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WYDARZENIA

  4 Zmia na ter mi nu tar gów Gre en Area SHOW
          Te go rocz na edy cja Tar gów GREEN AREA SHOW bę dzie mieć nie -

co in ny wy miar i od bę dzie się ja ko Sa lon To wa rzy szą cy Tar gom
GARDENIA w dniach 4-6 li sto pa da na te re nie wy sta wo wym Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

  6 Be st se le ro wy ro bot ko szą cy 
          No wa, czwar ta już ge ne ra cja ro bo tów 

RoboEVO fir my Ener gre en po win na 
ugrun to wać jej po zy cję naj więk sze go 
w świe cie pro du cen ta ste ro wa nych 
ra dio wo ma szyn gą sie ni co wych. 

WYWIAD POŚREDNIKA

 8 Rozstania w biznesie 
są czymś normalnym

           Rozmowa z Jackiem Zawadzkim,       
Prezesem Zarządu firmy Agrex-Eco 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

10 Z Pro na rem od śnie żyć się uda
          Służ by od po wie dzial ne za utrzy ma nie 

dróg mu szą być przy go to wa ne na każ de 
wa run ki, a do te go nie zbęd ne są 
no wo cze sne i wy daj ne ma szy ny. Bo ga ty 
wy bór w tym wzglę dzie po sia da Pro nar.

12 Z IceSTORM-em go ło ledź nie strasz na
           Pod la ski SaMASZ to li czą cy się pro du cent 

ma szyn i urzą dzeń sku tecz nych zi mą, 
sze ro ka ich ofer ta zo sta ła ostat nio wzbo ga co na
o no wo cze sną po sy py war kę IceSTORM.

16 JCB żad nej pra cy się nie boi
            W tym ro ku fiń ski pro du cent cią gni ków

Val tra ob cho dzi 70-lecie dzia łal no ści. Do -
stoj ny ju bi lat uczcił rocz ni cę 
wy pusz cza jąc na ry nek no wą, 
pią tą ge ne ra cję cią gni ków. 

18 New Hol land zwięk sza moc kom pak to we go cią gni ka
           No wa se ria cią gni ków New Hol land Bo omer ofe ru je lep sze osią gi przy za -

cho wa niu kom pak to wych wy mia rów. Cią gni ki dys po nu ją te raz więk szą
mo cą, wy daj no ścią, a tak że stwa rza ją lep sze wa run ki pra cy dla ope ra to ra.

20 Pal fin ger Master Drive 
           In ży nie ro wie za trud nie ni w biu rze 

kon struk cyj nym fir my Pal fin ger pra cu ją 
nad wdra ża niem in no wa cyj nych roz wią zań 
za pew nia ją cych po pra wę wa run ków pra cy 
kie row ców i ope ra to rów żu ra wi.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

22 Roz drab niacz MRW 1.300 
           Pod la ski Pro nar, naj więk szy pol ski pro du cent 

sprzę tu re cy klin go we go, sys te ma tycz nie 
wzbo ga ca ofer tę o ko lej ne mo de le. Jed nym 
z nich jest roz drab niacz wol no obro to wy 
MRW 1.300 na pod wo ziu gą sie ni co wym.

24 Kru szar ka pre mium dla kla sy kom pak to wej
           Z mo de lem – REMAX 200, SBM Mi ne ral Pro ces sing za pre zen to wał swo ją

wy so ce za awan so wa ną tech no lo gię pro duk cji ma szyn oraz hy bry do wy
układ na pę do wy Die sel -elec tric w kla sie ma szyn o ma sie dwudziestu ton.

27 BAX Bau ma schi nen no wym 
przed sta wi cie lem fir my KOMPTECH

            Do staw ca tech no lo gii Komp tech ogło sił
roz po czę cie od 1 lip ca 2021 ro ku współ -
pra cy han dlo wej z pol ską fir mą ro dzin ną
BAX Bau ma schi nen.

30 Au to ma ty za cja daje rezultaty
           Od nie daw na w ofer cie fir my Bar ton tech do stęp ne są au to ma tycz ne be -

low ni ce oraz roz ry war ki do wor ków tra fia ją cych na li nie sor tow ni cze.
Każde z takich urządzeń może z powodzeniem zastąpić pra cę kil ku
osób, co w po łą cze niu ze zwięk szo ną wy daj no ścią i do brze
skalkulowaną, atrak cyj ną ce ną szyb ko zwięk sza zy ski użyt kow ni ków.

32 Ko niec sło mek i in nych jed no ra zó wek
           Od trzeciego lip ca w kra jach człon kow skich UE obo wią zu je za kaz sprze -

da ży nie któ rych pro duk tów pla sti ko wych jed no ra zo we go użyt ku, w tym
pa tycz ków hi gie nicz nych, sztuć ców, sło mek czy mie sza de łek. Ce lem
wprowadzenia ograniczeń jest ogra ni cze nie ilo ści pla sti ko wych od pa -
dów oraz trans for ma cja w kie run ku go spo dar ki o obie gu za mknię tym.

34 Da le ko wzrocz ność po pła ca
           Ob ostrze nia zwią za ne z wi ru sem wpły wa ją ne ga tyw nie na kon dy cję

glo bal nej go spo dar ki, ale są fir my i bran że, któ re wy ka za ły się za po -
bie gli wo ścią oraz ela stycz no ścią i pra cu ją peł ną pa rą. Jed ną z nich
jest spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy.

37 Łyż ki ła do war ko we to klu czo wy ele ment
           Zda rza się, że re ali zu jąc zle ce nie fir my ko mu nal ne i bu dow la ne po trze -

bu ją ma szyn tyl ko do jed no ra zo we go lub spo ra dycz ne go użyt ku. Wte dy
ko rzyst ną opcją mo że oka zać się wy na jem, a bo ga tą ofer tą w tym za kre -
sie dys po nu je fir ma HKL Bau ma schi nen Pol ska. 

40 Eko lo gicz ny Do osan 
do eko lo gicz nej pro duk cji

            ZUO In ter na tio nal w Ku no wi cach to dy na micz -
nie roz wi ja ją ca się In sta la cja Ko mu nal na, któ ra
swój roz wój za wdzię cza sys te ma tycz nym i prze -
my śla nym in we sty cjom. 

42 Udo sko na lo ne opo ny wie lo za da nio we Cam so
          Spe cy fi ka pra cy bran ży ko mu nal nej, a w szcze gól no ści seg men -

tu do ty czą ce go od pa dów i re cy klin gu, czę sto wy ma ga sprzę tu
przy go to wa ne go do pra cy w eks tre mal nych wa run kach. Dla te go
cią głość pra cy za pew nią tyl ko ma szy ny uzbro jo ne w od por ne
na agre syw ne śro do wi sko opo ny.

