km. War to wie dzieć,
że ła do wa nie ba te rii mo że od by wać się za rów no po pod łą cze -
niu do do wol ne go gniazd ka, jak i do spe cjal nej ła do war ki (w tym
wy pad ku znacz nie skra ca jąc czas peł ne go na ła do wa nia). Stan -
dar do wą 2-let nią gwa ran cję na aku mu la to ry moż na prze dłu żyć
na wet do 5 lat. Układ na pę do wy tych po jaz dów sta no wią bez sz -
czot ko we sil ni ki elek trycz ne, chło dzo ne cie czą, współ pra cu ją ce
z ory gi nal nym ukła dem prze nie sie nia na pę du. Moc sil ni ków
elek trycz nych po zwa la opty ma li zo wać osią gi po jaz du rów nież
przy mak sy mal nych ob cią że niach użyt ko wa nia.
Do daj my, że ko rzy sta nie z elek trycz nych po jaz dów nie tyl ko chro -
ni śro do wi sko na tu ral ne i ogra ni cza kosz ty eks plo ata cyj ne, ale
tak że znacz nie uła twia pro wa dze nie dzia łal no ści. Po sia da jąc au -
to ry za cję Isu zu, fir ma ma w sprze da ży peł ną ga mę po jaz dów tej
mar ki, po czy na jąc od 3,5 do 14 t DMC ta kie jak wy wrot ki i sa mo -
cho dy skrzy nio we wy po sa żo ne w urzą dze nia hds. I tak np. dzię ki
ze ro wej emi sji spa lin pojazdów nie dotyczą stre fy ogra ni czo ne go
ru chu i bez pro ble mów mo gą po ru szać się po za tło czo nych cen -
trach miej skich. Dla te go mo że oka zać się, że za kup elek trycz ne -
go po jaz du, mi mo wyż szej ce ny szyb ko się zwró ci, a po za tym

przed się bior ca wy peł ni wy mo gi usta wy o elek tro mo bil no ści.
GP Truck Tra ding swój suk ces za wdzię cza nie tyl ko ofe ro wa nym
pro duk tom, ale przede wszyst kim lu dziom, któ rzy tworzą firmę.
Jej rodzinny charakter i pa nu ją ce w niej sto sun ki spra wia ją, że
więk szość za trud nio nych osób pra cu je tu taj od wie lu lat. 
Ak tu al nie za trud nio nych jest około pięćdziesięciu wy so ko wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków, któ rzy od by wa ją sys te ma tycz ne
szko le nia za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą. Sieć han dlow ców,
od lat dzia ła ją cych w tej bran ży na te re nie ca łe go kra ju, do peł nia
struk tu rę or ga ni za cyj ną oraz gwa ran tu je sys te ma tycz ną sprze -
daż i roz wój fir my. Do każ de go klien ta i za mó wie nia pod cho dzi
się tu in dy wi du al nie, gdyż wła ści cie lom za le ży na dłu go okre so -
wej sta łej współ pra cy.
A dłu go fa lo wa współ pra ca nie by ła by moż li wa bez pro fe sjo nal ne -
go ser wi su. Dla te go wła ści cie le od po cząt ku dzia łal no ści nie ża ło -
wa li środ ków na ten seg ment dzia łal no ści. W efek cie w no wo cze -
snym obiek cie zlo ka li zo wa nym w So ko ło wie ko ło War sza wy znaj -
du ją się sta no wi ska ser wi so we, któ re są w sta nie wy ko nać za rów -
no gwa ran cyj ne prze glą dy, jak i nie zbęd ne na pra wy. Do sko na ła
ba za sprzę to wa oraz doświadczona kadra serwisowa umoż li wia ją
świad cze nie usług re mon to wych i mo der ni za cyj nych uży wa nych
sprzę tów ko mu nal nych ta kich jak śmie ciar ki, urzą dze nia ha ko we,
bra mo we i dźwi go we. War to wie dzieć, że po za ser wi sem sta cjo -
nar nym fir ma dys po nu je do sko na le wy po sa żo nym warsz ta tem
mo bil nym. Dzię ki nie mu więk szość na praw mo że zo stać wy ko na -
na w miej scu wska za nym przez klien ta, co znacz nie skra ca czas
prze sto ju po jaz dów i ma szyn. Ja kość ser wi su po twier dza przy na -
leż ność do sie ci Q Se rvi ce Truck, zrze sza ją cej 77 naj lep szych
warsz ta tów w Pol sce, a GP Truck za pew nia swo im klien tom peł ną
ob słu gę w ca łym kra ju. Do dat ko wo klien ci GP Truck Tra ding mo -
gą li czyć na po moc i do radz two kre dy to we oraz po moc w uzy ska -
niu fi nan so wa nia do wol ne go za ku pu. A ofer tę fir my do peł nia dłu -
go ter mi no wy na jem po jaz dów użyt ko wych.
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Chy ba ni ko go nie trze ba prze ko ny wać, jak bar -
dzo nie ty po we i zło żo ne po trze by ma ją przed się -
bior stwa dzia ła ją ce w sek to rze ko mu nal nym. Wy -
star czy zo ba czyć, jak wy glą da ją pla ce prze ła dun -
ko we na skła do wi skach od pa dów i zło mow cach
że by zro zu mieć, ze w ta kich wa run kach mo że
spraw dzić się tyl ko sprzęt naj wyż szej kla sy. Do ty -
czy to w du żej mie rze ma szyn i po jaz dów, któ re
tam pra cu ją, a wiel ki wpływ na ich bez a wa ryj ną
pra cę ma ją zainstalowane na nich opo ny. Pro du -
cen ci opon zda ją so bie spra wę z ocze ki wań wo -
bec ich pro duk tów, ale nie za wsze re agu ją wła ści -
wie. Cam so jed nak, ja ko li der ryn ku opon prze -
my sło wych od po wia da na te po trze by, za pew -
nia jąc naj lep sze i opty mal ne roz wią za nia
do bar dzo in dy wi du al nych apli ka cji, z któ ry mi
ma szy na mu si się zmie rzyć. Przy kła dem mo że
być no wa li nia opon wielozadaniowych MPT
ofe ro wa na przez Cam so, któ ra jest od po wied nia
do róż no rod nych ma szyn. Umoż li wia to sze ro ka
ga ma wzo rów bież ni ka we wszyst kich naj waż -
niej szych wer sjach oraz kon struk cjach, w tym
dia go nal nej, ra dial nej i peł nej. 
Za le ty tych opon są do sko na le wi docz ne na przy -
kła dzie dia go nal nej opo ny Cam so MPT 753. Re -