44 Strategia Haulotte rewolucjonizuje 
segment podestów nożycowych

          Bez e mi syj ne po de sty ro bo cze Hau lot te 
udo wad nia ją, że obiet ni ce za war te 
w „Nie bie skiej stra te gii" nie by ły
za bie giem mar ke tin go wym. 

MASZYNY KOMUNALNE

46 Dres sta – w ka bi nie no wej TD-15M
przy tul nie jak w do mu!

             Ol brzy mia moc, peł na kon tro la i do sko na -
ła sta bil ność. To tyl ko nie któ re z licz nych
za let tej spy char ki. Naj waż niej szą z nich
jest jed nak  im po nu ją ca pod wzglę dem
kom for tu i bez pie czeń stwa ka bi na.

48 „Go to we, by zmie nić Twój świat ”
– ta kim ha słem Hy un dai 
re kla mu je ma szyny Se rii A.

             Ce lem fir my by ło osią gnię cie prze ło mu
w kwe stii za do wo le nia klien tów z mak sy mal -
nej wy daj no ści, pro duk tyw no ści, zwięk szo -
ne go bez pie czeń stwa, kom for tu pra cy ope -
ra to ra oraz wy daj nej i eko no micz nej pra cy. 



Dro dzy Czy tel ni cy,
nie mal ca ły świat ro zu mie po trze bę ogra ni cza nia po wsta wa nia śmie ci. In we sto wa ne są ogrom ne pie nią dze
– w każ dym ra zie w UE – w ce lu od zy ska nia jak naj więk szych ilo ści su row ców znaj du ją cych się w stru mie niu
od pa dów. Zresz tą dą że nie do go spo dar ki obie gu za mknię te go sta ło się jed nym z prio ry te tów eu ro pej skiej wspól -
no ty i już w 2025 roku kra je UE po win ny prze twa rzać 77 pro cent zu ży tych pla sti ko wych bu te lek, 
a do roku 2029 war tośc ta osią gnąć ma po ziom 90 pro cent.
Tym cza sem w pol skich ku ror tach tu ry stycz nych, mi mo sta rań od po wie dzial nych służb, wa la ją cych się śmie ci
było i jest co nie mia ra. Ow szem wie le z nich za le ga oko li ce prze peł nio nych po jem ni ków, ale  pu ste pu szki wa la ją -
ce się po traw ni kach oraz po zo sta łe opa ko wania moż na spo tkać we wszyst kich za kąt kach Pol ski. Wie le z nich
zna la zło się tam z po wo du prze peł nio nych ko szy, ale to sła be uspra wie dli wie nie, skoro moż na je by ło za nieść kil -
ka me trów i wrzu cić do pu ste go po jemni ka. Po za tym moż na od nieść wra że nie, że peł ne ko sze są dla nie któ rych
tyl ko pre tek stem do rzu ce nia od pa du by le gdzie. Bo o ile śmie ci le żą ce w bez po śred nim sąsiedztwie za peł nio nych
ko szy da się wy tłu ma czyć, to jak się ma ją do te go pusz ki i to reb ki wa la ją ce się kil ka me trów da lej? Wsty dli we
sta ty sty ki w tym wzglę dzie ujaw nił po miar za śmie ce nia plaż w UE. Oka zu je się z nie go, że two rzy wa sztucz ne
sta no wią 80-85 pro cent śmie ci mor skich w UE, z te go aż 70 pro cent sta no wią pla sti ki jed no ra zo we go użyt ku.
A trze ba pa mię tać, że wy rzu ca ne tak bez tro sko śmie ci sa me nie znik ną, ponieważ ich roz kład na stą pi do pie ro
po wie lu, wie lu la tach. Dla przy po mnie nia: czas roz kła du pla sti ko wej bu tel ki wy no si oko ło 500 lat, a alu mi nio -
wej pusz ki „mar ne” dwieście lat. Dla te go za miast bez myśl nie je wy rzu cać, le piej se gre go wać, aby tra fi ły do po -
now ne go obie gu. Sko ro ro bi my to z co raz więk szym po wo dze niem w do mu, to dla cze go za po mi na my o tym, gdy
ru szy my na ro dzin ny wy po czy nek?
Przy po mnij my, że cho dzi tu przede wszyst kim nie tyle o wy peł nia nie unij nych dy rek tyw, ale o mi ni ma li zo wa nie
strat wy rzą dza nych na tu ral ne mu śro do wi sku. Po za tym dzię ki se gre ga cji z pla sti ko wych bu te lek moż na wy twa -
rzać odzież, opa ko wa nia czy me ble ogro do we, a pusz ki alu mi nio we mo gą być prze twa rza ne nie skoń czo ną licz bę
ra zy. War to też wie dzieć, że dłu gi czas roz kła du do ty czy tak że od pa dów or ga nicz nych. Bio od pa dy, czy li od pad ki
spo żyw cze, tra wa, kwia ty czy czę ści ro ślin, roz kła da ją się zwy kle od dwóch ty go dni do kil ku na stu mie się cy. Ogry -
zek jabł ka roz kła da się przez oko ło mie siąc, na to miast li ście drzew do ośmiu mie się cy.

Krzysz tof Ma łysz ko
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Pan de mia COVID 19 spra wi ła, że trze ba by ło cze kać aż dwa la ta
na ko lej ną, dru gą edy cje tar gów GREEN AREA SHOW. Tym
więk sza szko da, bo jest to pierw szy w Pol sce show ogrod ni czy
z po ka za mi ma szyn na ży wo. Pierw sza od sło na tar gów od by ła
się we wrze śniu 2019 ro ku w War sza wie. Cie szy ła się du żym za -
in te re so wa niem przede wszyst kim za rząd ców zie le ni miej skiej,
ar chi tek tów kra jo bra zu oraz firm zaj mu ją cych się wy ko naw -
stwem ogro dów i po zo sta łych miejsc spę dza nia wol ne go cza su.
Po za tym naj now szym roz wią za niom w tej dzie dzi nie przy glą da li
się tak że licz nie przy by li wła ści cie le cen trów ogrod ni czych i sie -
ci han dlo wych oraz za rząd cy dróg. W tym ro ku GREEN AREA
SHOW bę dzie mieć nie co in ny wy miar i od bę dzie się ja ko Sa lon
To wa rzy szą cy Tar gom GARDENIA. In te gra cja obu im prez po -
sze rzy za rów no ofer tę wy sta wien ni czą, jak i gru pę od bior ców
GARDENII o pro fe sjo na li stów z sek to ra zie le ni miej skiej, pól gol -
fo wych czy przed sta wi cie li cen trów i sie ci ogrod ni czych. Więk -