pre zen tu je ona no wą, pod wzglę dem wszech -
stron no ści i trwa ło ści, ge ne ra cję opon. Pła ski,
nie kie run ko wy wzór rzeź by bież ni ka o du żym
stop niu, wy peł nie nia czo ła opo ny  gwa ran tu je sta -
bil ność, wy so ki kom fort jaz dy i wy trzy ma łość oraz
od por ność na uszko dze nia. Do dat ko wo, aby
jesz cze bar dziej zmi ni ma li zo wać moż li wość me -
cha nicz ne go uszko dze nia opo ny, Cam so
MPT 753 ma spe cjal nie za pro jek to wa ną osło nę
prze strze ni mię dzy bież ni ko wych. Na to miast
wzmoc nio na kon struk cja ścia ny bocz nej za pew -
nia mak sy mal ną ochro nę ścian bocz nych i ob rę -
czy fel gi, zmniej sza jąc pę ka nie na prę że nio we
oraz uszko dze nia w na stęp stwie ude rzeń i prze -
bić. Z ko lei za sto so wa ne schod ko we i sze ro ko
otwar te na bar kach ło pat ki bież ni ka zwięk sza ją
wszech stron ność, sa mo oczysz cza nie się bież ni -
ka oraz gwa ran tu ją lep szą przy czep ność na mięk -
szych na wierzch niach. 
Tak jak i in ne pro duk ty te go pro du cen ta, mo del
MPT 753 mo że być sto so wa ny do róż nych po jaz -
dów. Klien ci chęt nie wy ko rzy stu ją je w pod no śni -
kach te le sko po wych, kom pak to wych ła do war -
kach ko ło wych, a tak że mi ni wy wrot kach, ko par -
ko -ła do war kach i be to niar kach. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.camso.co

Ko mu nal ne za sto so wa nie opon Cam so

Uwzględ nia jąc spe cy fi kę wa run ków pra cy firm ko mu nal nych pro du cent opon Cam so sta le roz sze -
rza swo ją ofer tę o pro duk ty, któ rych bu do wa i wła ści wo ści za pew ni opty mal ne wy ko rzy sta nie pra -
cu ją cych tam ma szyn. Do brym przy kła dem mo że być no wa opo na dia go nal na Cam so MPT 753.

Opo ny dia go nal ne Cam -

so MPT 753 do stęp ne

są m.in. w następujących

roz mia rach:

335/340/80-18 (12.5-18);

335/340/80-20 (12.5-20);

400/405/70-20 (16.0/70-20);

400/405/70-24 (16.9/70-24);

400/80-24 (15.5/80-24);

400/70-24 (16/70-24).

W naj bliż szym cza sie 

po ja wi się no wy roz miar

440/80-28 (16.9-28).

a Dzię ki ulep szo nym kom po -
nen tom i zop ty ma li zo wa ne -
mu wzo ro wi bież ni ka, opo ny
Cam so MPT 753 wy ka zu ją
aż o 29 procent lep szą
żywot ność w po rów na niu
do opon po przed niej ge ne -
ra cji So li de al 4L I3.
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EKSPERT DORADZA
www.dekpolsteel.pl

Szyb ko złą cza zwięk sza ją 
funk cjo nal ność ko par ko -ła do wa rek
Tak jak wie lu za po wia da ło ko niec ery ksią żek, któ re wciąż zy sku ją na po pu lar no ści, tak i era ko -
par ko -ła do wa rek w Pol sce trwa na dal oraz cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem. Dzię ki
te mu ich pro du cen ci in ten syw nie kon ku ru ją w dzie dzi nie ja ko ści i in no wa cyj nych roz wią zań
tech no lo gicz nych, a Dek pol Ste el do star cza im naj wyż szej ja ko ści osprzęt. 
Na dal du ża część pol skich przed się biorstw z bran ży bu dow la nej i ko mu nal nej po wszech nie wy -
ko rzy stu je ma szy ny wie lo za da nio we. Po za wszech stron nym za sto so wa niem, efek tyw ność,
a przede wszyst kim funk cjo nal ność ko par ko -ła do wa rek zwięk sza ją no wo cze sne szyb ko złą cza,
umoż li wia ją ce szyb ką i bez piecz ną wy mia nę osprzę tu.