sze spek trum wy staw ców w cza sie jed nej im pre zy po zwo li
na peł niej szy prze gląd bran ży oraz pre zen ta cję pre mie ro wej
ofer ty przed licz niej szą pu blicz no ścią. Roz pię tość te ma tycz na
obej mie pro jek to wa nie, utrzy ma nie i za rzą dza nie te re na mi zie lo -
ny mi za rów no w ska li prze strze ni pu blicz nej, jak i pry wat nej. Dy -
na micz ne po ka zy ma szyn i urzą dzeń od bę dą się w har mo no gra -
mie go dzi no wym. A bę dzie to do sko na ła oka zja, aby na wła sne
oczy spraw dzić, jak ma szy ny ra dzą so bie w prak tycz nych, te re -
no wych pró bach. Na spe cjal nie w tym ce lu przy go to wa nych po -
wierzch niach de mon stra cyj nych bę dzie moż na z bli ska zo ba -
czyć ma szy ny ko mu nal ne ta kich pro du cen tów jak: AVANT,
HONDA, HUSQVARNA, JOHN DEERE, ISEKI, KUBOTA,
WIEDENMANN czy fir my VICTUS z mar ką OLEO MAC. Po ja wią
się też pro du cen ci opry ski wa czy, na wo zów, na sion i ogro do wej
che mii. Pod czas tar gów bę dzie moż na po roz ma wiać z przed sta -
wi cie la mi ta kich firm jak: MALOEX, BROS, GRUPA INCO, ML,
INTERMAS POLSKA, KALNAS, AGARIS POLAND, LASLAND,
KRONEN, GEO POLSKA, AGRIMPEX i wie lu in nych. 

Tar gi to nie tyl ko po ka zy ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi ogrod ni -
czych, ko mu nal nych czy gol fo wych. To rów nież bar dzo do bra
oka zja na za pre zen to wa nie no wo ści na rok 2022. Po nad po ło -
wa zwie dza ją cych po przed niej edy cji pod kre śla ła, że przy je -
cha ła na tar gi, aby zo ba czyć, co pro du cen ci przy go to wa li
na nad cho dzą cy se zon. Z pew no ścią nie za brak nie ich tak że
w tym ro ku. Aby wy róż nić in no wa cyj ne pro duk ty, któ re wy zna -
cza ją tren dy w bran ży prze pro wa dzo ny zo sta nie kon kurs Zło ty

Me dal MTP, pod czas któ re go zo sta ną na gro dzo ne naj bar dziej
in no wa cyj ne pro duk ty i ma szy ny ogrod ni cze.
Dzię ki obec no ści i za an ga żo wa niu to po wych ma rek i li de rów
bran ży GREEN AREA SHOW ma szan sę na roz wój i mia no
jed ne go z naj bar dziej klu czo wych wy da rzeń w bran ży ogrod -
ni czej w na szym kra ju, szcze gól nie w sek to rze ma szyn, urzą -
dzeń i na rzę dzi. Tym bar dziej, że for mu ła tar gów umoż li wia
na wią za nie bez po śred nie go dia lo gu z po ten cjal ny mi klien ta -
mi i jest do sko na łą oka zją do za pre zen to wa nia ofer ty w nie -
kon wen cjo nal nej for mie. War to też wie dzieć, że tar gi od gry -
wa ją ogrom ną ro lę w funk cjo no wa niu wie lu pod mio tów. Bez -
po śred nio lub po śred nio z tar gów ko rzy sta wie le przed się -
biorstw, ale tak że sa mo rzą dy, w tym mia sta go spo da rze tych
im prez. Prze cież przy oka zji ta kich im prez do dat ko we pie nią -
dze tra fia ją nie tyl ko do or ga ni za to ra, lecz przede wszyst kim
do firm ob słu gu ją cych te wy da rze nia, przed się biorstw han -
dlo wych i usłu go wych. Dzię ki tar gom za ra bia ga stro no mia,
han del de ta licz ny, ho te le, ki na, trans port pu blicz ny i pry wat -
ny, bran ża me dial na i re kla mo wa. 
Przy kła dów ko rzyst ne go od dzia ły wa nia im prez tar go wych
na lo kal ne i szer sze śro do wi ska moż na by jesz cze dłu go wy -
mie niać. Ro la tar gów i ca łe go prze my słu spo tkań w
stymulowaniu roz wo ju go spo dar czego jest wciąż nie do ce nio -
na, a w obecnej sytuacji ich zna cze nie jesz cze ro śnie, gdyż
w wal ce z nie uchron nym kry zy sem klu czo wą ro lą bę dzie od -
two rze nie re la cji han dlo wych po upły wie pan de mii. 

WYDARZENIA
www.gashow.pl

Zmia na ter mi nu tar gów Gre en Area SHOW
Te go rocz na edy cja Tar gów GREEN AREA SHOW bę dzie mieć nie co in ny wy miar i od bę dzie się
ja ko Sa lon To wa rzy szą cy Tar gom GARDENIA w dniach 4-6 li sto pa da na te re nie wy sta wo wym
Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich. Bio rą cy udział w im pre zie wy staw cy stwo rzą sa lon
ma szyn z eks klu zyw ny mi po ka za mi prze pro wa dza ny mi w stre fie de mon stra cyj nej VIP. 
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No wa, czwar ta już ge ne ra cja ro bo tów RoboEVO fir my
Ener gre en po win na ugrun to wać jej po zy cję naj więk -
sze go w świe cie pro du cen ta ste ro wa nych ra dio -
wo, czter dzie sto kon nych ma szyn gą sie ni co wych.
Wpraw dzie ich sprze daż roz po czę ła się na do bre do -
pie ro w tym ro ku, ale już moż na śmia ło za ry zy ko wać
stwier dze nie, że za po wia da się ko lej ny be st se ler fir my.