Sza cu je się, że ry nek ko par ko -ła do wa rek w Pol sce obej mu je oko ło 10.000 ma szyn w cią głej eks plo ata cji. Sprze daż w ro -
ku 2018 i 2019 się ga ła 1.000 sztuk. Li de ra mi są de ale rzy ta kich pro du cen tów jak JCB oraz CAT, któ rych udział wy no si łącz -
nie 70%. W Pol sce spo tkać moż na rów nież ma szy ny Ko mat su, Ca se, Me ca lac i Hy dre ma. Nasz kraj zaj mu je pierw sze miej -
sce w Eu ro pie oraz 10 w ska li świa to wej pod wzglę dem sprze da ży ko par ko -ła do wa rek. 
Fir ma Dek pol Ste el jest obec nie naj więk szym pro du cen tem oprzy rzą do wa nia do ma szyn bu dow la nych w Pol sce. Po cząt ki
by ły jed nak bar dzo wy ma ga ją ce. Fir ma pla no wa ła roz wój pro duk cji osprzę tu do ko par ko -ła do wa rek jed nej z naj bar dziej re -
no mo wa nych ma rek, pro du ku ją cej ma szy ny bu dow la ne na świe cie. Ma szy na by ła bar dzo po pu lar na wśród ro dzi mych firm
bu dow la nych, jed nak pro du cent tłu ma cząc się po pra wą ren tow no ści i re duk cją kosz tów, za prze stał pro duk cji tych ma szyn w
roku 2014,  co by ło spo rym za sko cze niem w bran ży bu dow la nej. W efek cie pro jekt wy twa rza nia przez Dek pol Ste el ły żek 4
w 1 na li nii zauto ma ty zo wa nej mu siał zo stać za wie szo ny. Lek cja zo sta ła jed nak szyb ko od ro bio na, a ze bra ne do świad cze nie
by ło im pul sem do dal sze go roz wo ju przed się bior stwa. 
– Po tra fi li śmy wy cią gnąć wnio ski z tej trud nej sy tu acji. W ko lej nych la tach in we sto wa li śmy w roz wój kom pe ten cji, sta wia li śmy
na in no wa cyj ne pro duk ty, zwięk sza li śmy mo ce pro duk cyj ne. To był klucz do suk ce su i dy na micz ne go wzro stu sprze da ży w ko -
lej nych la tach – mówi An drzej Kuch tyk. 

Szyb ko złą cza zwięk sza ją 
funk cjo nal ność ko par ko -ła do wa rek
Tak jak wie lu za po wia da ło ko niec ery ksią żek, któ re wciąż zy sku ją na po pu lar no ści, tak i era ko -
par ko -ła do wa rek w Pol sce trwa na dal oraz cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem. Dzię ki
te mu ich pro du cen ci in ten syw nie kon ku ru ją w dzie dzi nie ja ko ści i in no wa cyj nych roz wią zań
tech no lo gicz nych, a Dek pol Ste el do star cza im naj wyż szej ja ko ści osprzęt. 
Na dal du ża część pol skich przed się biorstw z bran ży bu dow la nej i ko mu nal nej po wszech nie wy -
ko rzy stu je ma szy ny wie lo za da nio we. Po za wszech stron nym za sto so wa niem, efek tyw ność,
a przede wszyst kim funk cjo nal ność ko par ko -ła do wa rek zwięk sza ją no wo cze sne szyb ko złą cza,
umoż li wia ją ce szyb ką i bez piecz ną wy mia nę osprzę tu. 
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W ka ta lo gu pro duk to wym Dek pol Ste el znaj du je
się obec nie sze ro ki wy bór oprzy rzą do wa nia do ko -
par ko -ła do wa rek. Ma szy ny te zy ska ły przede
wszyst kim uzna nie w fir mach ko mu nal nych i dro -
go wych. Uży wa ne są przede wszyst kim do:
– ro bót ziem nych,
– prze ła dun ku pa let,
– prze ła dun ku ma te ria łu syp kie go,
– wy rów ny wa nia grun tu.

Dzię ki do dat ko we mu osprzę to wi moż li we jest zwięk sze nie funk cjo nal no ści
ma szy ny. Co raz czę ściej moż na spo tkać ko par ko -ła do war ki w ze sta wie z:
– mło tem hy drau licz nym,
– za mia tar ką,
– łyż ką tra pe zo wą do prac me lio ra cyj nych,
– łyż ką skar po wą,
– zry wa kiem,
– no ży ca mi,
– wiert ni cą.

W ta kiej sy tu acji klu czo wym ele men tem
ma szy ny sta je się no wo cze sne szyb ko złą cze,
któ re umoż li wia szyb ką i bez piecz ną wy mia nę
osprzę tu. W swo im port fo lio Dek pol Ste el po sia da szyb ko złą cze uni wer -
sal ne do sto so wa ne do da ne go złą cza ma szy ny. Dzię ki te mu nie ma ko -
niecz no ści wy mia ny mo co wa nia łyż ki. 

Pod sta wo wym ro dza jem na rzę dzia jest łyż ka pod się bier na.
Pro dukt fir my z Pin czy na wy róż nia się wy so ką ja ko ścią wy ko -
na nia oraz nie za wod no ścią. Ofe ro wa ne są łyż ki w sze ro ko ści
od 300 mm do 900 mm i po jem no ści od 100 do 350 li trów.

Sys tem zę bo wy oraz ro dzaj złą cza jest dostoso wa ny
do pro du cen ta ma szy ny. 