Już po przed nie edy cje ro bo tów ko szą cych fir my Ener gre en cie szy ły się
ogrom ną po pu lar no ścią na ca łym świe cie. Tak że w Pol sce w ostat nich
la tach sztur mem zdo by wa ły ry nek. Do sko na ła pas sa zo sta ła pod trzy ma -
na i jesz cze przed roz po czę ciem se zo nu pol scy klien ci wy ku pi li wszyst -
kie ma szy ny do stęp ne na sto ku, a ci, któ rzy nie zdą ży li, wy ku pi li za mó -
wie nie z do sta wą na maj.
– Mo gę już po wie dzieć, że za kła da ny na po cząt ku ro ku 2021 plan sprze -
da ży ma szyn RoboEVO zo stał zre ali zo wa ny i te raz je ste śmy na eta pie re -
ali za cji ma szyn „po nad pro gra mo wych”. Do kła da my sta rań, aby tak że te
za mó wie nia zo sta ły zre ali zo wa ne w jak naj krót szym ter mi nie – in for mu je
Ire ne usz Tom ków z Ener gre en Pol ska. 
Ja kie czyn ni ki wpły wa ją na tak du żą po pu lar ność tych ma szyn? Co
przede wszyst kim po zwo li ło od nieść im ta ki suk ces? Na pew no wie lu
klien tów do ce nia przede wszyst kim ich głów ną za le tę, czy li moż li wość
ste ro wa nia ma szy ną dro gą ra dio wą. To bo wiem umoż li wia wy ko na nie
pra cy szyb ko i bez wy sił ku wszę dzie tam, gdzie ko rzy sta nie z du żych sa -
mo bież nych ma szyn by ło by nie opła cal ne bądź nie moż li we z po wo du
wa run ków te re no wych. Za tem bez ro bo ta ta ką pra cę mu siał by wy ko nać
czło wiek, a to ozna cza do dat ko we kosz ty, a kło po ty z bra kiem pra cow ni -
ków mo gły by wręcz unie moż li wić ter mi no we wy ko na nie za da nia. Jed nak
Ener gre en dys po nu je tak że in ny mi atu ta mi, któ re po zwa la ją im utrzy mać
prze wa gę nad po zo sta ły mi kon ku ren ta mi.
– Od po cząt ku wpro wa dze nia do pro duk cji ma szy ny Ro bo wy róż nia ła nie -
za wod ność, któ rą uzy ska no po przez za sto so wa nie naj lep szych do stęp -
nych na ryn ku pod ze spo łów. Od te go nie ma od stępstw tak że obec nie.
Dla te go nie sto su je my in nych, po dob nych roz wią zań, ba zu je my tyl ko i wy -
łącz nie na spraw dzo nych tech no lo giach i przede wszyst kim re agu je my
na sy gna ły na szych klien tów do ty czą cych ewen tu al nych ulep szeń. Śmia ło
mo gę po wie dzieć, że czwar ta ge ne ra cja ma szyn Ro bo mo że być te go
ide al nym przy kła dem – za pew nia Ire ne usz Tom ków.
Ta ka wraż li wość kon struk to rów na uwa gi klien tów do sko na le wi docz na
jest w no wym ukła dzie jezd nym. Zo stał udo sko na lo ny po przez zmia nę
po ło że nia ko ła na pę do we go – w ma szy nach RoboEVO ko ło na pę do we

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.energreen.it

Be st se le ro wy 
ro bot ko szą cy 
Ener gre en
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PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

ma stycz ność z grun tem, przez co zna czą co po lep szy ła się trak cja.
Do dat ko wo wpro wa dzo no cał ko wi cie no we roz wią za nie, któ re utrzy -
mu je gą sie ni ce w rol kach pro wa dzą cych na wet w eks tre mal nym po -
ło że niu ma szy ny. Naj waż niej szym jed nak ele men tem, któ re ma ol -
brzy mie zna cze nie w co dzien nej pra cy ope ra to ra, jest au to ma tycz ne,
hy drau licz ne na pi na nie gą sie nic. W po przed nich ge ne ra cjach ope ra -
tor mu siał ręcz nie na pi nać gą sie ni ce (nie za wsze pra wi dło wo), w no -
wym RoboEVO ma szy na ro bi to au to ma tycz nie, ma ło te go – ro bi to
w cza sie rze czy wi stym.
– Od pierw szej wy pro du ko wa nej ma szy ny 40-kon nej se rii Ro bo sto su je -
my jed ną z naj lep szych jed no stek sil ni ko wych – YANMAR. W efek cie od -
se tek awa rii, wy łącz nie sil ni ko wych, od po cząt ku pro duk cji jest mniej -
szy niż 1%. Dla te go ser cem w naj now szej ge ne ra cji RoboEVO w dal -
szym cią gu jest jed nost ka YANMAR. Tym ra zem jed nak zgod na z naj -
now szą nor mą emi sji spa lin STAGE V, z bez po śred nim wtry skiem pa li wa
ste ro wa nym przez kom pu ter CPU – in for mu je Ire ne usz Tom ków.
Za dba no tak że o ochro nę ma szy ny przed uszko dze nia mi me cha nicz -
ny mi. RoboEVO jest prak tycz nie w ca ło ści za bu do wa ny, co ni we lu je
praw do po do bień stwo, że ele ment ze wnętrz ny (wy sta ją ce ga łę zie, słu -
py, ba rier ki) uszko dzi po jazd. Do dat ko wo obu do wy są tak prze my śla -
ne, że ope ra tor ma uła twio ny do stęp do wszyst kich waż nych ele men -
tów we wnątrz ma szy ny.
– Dwa zin te gro wa ne pa łą ki ochron ne są do stęp ne już w stan dar dzie, co
poprawia bezpieczeństwo pracy. To roz wią za nie zo sta ło wpro wa dzo ne
tak że  na sku tek su ge stii użyt kow ni ków, któ rzy zwró ci li uwa gę, że nie
wszyst kie zagrożenia moż na prze wi dzieć pod czas pra cy ma szy ny.
Zwłasz cza w eks tre mal nych wa run kach, gdy ma szy na na przykład na gle
ule ga wy wró ce niu. Za pro po no wa ne przez na szych in ży nie rów roz wią -
za nie po win no cał ko wi cie wy eli mi no wać nie po żą da ne skut ki ta kich
zda rzeń – tłu ma czy Ire ne usz Tom ków.
Wy cią gnię to tak że wnio ski ze sto so wa nia funk cji „pły wa nia gło wic”.
W czwar tej ge ne ra cji wpro wa dzo no hy drau licz ne „pły wa nie” przed -
nich si łow ni ków, a ich ste ro wa nie od by wa się z pi lo ta. W do tych cza so -
wych wer sjach od by wa ło się to w spo sób me cha nicz ny i choć by ło to
prost sze roz wią za nie, nie wszy scy użyt kow ni cy sto so wa li je pra wi dło -
wo, co cza sa mi skut ko wa ło ry ciem gło wi cy w zie mi. Do dat ko wo w naj -
now szej ge ne ra cji ma szyn, po włą cze niu na pi lo cie opcji ko pio wa nia
te re nu, ca ły pro ces od by wa się au to ma tycz nie, a ope ra tor mo że sku -
pić się tyl ko i wy łącz nie na pro wa dze niu ma szy ny. Na to miast wszel kie
nie rów no ści te re nu gło wi ca wy szu ku je au to ma tycz nie, do pa so wu jąc
wła ści we ob cią że nie. 
– Wpro wa dzo ne przez nas mo dy fi ka cje spra wia ją, że naj now szy
RoboEVO jesz cze bar dziej speł nia ocze ki wa nia klien tów. My ślę że te raz
na wet ci naj bar dziej wy ma ga ją cy bę dą w peł ni usa tys fak cjo no wa ni.
Dla te go je stem pew ny, że nie tyl ko obro ni my po zy cję świa to we go li de ra
w seg men cie czter dzie sto kon nych gą sie ni co wych ro bo tów, ale zna czą -
co ją umoc ni my – prze ko nu je Ire ne usz Tom ków.
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– Trud no nie roz po cząć roz mo wy od py ta nia o za koń -
cze niu współ pra cy z fir mą Komp tech…
– Zmia na dys try bu to ra nie jest czymś nie spo ty ka nym w biz ne -
sie. Pro du cen to wi kon se kwen cje ta kiej de cy zji nie za wsze jed -
nak wy cho dzą na do bre. W roku 2007 fir ma Ca se Con struc tion
Equ ip ment pod ję ła de cy zję o prze ka za niu dys try bu cji swo ich
ma szyn w za chod niej czę ści kra ju fir mie Bax Bau ma chi nen.
W 2008 ro ku bę dąc cią gle dys try bu to rem fir my Ca se Con struc -
tion Equ ip ment zaj mo wa li śmy trze cią po zy cję na ryn ku
pod wzglę dem sprze da ży ma szyn bu dow la nych. Ca se po sta -
no wił jed nak dokonać z miany i prze ka zał nasz obszar dys try -
bu cji fir mie In trac. O ile się nie my lę, to w cią gu trzech na stęp -
nych lat, z so bie zna nych po wo dów Bax prze stał być de ale rem
Ca se, a In trac nie dłu go po tym cał kiem znik nął z ryn ku. War to
za dać so bie py ta nie,  któ re miej sce pod wzglę dem sprze da ży
ma szyn bu dow la nych w Pol sce zaj mu je te raz Ca se? Z całą
pewnością nie jest nawet w pierw szej dzie siąt ce. Prze pra szam
za ten być może przy dłu gi wstęp, ale uwa żam, że hi sto ria lu bi
się po wta rzać. Z fir mą Komp tech wspra co wa li śmy czter na ście
lat. Na sza li sta re fe ren cyj na obej mu je sprze daż w Pol sce dwu -
stu dzie się ciu ma szyn Komp te cha. Tyl ko w cią gu sze ściu mie -
się cy 2021 ro ku znaleźliśmy nabywców na ko lej nych osiem na -
ście no wych i jed ną uży wa ną. Przez la ta współ pra cy zbu do -
wa li śmy wspól nie wio dą cą po zy cję fir my Komp tech w ka te go -
rii ma szyn seg men tu pre mium. Stwo rzy li śmy do sko na ły, rze -
tel ny ser wis, a do sta wy czę ści by ły ter mi no we. W su mie
odnieśliśmy suk ces zdobywając po zy cję w ścisłej czo łów ce
do staw ców ma szyn i tech no lo gii do prze twór stwa od pa dów. 