Ko lej ną pod sta wo wą łyż ką jest łyż ka skar po wa.
Słu ży ona do wy rów ny wa nia grun tu i lek kich
ro bót ziem nych. Wy stę pu je ona w kon fi gu ra -
cji z ob ra ca ną hy drau licz nie gło wi cą lub
na sztyw no. Ofe ro wa ne są łyż ki w za kre sie

sze ro ko ści od 1.500 do 1.800 mm.

Czę ściej po win ny być na to miast wy ko rzy sty wa ne
tzw. rip pe ry. Słu żą one do zry wa nia as fal tu, kost ki
bru ko wej i wy bu rzeń. Klien ci uży wa ją w tych ce -

lach głów nie ły żek pod się bier nych, jed nak ta kie za -
sto so wa nie mo że dopro wa dzić do ich nad mier ne go

zu ży cia, a na wet uszko dze nia. 

Dek pol Ste el ofe ru je obec nie rów nież łyż ki 4 w 1
w pod sta wo wych po jem no ściach od 1.000
do 1.300 li trów lub spe cjal ne łyż ki do sto so -
wa ne do wy ma gań klien tów. Złą cza są przy -
sto so wa ne do da nej ma -
szy ny. Ist nie je moż li -
wość kon fi gu ra cji z le -

mie szem wy mien nym bądź
zę ba mi, jak rów nież za mon to wa nia

wi deł do trans por tu pa let. 

inż. Pa weł La ri sch

– Współ pra ca ze świa to wy mi kon cer na mi
wy mu sza wpro wa dze nie od po wied nich
stan dar dów pra cy. Sta no wi to so lid ny fun -
da ment, na któ rym zo sta ła zbu do wa na na -
sza mar ka – pod kre śla An drzej Kuch tyk,
Pre zes Dek pol Ste el Sp. z o.o.
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Wie lu przed się bior ców po szu ku je ma szy ny, któ rej wszech -
stron ność po zwo li wy ko nać moż li wie jak naj wię cej prac.
Oczy wi ście jest to spo wo do wa ne po szu ki wa niem roz wią zań,
któ re mak sy mal nie ob ni żą kosz ty pro wa dzo nych in we sty cji.
Do dat ko wym atu tem ta kie go roz wią za nia jest moż li wość wy -
ko ny wa nia usług w róż nych bran żach, co zwięk sza szan se
na prze trwa nie na bar dzo kon ku ren cyj nym ryn ku. Ta kim za ło -
że niem przy wy bo rze no wej ma szy ny kie ro wał się też Mi chał
No wo cin z fir my AMDAR.
– Wio sną ubie głe go ro ku zde cy do wa łem się na kup no no wej
ma szy ny. Po szu ki wa łem sprzę tu, któ ry po mo że mi w pra cach
zwią za nych z go spo dar stwem rol nym, a jed no cze śnie po zwo li
mi zwięk szyć za kres usług pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar -

czej. Szyb ko zo rien to wa łem się, że ide al ną ma szy ną, któ ra speł -
ni mo je po trze by bę dzie ko par ko -ła do war ka. Zde cy do wa łem
się na mar kę New Hol land, gdyż zna łem ich pro duk ty rol ni cze,
mia łem za ufa nie co do ich ja ko ści, a i ce na by ła bar dzo atrak -
cyj na – tłu ma czy Mi chał No wo cin.
Wy bór padł na mo del B 115C, czy li ko par ko -ła do war kę re pre -
zen tu ją cą no wą se rię mar ki New Hol land. Wszyst kie ma szy ny tej
se rii ce chu je przede wszyst kim opty mal ne po łą cze nie osią gów
z ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny mi. In ży nie rom New Hol land
uda ło się to osią gnąć mię dzy in ny mi dzię ki wy ko rzy sta niu no wo -
cze snych sil ni ków. I tak mo del B 115C na pę dza ny jest przez jed -
nost kę FTP In du strial F5 H o mo cy 111 KM. Jest to spraw dzo ny
w prak ty ce sil nik, gdyż te sa me mo to ry od lat z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ne są w cią gni kach New Hol land T5. Jed nost ki są
zgod ne z re stryk cyj ny mi nor ma mi emi sji spa lin Tier 4B i po sia -
da ją za awan so wa ny sys tem ste ro wa nia prze pust ni cą. Ta ki roz -
wią za nie po zwa la ope ra to ro wi do sto so wać re ak cję sil ni ka na ru -
chy prze pust ni cy od ła god nej do bar dzo szyb kiej.
Dzię ki od po wied niej jed no st ce oraz uni wer sal ne mu osprzę to wi
ko par ko -ła do war ki New Hol land z po wo dze niem mo gą wy ko -
ny wać róż no rod ne za da nia. Dla te go znaj du ją sze reg na byw -
ców za rów no w bran ży ko mu nal nej, rol nej, jak i bu dow la nej.
Przy jej po mo cy z po wo dze niem moż na wy ko nać więk szość
za dań zwią za nych z pie lę gna cją te re nów zie lo nych, ar chi tek tu -
rą kra jo bra zu lub od wad nia niem i na wad nia niem.
– Chy ba de cy du ją cą ro lę w wy bo rze ma szy ny ode gra ła jej
wszech stron ność. Ko par ko -ła do war ka z po wo dze niem wy ko -
nu je naj cięż sze pra ce zwią za ne z funk cjo no wa niem go spo -
dar stwa rol ne go. Wy ko rzy stu ję je przy kon ser wa cji ro wów
me lio ra cyj nych, ale też mo gę świad czyć usłu gi z kon ser wa cją
skarp przy droż nych ro wów. Oczy wi ście dzię ki łyż ce ła do war -
ko wej i wi dłom po ma ga we wszel kich pra cach prze ła dun ko -
wych, a ko par ka ma wy star cza ją ce wła ści wo ści do ko pa nia