– Z te go co Pan mó wi nic nie za po wia da ło, że part ne rzy
mo gą być nie za do wo le ni i jak ro zu miem roz wią za nie
umo wy było zaskoczeniem?
– Fir ma Komp tech wy po wie dzia ła nam umo wę w stycz niu
w spo sób na gły. Uczyniła to bez uprze dze nia po wo łu jąc się
na za pis, że w przy pad ku nie wy ko na nia rocz ne go pla nu sprze -
da ży ma do tego pra wo. Ar gu men to wa li śmy, że obo wią zu je
klau zu la „Si ły Wyż szej” bo rok 2020 był czasem pan de mii i ry -
nek zmniej szył się o oko ło 44 procent, a nie znam ni ko go z po -

zo sta łych part ne rów Komp te cha, któ ry by wy ko nał plan sprze -
da ży w ubiegłym ro ku. Komp tech jed nak nie zmie nił swo jej de -
cy zji i do pie ro po ne go cja cjach uda ło się prze dłu żyć umo wę
do pierw sze go lip ca 2021. Kie dy rozpoczynaliśmy współpracę
by ła to jesz cze fir ma ro dzin na. Na to miast po tra gicz nej śmier ci
jej za ło ży cie la i wła ści cie la Jo se fa He is sen ber ge ra, Komp tech
– mo im zda niem – zaczął przybierać struk tu rę kor po ra cyj ną.
Stąd też mo że ta ka de cy zja. No ta be ne je stem pierw szym be -
ne fi cjen tem na gro dy imie nia Jo se fa He is sen ber ge ra przy zna -
wa nej po je go śmier ci za szcze gól ne za słu gi dla fir my Komp -
tech. Mu szę jesz cze wspo mnieć, że przez kil ka ostat nich lat
by łem człon kiem Ra dy Do rad czej fir my Komp tech.

– Co ze rwa nie współ pra cy ozna cza dla z do tych cza so -
wych po sia da czy ma szyn Komp tech? 
– W mo men cie wy po wie dze nia nam umo wy au to ma tycz nie
zo sta li śmy od cię ci od sys te mów lo gi stycz nych fir my Komp -
tech, w tym od do staw czę ści za mien nych. Za sko czy ło to
rów nież na szych klien tów, któ rzy oba wia li się, że zo sta ną bez
fa cho wej ob słu gi ser wi so wej tym bar dziej, że nie gwa ran to -
wał te go jesz cze no wy de aler, a na si pra cow ni cy od mó wi li
przej ścia do nie go. Osta tecz nie roz są dek wziął gó rę i uzgod -
ni li śmy, że dla do bra klien tów do koń czy my ob słu gę ma szyn
do upły wu ich gwa ran cji, a do stęp do ory gi nal nych czę ści
ma my za pew nio ny do koń ca 2022 ro ku. Po sia da my cer ty fi ka -
ty au to ry zo wa ne go ser wi su fir my Komp tech, a na si pra cow ni -
cy by li wie lo krot nie wy róż nia ni dy plo ma mi eks per ta w za kre -
sie ob słu gi ser wi so wej. Je ste śmy w ści słej czo łów ce naj lep -
szych ser wi sów ma szyn Komp tech na świe cie i za mie rza my
ten sta tus utrzy mać w przy szło ści. Dla te go za pew nia my na -
szych klien tów, że mo gą na dal ko rzy stać z na szych usług.

– Jed nak brak  maszyn Komp tech zu bo ży ł ofertę Pań -
stwa fir my. Jak uda ło się za peł nić lu kę pro duk to wą?
– Mi mo roz wią za nia umo wy z Komp te chem, to je że li cho dzi
o ma szy ny sta cjo nar ne je ste śmy w sta nie za spo ko ić wszyst -
kie po trze by klien tów w za kre sie mo der ni za cji lub bu do wy
no wych sor tow ni oraz za ofe ro wać peł ną tech no lo gię re cy -

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Jackiem Zawadzkim 
Prezesem Zarządu Agrex-Eco Sp. z o.o. 

Rozstania w biznesie 
są czymś normalnym
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klin gu od pa dów szkla nych i in nych ze zbiór ki se lek tyw nej.
Ofe ru je my li nie tech no lo gicz ne do czysz cza nia kom po stu,
przy go to wa nia ma te ria łu do fer men ta cji czy też pro duk cji
pa li wa RDF. Jesz cze w okre sie współ pra cy z fir mą Komp tech
sys te ma tycz nie dba li śmy o roz sze rze nie na szej ofer ty o ma -
szy ny sta cjo nar ne wio dą cych eu ro pej skich pro du cen tów.
W tym cza sie na wią za li śmy też współ pra cę z ame ry kań skim
pro du cen tem ro bo tów do sor to wa nia wy po sa żo nych w opro -
gra mo wa nie ze sztucz ną in te li gen cją – fir mą AMP Ro bo tics.
Na to miast w ostat nim cza sie pro wa dzi li śmy roz mo wy z ko lej -
ny mi po ten cjal ny mi part ne ra mi. Dla te go mi ło mi po in for mo -
wać o pod pi sa niu z fir mą Eg ger smann GmbH umo wy o dys -
try bu cji mo bil nych roz drab nia czy Teu ton i Fo rus, prze sie wa -
czy bęb no wych i gwiaź dzi stych Ter ra Se lect oraz prze rzu ca -
rek pryzm kom po sto wych Bac khus. W uzgod nio nych pro jek -
tach ma my pra wo ofe ro wać tak że ich wer sje sta cjo nar ne. Li -
czy my na owoc ną dla obu stron współ pra cę w przy szło ści,
a pierw szą jej od sło ną bę dą naj bliż sze, paź dzier ni ko we tar gi
POLEKO w Po zna niu, na któ re ser decz nie za pra sza my.
W na szym sto isku bę dzie moż na zo ba czyć nie tyl ko wspo -
mnia ne wy żej no wo ści!

– Wspo mniał Pan o ro bo tach do sor to wa nia od pa dów fir -
my AMP Ro bo tics. Te mat sztucz nej in te li gen cji w róż no -
ra kich za sto so wa niach jest czę sto po ru sza ny, a w przy -
pad ku go spo dar ki od pa da mi wy da je się ze wszech miar
in te re su ją cy i na cza sie. Czy są dzi Pan, że w Pol sce jest
już za po trze bo wa nie na te go ty pu roz wią za nia?
– Je śli na wet nie ma, to po win no być. Prze cież wszyst kie in -
sta la cje ko mu nal ne w Pol sce bo ry ka ją się od kil ku lat z bra -
kiem pra cow ni ków. Do te go na le ży pa mię tać, że ro bot wy ko -
nu je pra cę, któ ra mo że być nie bez piecz na dla zdro wia, wy -
ma ga du żej uwa gi i od por no ści. Dla te go opty mal nym roz -
wią za niem mo że oka zać się mak sy mal ne zauto ma ty zo wa nie
pro ce su se lek cji od pa dów, a do te go ide al nie na da ją się ro -
bo ty pro du ko wa ne przez AMP Ro bo tics. Za stą pie nie lu dzi
ro bo ta mi to nie tyl ko ochro na pra cow ni ków przed kon tak tem
z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi, ale to przede wszyst kim
więk sza wy daj ność. I tak już w przy pad ku ro bo ta jed no ra -
mien ne go wy daj ność wy no si 80 po brań na mi nu tę, a w przy -
pad ku dwu ra mien nych zo sta je po dwo jo na. Po za tym ma szy -
ny mo gą pra co wać prak tycz nie bez prze rwy, nie mę czą się,
nie na rze ka ją na pył i przykry za pach.

– Ro zu miem, że ro bo ty moż na już ku pić w Pol sce i to
Agrex -Eco za bez pie cza ich ser wis. Ale czy je ste ście tak że
w sta nie prze szko lić klien tów w za kre sie ich użyt ko wa nia?
– Od mar ca te go ro ku pro duk ty AMP Ro bo tics do stęp ne są
w na szej ofer cie i oczy wi ście za pew nia my peł ną opie kę ser wi -
so wą za rów no w cza sie, jak i po gwa ran cji. Przy oka zji war to
za uwa żyć, że sfi na li zo wa nie współ pra cy na stą pi ło w szcze -
gól nym mo men cie, gdyż zbie gło się z pan de mią ko ro na wi ru -
sa, któ ra wy mu si ła sto so wa nie ry go ry stycz nych stan dar dów
hi gie nicz nych. Z te go po wo du w stru mie niu od pa dów tra fia ją -
cych na li nie sor tow ni cze in sta la cji ko mu nal nych po ja wi ły się
zu ży te środ ki hi gie nicz ne, w tym mię dzy in ny mi ma secz ki i rę -

ka wicz ki ochron ne. Ich obec ność mo że na ra zić pra cow ni ków
sor tow ni na bez po śred ni kon takt z groź nym wi ru sem, a prze -
cież i tak pra ca w sor tow niach na le ży do naj bar dziej uciąż li -
wych. Oczy wi ście na sze obo wiąz ki wzglę dem na byw ców nie
ogra ni cza ją się wy łącz nie do usług ser wi so wych. Tak jak
i w przy pad ku po zo sta łych pro duk tów dys try bu owa nych
przez Agrex -Eco tak i w tym je ste śmy w sta nie fa cho wo prze -
szko lić użytkownika. Na pew no nie po zo sta nie sam, a otrzy -
ma me ry to rycz ną po moc, któ ra po zwo li ko rzy stać z peł ni
moż li wo ści ofe ro wa nych przez nas urządzeń.