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.newholland.com

Wie lo bran żo wa ko par ko -ła do war ka

Za le ty ko par ko -ła do wa rek do ce nia ją każ de go dnia przed się bior cy dzia ła ją cy w róż nych bran -
żach. Nic w tym dziw ne go, wszak wszech stron ność tych ma szyn uła twia wy ko ny wa nie róż no -
rod nych prac. Oka zu je się jed nak, że uni wer sal ność ko par ko -ła do wa rek moż na jesz cze bar -
dziej pod nieść. Wie dzą o tym mię dzy in ny mi użyt kow ni cy ma szy ny B 115C mar ki New Hol land,
któ rej za kres za sto so wań zwięk sza ją in no wa cyj ne łyż ki ła do war ko we „4w1” i „6w1”. 

a Wie lo funk cyj ne łyż ki ła do war ko we pod no szą uni wer sal ność ma szyn uła twia jąc
trans port i za ła du nek róż no rod nych ma te ria łów
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fun da men tów i ro wów pod in fra struk tu rę wod no -ka na li za cyj -
ną – wy mie nia wła ści ciel fir my AMDAR.
Wszech stron ność ko par ko -ła do war ki New Hol land za wdzię -
cza ją tak że in no wa cyj nym łyż kom i sze ro kiej ga mie osprzę tu.
Dzię ki łyż kom „4w1” oraz „6w1”, ko par ko -ła do war ka od zna cza
się wy jąt ko wą wy daj no ścią przy wy ko rzy sta niu tyl ko jed ne go
na rzę dzia. Do dat ko wo pro du cent ofe ru je sze ro ki wa chlarz ły -
żek do pa so wa nych do wy ko pów, oczysz cza nia prze pu stów
wod nych, ko pa nia ro wów i skar po wa nia. Moż na też za mo co -
wać wiert ni ce, mło ty hy drau licz ne i in ne na rzę dzia. Du ży za -
sięg łyż ki ko par ki, wy no szą cy aż 6.965 mm umoż li wia pra ce
nie do stęp ne dla wie lu po dob nych ma szyn. Rów nie waż ną ro lę
od gry wa wy daj ny układ hy drau licz ny. Ma on du że zna cze nie
dla wy daj no ści za rów no ła do war ki, jak i ko par ki. W tym wy pad -
ku za pew nia on opty mal ny wy da tek pom py hy drau licz nej oraz
sku tecz ne wy ko rzy sta nie ole ju, Dzię ki te mu po wstał układ, któ -
ry opty mal nie wpły wa na wy so ką wy daj ność przy pra cy w trud -
nych wa run kach, w tym rów nież przy wy so kich tem pe ra tu rach.
Na wy róż nie nie za słu gu je tak że wy si łek i po my sło wość kon -
struk to rów przy pro jek to wa niu miej sca pra cy ope ra to ra. Ka bi -
na nie dość, że za pew nia do sko na ły wi dok na ca ły ob szar wo -
kół ma szy ny, to do dat ko wo jest nie zwy kle wy god na. Kom fort
za pew nia nie tyl ko kli ma ty za cja i wy god ny fo tel, ale przede
wszyst kim er go no micz nie za pro jek to wa ny układ ste ro wa nia.
Dzię ki te mu uda ło się osią gnąć więk szą wy daj ność przy jed no -
cze snym mniej szym na kła dzie sił. 
Klu czem do wy daj ne go dzia ła nia sprzę tu i je go ży wot no ści są
co dzien ne kon tro le pod sta wo wych pod ze spo łów. Kon struk to -
rzy New Hol land za pro jek to wa li ko par ko -ła do war kę tak, aby

ru ty no we kon tro l ne wy ma ga ły tyl ko mi ni mal nej ilo ści cza su.
Okre sy ser wi so we wy zna czo no na 600 i 1000 go dzin, a do stęp
do klu czo wych punk tów ser wi so wych oraz fil trów jest bar dzo
pro sty. Na to miast roz le gła sieć de ale rów New Hol land oraz
mo bil ne sa mo cho dy warsz ta to we za pew nia ją peł ne wspar cie
w do wol nym miej scu na sze go kra ju.
– Przy wy bo rze ma szy ny waż ną ro lę ode grał ser wis, któ ry ofe -
ro wał pro du cent. Ja z wcze śniej szych do świad czeń wie dzia -
łem, że w mo im re jo nie dzia ła ją me cha ni cy, któ rzy szyb ko re -
agu ją na zgło szo ne awa rie, a ja kość ich prac jest wy so ka i nie
wy ma ga re kla ma cji. Dzię ki te mu mam pew ność, że ter mi no -
wość wy ko ny wa nych prze ze mnie prac bę dzie do trzy ma na
– pod kre śla Mi chał No wo cin.