– Jak dzia ła ją ro bo ty?
– W spo sób bar dzo po dob ny do pra cy ludz kiej. Zin te gro wa ny
ze sztucz ną in te li gen cją AMP Neu ron za pew nia znacz ną pre -
cy zję i szyb kość dzia ła nia zwięk sza jąc prze pu sto wość za po -
mo cą jed no ra mien ne go ro bo ta. Cor tex moż na za in sta lo wać
bez po śred nio w li nii bez kosz tow nej mo der ni za cji lub zmian
ope ra cyj nych. War to wie dzieć, że za sto so wa nie ro bo tów
w pa rze ze sztucz ną in te li gen cją moż li we jest rów nież w ist -
nie ją cych już sor tow niach, uspraw nia jąc sku tecz ność za sto -
so wa nych sor te rów optycz nych lub in nych se pa ra to rów.
Dzię ki ca ło do bo we mu funk cjo no wa niu i sta łej pro duk tyw no -
ści Cor tex ra dy kal nie ob ni ża kosz ty pra cy, jed no cze śnie
zwięk sza jąc war tość od zy ska ne go ma te ria łu.

– Czy ro bo ty ma ją ogra ni cze nia co do ma te ria łu, któ ry
tra fia na li nie sor tow ni cze?
- Ro bo ty są w sta nie sku tecz nie od dzie lać mię dzy in ny mi: bu -
tel ki PET z po dzia łem na róż ne ko lo ry, brą zo wy i bia ły pa pier,
opa ko wa nia fo lio we, pla stik, pla sti ko we kub ki i na kręt ki, kar to -
ny, opa ko wa nia z ko da mi kre sko wy mi lub z wi docz nym lo go
mar ki. Po za tym z po wo dze niem ra dzi so bie z pusz ka mi po na -
po jach i po zo sta łymi opa ko wa niami alu mi nio wymi, a tak że
z od pa da mi elek tro nicz ny mi, sta lą, mie dzią i bu dow la ny mi ma -
te ria ła mi roz biór ko wy mi. Zda je my so bie spra wę, że wpro wa -
dze nie no wych tech no lo gii jest trud ne i wy ma ga cza su, a po za
tym „zo ba czyć ozna cza uwie rzyć”. W związ ku z tym, wspól nie
z fir mą SIGMA SA, zbu do wa li śmy u nich w fa bry ce sta no wi sko
ba daw cze, na któ rym każ dy z za in te re so wa nych Klien tów bę -
dzie mógł prze te sto wać „wła sne od pa dy” ze bra ne se lek tyw nie
i zo ba czyć sku tecz ność ro bo ta AMP w ak cji. Pierw szy wła śnie
do tarł do nas z USA i ak tu al nie jest mon to wa ny w SIGMIE. Go -
to wość ope ra cyj ną osią gnie tuż po tar gach POLEKO. Po na -
wiam za pro sze nie na na sze sto isko, gdzie bę dzie my mo gli
uzgod nić in dy wi du al ny har mo no gram i za kres te stów.

– Agrex -Eco sta je się pre kur so rem w pro mo wa niu naj -
no wo cze śniej szych tech no lo gii. A au to ma ty za cja i ro bo -
ty za cja to przy szłość i to nie tyl ko go spo dar ki od pa da mi.
– Ist nie je my od do kład nie trzydziestu lat i w swo jej hi sto rii
mieliśmy róż ne okre sy. By ły lep sze i gor sze, ale zawsze
przezwyciężaliśmy niepowodzenia i sta wa li śmy się w ten
sposób sil niej si. Tak bę dzie i tym ra zem, gdyż na szą si łą są
pra cow ni cy, part ne rzy i klien ci, któ rzy nam za ufa li. 

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Od śnie ża nie z Pro na rem to pest ka!
Ostat ni se zon zi mo wy po ka zał, że w na szej stre fie kli ma tycz nej w każ dym ro ku moż na się spo -
dzie wać sil nych mro zów i ob fi tych opa dów śnie gu. Dla te go służ by od po wie dzial ne za utrzy ma -
nie dróg mu szą być przy go to wa ne na każ de wa run ki, a do te go nie zbęd ne są no wo cze sne i wy -
daj ne ma szy ny. Bo ga ty wy bór w tym wzglę dzie po sia da Pro nar, któ re go wa chlarz sprzę tu do zi -
mo we go utrzy ma nia dróg za spo koi wszel kie po trze by.

Służ by ko mu nal ne od po wie dzial ne są nie tyl ko za droż ność
głów nych ar te rii ko mu ni ka cyj nych, ale tak że za cią gi pie sze,
ro we ro we oraz par kin gi i osie dlo we ulicz ki. Róż na ska la wy -
ma gań wy mu sza po sia da nie sprzę tu, któ ry po ra dzi so bie
w tak zróż ni co wa nych wa run kach, a do te go je go sto so wa -
nie bę dzie mia ło eko no micz ne uza sad nie nie. Dla te go
przed sta wi cie le firm wy ko naw czych, kom ple tu jąc park ma -
szy no wy, mu szą kie ro wać się nie tyl ko od po wied ni mi pa ra -
me tra mi tech nicz ny mi, ale tak że: ce ną, ja ko ścią, funk cjo nal -
no ścią, kom for tem, ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji, gwa ran -
cją, ser wi sem i do stęp no ścią czę ści za mien nych. Ta kie kry -
te ria całkowicie speł nia ją  pro duk ty fir my Pro nar, a po nie -
waż ofer ta w tym za kre sie jest kom plet na, to każ dy znaj dzie
sprzęt opty mal ny do swo ich po trzeb. 