a Koparko-ładowarki New Holland z charakteryzują się nowoczesną, wygodną
kabiną, która zapewnia operatorowi komfortowe warunki pracy
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Dzie dzic two Te rex Trucks z sie dzi bą w Mo ther well się ga 1934
ro ku. Wte dy po wsta ło pierw sze na świe cie wo zi dło prze gu bo -
we. Od pierw sze go eg zem pla rza po jazd cha rak te ry zo wał się
pro sty mi, roz sąd ny mi roz wią za nia mi, któ re ide al nie wpi sy wa ły
się w po trze by trans por tu, gór nic twa i bu dow nic twa. Dzi siaj Te -
rex Trucks jest czę ścią kon cer nu Vo lvo Gro up. Jed nak wo zi dła
po wsta ją na dal na tych sa mych so lid nych fun da men tach, ale
do dat ko wo wspie ra ne są naj lep szą tech no lo gią. Obec nie fa -
bry ka pro du ku je dwa mo de le po jaz dów – TA300 i TA400. Oba

ko rzy sta ją z bo ga te go do świad cze nia fir my w pro duk cji tego
rodzaju pojazdów oraz do stę pu do naj no wo cze śniej szych pro -
ce sów tech no lo gicz nych. 
Mot tem fir my Te rex Trucks jest „nie po dziel na uwa ga”. Po le ga
ono na tym, że jej pra cow ni cy spe cja li zu ją się tyl ko w jed nym,
dzię ki cze mu ich wo zi dła prze gu bo we są nie za wod ne, gdyż
każ da czyn ność jest wy ko na na z opty mal ną do kład no ścią.
Pra cu ją cięż ko, aby pro du ko wa ne przez nich ma szy ny mo gły
pra co wać jesz cze cię żej. 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.atlas -po land.pl

Wo zi dła
bu do wa ne z pa sją
Dzię ki nie za wod no ści i ela stycz no ści wo zi dła prze gu bo we Te rex Trucks cie szą się za ufa niem
użyt kow ni ków na ca łym świe cie. Spraw dzi ły się w naj trud niej szych wa run kach bu dow la nych,
od kryw ko wych i wy do byw czych. Ko rzy sta ją z nich tak że fir my re ali zu ją ce spek ta ku lar ne in we -
sty cje ko mu nal ne. Swo ją re no mę za wdzię cza ją jed nak nie tyl ko naj wyż szej ja ko ści kom po nen -
tom, ale przede wszyst kim za an ga żo wa niu pra cow ni ków pra cu ją cych przy ich pro duk cji.
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Wo zi dła prze gu bo we Te rex Trucks pro jek to wa ne są z my ślą
o mak sy mal nej wy daj no ści i mi ni mal nych kosz tach eks plo ata -
cji. Oba mo de le wy po sa żo ne są w wy so ko wy daj ne sil ni ki mar -
ki Sca nia. Ma szy na TA300 ko rzy sta z wer sji 5-cy lin dro wej
o mo cy 370 KM, zaś więk szy TA40 0 z 6-cy lin dro wej o mo -
cy 450 KM. To dzię ki nim kosz ty zwią za ne z eks plo ata cją wo zi -
deł mar ki Te rex Trucks są tak zni ko me. Po za tym ni sko emi syj -
ne sil ni ki speł nia ją naj now sze wy mo gi EU Sta ge V, dzię ki cze -
mu ma szy ny są tak że przy ja zne dla śro do wi ska. 
Wo zi dła TA300 i TA400 są wy po sa żo ne w trzy osie ze sta łym
na pę dem na wszyst kie ko ła. Ich bu do wa gwa ran tu je mak sy -
mal ną so lid ność, dzię ki cze mu ma szy ny są zdol ne do prze no -
sze nia ogrom nych ob cią żeń. To w po łą cze niu ze sku tecz ną re -
duk cją bie gów i moż li wo ścią blo ka dy wie lo tar czo wych me cha -
ni zmów róż ni co wych za pew nia ogrom ną moc, szcze gól nie
w trud nych wa run kach pra cy. 
Mak sy mal na ła dow ność TA300 wy no si 30 ton, zaś po jem ność
na sy po wa 17,5 m3. Dzię ki te mu ma szy na jest w sta nie szyb ko
i spraw nie prze trans por to wać du że ilo ści ma te ria łów. Dla jesz -
cze bar dziej wy ma ga ją cych do stęp na jest tak że więk sza wer -
sja – TA4 00 o ła dow no ści 40 ton i po jem no ści 23 m3. 
Wo zi dła prze gu bo we zo sta ły za pro jek to wa ne i wy ko na ne z za -
cho wa niem do sko na łej rów no wa gi po mię dzy mo cą a ka li bra -
cją ukła du na pę do we go. To po zwa la uzy skać wy jąt ko wą wy -
daj ność i oszczęd ność w miej scu pra cy. Mak sy mal ną pro duk -
tyw ność wo zi dła za wdzię cza ją na tych mia sto wej re ak cji sil ni ka,
osią ga nej dzię ki tur bo sprę żar ce o zmien nej geo me trii.
Bez pie czeń stwo ma szy nie za pew nia w peł ni hy drau licz ny, wie -

lo tar czo wy i za mknię ty układ ha mul co wy. Wszyst kie osie są
chło dzo ne ole jem. Dzię ki 12-stop nio wej skrzy ni bie gów, jaz da
wo zi dłem prze gu bo wym Te rex Trucks jest płyn na i przy jem na.
Osiem bie gów do przo du i czte ry bie gi do ty łu oraz wy so ko wy -
daj na prze kład nia w peł ni za spo ka ja po trze by na wet naj bar -
dziej wy ma ga ją cych użyt kow ni ków.
Wo zi dła prze gu bo we Te rex Trucks ma ją wbu do wa ne me cha ni -
zmy, dzię ki któ rym in ter wen cje ser wi so we są szyb kie i bez -
piecz ne. Czyn no ści ser wi so we uła twia cał ko wi cie od chy la na
ka bi na i elek trycz nie pod no szo na ma ska. Na to miast trzy stop -
nio wa fil tra cja za sy sa ne go po wie trza za pew nia zwięk szo ną
ochro nę sil ni ka, wy dłu ża jąc okre sy mię dzy ser wi sa mi, pod czas
gdy układ hy drau licz ny z ma gne tycz ny mi fil tra mi ssa nia chro -
nią przed za nie czysz cze nia mi. Po nad to dłu gi okres mię dzy wy -
mia na mi ole ju prze kła dnio we go wy no szą cy 4.000 go dzin
sprzy ja w wy dłu że niu cza su pra cy ma szy ny. 
War to wie dzieć, że wpro wa dzo ne przez Te rex Trucks wy so kie
stan dar dy bez pie czeń stwa zo sta ły do ce nio ne przez mię dzy na -
ro do wych ju ro rów, któ rzy w ro ku 2020 przy zna li fir mie srebr ną
na gro dę RoSPA za prak ty ki zwią za ne z dba ło ścią o BHP. To
nie pierw sze ta kie wy róż nie nie, gdyż w la tach po przed nich fir -
ma zdo by wa ła je już trzy krot nie. Wy so kie stan dar dy w dzie dzi -
nie bez pie czeń stwa są wy ni kiem kon se kwent nie re ali zo wa nej
po li ty ki fir my w tym za kre sie oraz wiel kie go za an ga żo wa nia
i zro zu mie nia wszyst kich pra cow ni ków. 
W Pol sce przed sta wi cie lem Te rex Trucks jest fir ma ATLAS Po -
land. Za pew nia ona pro fe sjo nal ną ob słu gę, mo bil ny ser wis oraz
szyb ki do stęp do czę ści za mien nych. 
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Wie lo let nie do świad cze nie w kon -
stru owa niu ma szyn spra wia, że
pro duk ty fir my Ca ter pil lar po la -
tach in ten syw nej eks plo ata cji za -
miast na złom mo gą z po wo dze -
niem wró cić do peł nio nych za dań. Tak
się sta ło w przy pad ku kom pak to ra Cat 836G,
któ ry po kil ku na stu la tach pra cy w cięż kich wa -
run kach pod da ny zo stał cer ty fi ko wa nej od bu do wie
i zy skał w ten sposób „dru gie ży cie”.

kom po nen tu, w tym wy pad ku po le ga ła na kom -
plek so wym re mon cie sil ni ka i skrzy ni bie gów oraz
CPT Plus (Cer ti fied Po wer Tra in Re bu ild Plus),
któ ra do ty czy ła od bu do wy prze nie sie nia na pę du
plus hy drau li ka. Dzię ki te mu oraz kom plek so we -
mu ma lo wa niu kom pak tor od zy skał no mi nal ne
pa ra me try ro bo cze, a wy glą da jak by nie daw no
zje chał z li nii pro duk cyj nej. Do dat ko wo klient sko -
rzy stał z dar mo we go Pro duct Link, któ ry pozwala
śle dzić sze ro ką ga mę funk cjo nal no ści ma szy ny,
a klient otrzy mu je rocz ny abo na ment na ko rzy sta -
nie z my.cat.com. Do dat ko wo – na rok bez opłat
– otrzy mu je się ana li zę sta nu ma szy ny (tzw. Con -

MASZYNY KOMUNALNE
www.b-m.pl

Sta re na no we 
– dru gie ży cie 
kom pak to ra

Na le ży za zna czyć, że po prze pro wa dzo nej cer ty -
fi ko wa nej od bu do wie, pod da ne niej ma szy ny
otrzy mu ją no wą ta blicz kę zna mio no wą, a pro du -
cent udzie la na wet 5-let niej gwa ran cji (mak sy -
mal nie 10.000 mtg). Dzie je się tak, gdyż po od bu -
do wie ma szy na wra ca do po zio mu 100-pro cen -
to wej wy daj no ści no wej, a koszt od bu do wy wy -
no si śred nio 65% ce ny no wej. W Pol sce od bu do -
wa ma szyn Ca ter pil lar ru szy ła w 2009 ro ku.
Pierw szą od bu do wa ną ma szy ną by ła ła do war ka
CAT 972. W ko lej nych la tach mo dy fi ka cja mi ob -
ję to ko lej nych kil ka dzie siąt róż ne go ty pu ma -
szyn. Jed ną z nich był kom pak tor Cat 836G. Ma -
szy na zo sta ła wy pro du ko wa na w 2001 ro ku
i przez ca ły czas by ła eks plo ato wa na przez Za -
kład Uty li za cji Od pa dów Cle an Ci ty Sp. z o.o.
z Mię dzy cho du. Mi mo eks tre mal nie cięż kich wa -
run ków pra cy, kom pak tor z po wo dze niem prze -
pra co wał tam ponad 25.000 mtg, a je go stan był
na ty le do bry – a koszt atrak cyj ny – że użyt kow -
nik zde cy do wał się na prze pro wa dze nie cer ty fi -
ko wa nej od bu do wy. Wpływ na de cy zję mia ła też
bez a wa ryj na pra ca ma szy ny oraz po chleb ne opi -
nie ope ra to rów, któ rzy by li bar dzo za do wo le ni
z wa run ków pra cy. 
Choć pro gram Ca ter pil la ra obej mu je aż sie dem
po zio mów od bu do wy, to w Pol sce naj czę ściej
klien ci de cy du ją się na trzy z nich. W przy pad ku
kom pak to ra Cat 836G fir ma ZUO Cle an Ci ty zde -
cy do wa ła się na CMCR (Cer ti fied Ma chi ne Com -
po nent Re bu ild), czy li cer ty fi ko wa ną od bu do wę

a Za miast tra fić na złom kom -
pak tor Cat 836G zo stał pod da -
ny cer ty fi ko wa nej od bu do wie,
po któ rej zy skał „dru gie ży cie”
i wy glą da jak by przed chwi lą
wy je chał z fa bry ki

s Za nim w ubie głym ro ku pod ję -
to de cy zję o od bu do wie ma -
szy na prze pra co wa ła 25.000
mtg w Za kła dzie Uty li za cyj nym
Cle an Ci ty w Mię dzy cho dzie
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di tion Mo ni to ring), któ ry obej mu je wy ni ki po bra -
nych pró bek pły nów eks plo ata cyj nych, hi sto rię
ser wi so wą ma szy ny, da ne z Pro duct Link, pro gra -
my mo dy fi ka cyj ne i re ko men da cje do ty czą ce ser -
wi so wa nia sprzę tu. 
Od bu do wie mo że zo stać pod da na prak tycz nie
każ da ma szy na Cat. Nie ma też ogra ni czeń ze
wzglę du na wiek ma szy ny, a je dy nym kry te rium
jest po zy tyw na we ry fi ka cja sta nu tech nicz ne go. 
Przed każ dą na pra wą eks per ci Cat prze pro wa -

dza ją szcze gó ło wą dia gno sty kę ma szy ny
i na pod sta wie spo rzą dzo ne go ra por tu oce nia na
jest opła cal ność od bu do wy. Za sad ni czo dys kwa -
li fi ko wa ne są ma szy ny, któ rych stan tech nicz ny
zna czą co pod no si koszt na pra wy. Dzię ki te mu
klient jesz cze przed od bu do wą zna do kład ny,
koń co wy koszt re mon tu. Wte dy je śli wy ra zi zgo -
dę, na stę pu je wła ści wa me ta mor fo za ma szy ny. 
Każ da od bu do wa roz po czy na się od ro ze bra nia
ma szy ny, a po tem na stę pu je we ry fi ka cja po -
szcze gól nych ele men tów zgod nie z wy tycz ny mi
pro du cen ta. Ca ter pil lar do kład nie okre śla, któ re
czę ści mu szą zo stać wy mie nio ne, a któ re mo gą
być wy ko rzy sta ne po now nie. War to wie dzieć, że
Ca ter pil lar już na eta pie pro jek to wa nia od ra zu
do pusz cza wie lo krot ną na pra wę sprzę tu, aby
klient mógł ją użyt ko wać jak naj dłu żej. 
Po za tym każ da cer ty fi ko wa na od bu do wa mu si
zo stać za re je stro wa na w sys te mie pro du cen ta
i prze pro wa dzo na z uży ciem wszyst kich czę ści
wy ma ga nych przez Ca ter pil la ra. Wy ma ga nia
pro du cen ta wy ni ka ją w du żej mie rze z po wo du
gwa ran cji, któ re zy sku ją od bu do wa ne ma szy -
ny. Na każ dą od bu do wę fir ma udzie la peł nej
gwa ran cji na 1 rok użyt ko wa nia, czy li tak jak
na no wą ma szy nę. Dal szy za kres gwa ran cji
jest za leż ny od wy bo ru klien ta. Naj dłuż sza
gwa ran cja,  udzie la na jest na 10.000 mo to go -
dzin lub pięć lat, w za leż no ści co na stą pi pierw -
sze. Bar dzo waż ne jest to, że je że li klient nie
wy ko rzy sta li mi tu i zde cy du je się sprze dać ma -
szy nę, to gwa ran cja obo wią zu je na dal. Jej wa -
run ki są re spek to wa ne tak że po za gra ni ca mi
kra ju. W Pol sce cer ty fi ko wa na od bu do wa ma -
szyn jest pro wa dzo na przez wszyst kie głów ne
od dzia ły Ber ge rat Mon noy eur. 

MASZYNY KOMUNALNE

a Kom pak tor Cat 836G zo stał
d wy pro du ko wa ny w 2001 ro ku.

Kil ka na ście lat cięż kiej pra cy
po zo sta wi ło śla dy na wie lu
me cha ni zmach. Pro gram cer -
ty fi ko wa nej od bu do wy Ca ter -
pil lar umoż li wia oce nę sta nu
po szcze gól nych ele men tów
ma szy ny i do kład nie okre śla,
któ re mu szą zo stać wy mie -
nio ne, a któ re mo gą zo stać
wy ko rzy sta ne po now nie

s Po od bu do wie kom pak tor
uzy skał rocz ną gwa ran cję,
tak jak no we ma szy ny
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CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci                                                                                                                       
1. Przedsiębiorstwa oczyszczania miast 
2. Zakłady przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów
3. Oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne, zarządy melioracji
4. Producenci pojazdów, maszyn i urządzeń komunalnych
5. Specjalistyczne warsztaty sprzętu komunalnego
6. Organa administracji samorządowej
7. Zarządy dróg i zieleni miejskiej
8. Spółdzielnie mieszkaniowe
9. Zarządcy centrów logistycznych, handlowych i miejskich

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

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

5/2020                  14.10.2020                          21.09.2020
6/2020                  11.12.2020                          17.11.2020
1/2021                  26.02.2021                          18.01.2021
2/2021                  23.04.2021                          16.03.2021 
3/2021                  25.06.2021                          18.05.2021

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 4/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