W od śnie ża niu na wierzch ni naj pow szech niej szym i bar dzo
sku tecz nym sprzę tem są płu gi od śnież ne. Pro nar pro du ku je
ich kil ka dzie siąt ro dza jów – od naj mniej szych, któ re moż -
na sto so wać w ze sta wach z nie wiel ki mi cią gni ka mi lub mi ni -
ła do war ka mi po te naj więk sze współ pra cu ją ce np. z du ży mi
sa mo cho da mi ko mu nal ny mi. W efek cie ofer ta Pro na ru za -
spo ka ja po trze by za rów no w za kre sie od śnie ża nia na -
wierzch ni dróg oraz ulic, jak i uli czek osie dlo wych, par kin -
gów, czy ale jek par ko wych. 
Do sko na ły przy kła d sku tecz nych płu gów stanowi se ria PU-S,
a zwłasz cza mo de le: PU-S2 5H L, PU-S2 7H L, PU-S3 0H L
i PUS34 HL. Wy róż nia ją się one bo wiem in no wa cyj ną tech no -
lo gią pro duk cji od kład ni cy ze spe cjal ne go ro dza ju two rzy wa,
któ re po wo du je, że po jej znie kształ ce niu wra ca ona sa mo ist -
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nie do kształ tu pier wot ne go. To nie je dy na ko rzyść, gdyż za -
sto so wa nie ta kiej od kład ni cy ob ni ża tak że wa gę płu gu.
W efek cie kon struk cja nie tra cąc na sta bil no ści i wy trzy ma ło -
ści jest znacz nie lżej sza, a w za leż no ści od mo de lu wa ga
urzą dzeń wa ha się od 450 do 590 ki lo gra mów. Sze ro kość ro -
bo cza tych mo de li wy no si od po wied nio: 2,15; 2,38; 2,63
i 2,97 me tra. In no wa cyj na od kład ni ca to nie je dy ne roz wią za -
nie wy róż nia ją ce te płu gi. War to też za uwa żyć, że za sto so wa -
ne w nich dwa – za leż ne od sie bie – si łow ni ki skrę tu, po zwo li -
ły za mon to wać za wór prze le wo wy, któ ry – po na je cha niu
na prze szko dę po wo du ją cą osią gnię cie wcze śniej wpro wa -
dzo nej war to ści ci śnie nia bez pie czeń stwa w in sta la cji hy drau -
licz nej – spra wia, że od kład ni ca płu gu ob ró ci się, nie do pro -
wa dza jąc do uszko dze nia ele men tów ma szy ny. 
Ste ro wa nie płu giem od by wa się z pul pi tu umiesz czo ne go
w ka bi nie. Ope ra tor ma do dys po zy cji joy stick, za po mo cą
któ re go mo że wy brać opcję ste ro wa nia „pły wa nie”- wów -
czas na cisk na pod ło że wy ni ka je dy nie z cię ża ru płu gu oraz
opcję „do cisk” – krót ko trwa łe zwięk sze nie na ci sku na nie -
wiel kich po ła ciach śnie gu. 
Do wy bo ru są dwa ro dza je le mie szy zgar nia ją cych – me ta lo -
we per fo ro wa ne i gu mo we. Pierw sze z nich umoż li wia ją
zdar cie za lę ga ją ce go na po wierzch ni dro gi lo du, a le mie sze
gu mo we za dba ją, aby usu nąć śnieg bez za ry so wa nia
oczysz cza nej na wierzch ni. Jed nak jed ną z naj więk szych za -
let płu gów tej se rii jest stan dar do wo mon to wa ny tzw. po wer

pack. Umoż li wia on za si la nie sys tem na pę du hy drau licz ne go
płu ga z aku mu la to ra po jaz du na pię ciem elek trycz nym 12
lub 24 V. Dzię ki te mu płu gi moż na łą czyć z sa mo cho da mi nie
po sia da ją cy mi wła sne go sys te mu hy drau licz ne go. 
O ile płu gi są nie zbęd ne do usu nię cia nad mia ru po kry wy
śnież nej, to w przy pad ku go ło le dzi ko niecz ne bę dzie uży cie
po sy py wa rek. Pod tym wzglę dem ofer ta Pro na ru jest tak że
do sto so wa na do każ dych wa run ków i na każ dą „kie szeń”.
Oczy wi ście tak że w tym przy pad ku ilość idzie w pa rze z ja ko -
ścią, gdyż do ich pro duk cji wy ko rzy sta no no wo cze sną tech -
no lo gię oraz wy so kiej ja ko ści ma te ria ły. W ten spo sób po -
wsta ły mię dzy in ny mi po sy py war ki PRONAR SPT70 i SPT40.
Po sy py war ka SPT70 skła da się z ra my oraz za mon to wa ne go

na niej za sob ni ka na roz rzu ca ne ma te ria ły. Ra ma mo że być
za bez pie czo na an ty ko ro zyj ną po wło ką ma lar ską al bo ocyn -
ko wa na ognio wo (sto so wa ne są też kom bi na cje tych roz wią -
zań). Za sob ni ki są stan dar do wo wy ko na ne ze sta li za bez pie -
czo nej po wło ką an ty ko ro zyj ną, ale moż na też je za mó wić
w wer sji ze sta li nie rdzew nej. Ich po jem no ści mo gą wy no -
sić 7, 8 lub 9 m3. Po sy py war ka jest wy po sa żo na w układ zra -
sza nia so li so lan ką ze zbior ni ka mi z two rzy wa sztucz ne go
o po jem no ści 2.700 litrów. Wszyst kie ele men ty ukła du roz -
sie wa ją ce go są wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej, co wy dłu ża
ich ży wot ność. PRONAR SPT70 jest na pę dza na sil ni kiem
spa li no wym Die sla, umiesz czo nym na ra mie po sy py war ki.
Dzię ki te mu nie wy ma ga ukła du hy drau licz ne go na cię ża -
rów ce, na któ rej jest za in sta lo wa na. 
Po za tym mo du ło wa bu do wa po zwa la do sto so wać ją do wy -
ma gań użyt kow ni ka. Prze zna czo na jest do współ pra cy z sa -
mo cho da mi o ła dow no ści po wy żej 14 ton, a ste ru je się ją
za po mo cą ko lo ro we go, er go no micz ne go pa ne lu umiesz czo -
ne go w ka bi nie sa mo cho du. Przy je go po mo cy moż na zmie -
niać gę stość, sze ro kość i asy me trię po sy py wa nia oraz ak ty -
wo wać zwil ża nie so li so lan ką. Pa nel re je stru je też czas pra cy
po sy py war ki, ilość zu ży tych ma te ria łów oraz po zwa la ste ro -
wać pra cą sil ni ka spa li no we go. Atu tem SPT70 jest sys tem za -
ła dun ko wy RO-RO, któ ry umoż li wia za ła du nek ma szy ny
na po jazd bez uży cia do dat ko wych urzą dzeń. Ele men ta mi jej
wy po sa że nia do dat ko we go i opcjo nal ne go, któ re zwięk sza ją
efek tyw ność i uła twia ją ob słu gę są: mo duł GPS (po zwa la
na gra ficz ne śle dze nie na ma pie tra sy prze jaz du z za zna cze -
niem ob sza rów, któ re zo sta ły już po sy pa ne) oraz au to ma tycz -
ny sys tem ste ro wa nia do zo wa niem roz rzu ca nych ma te ria łów
(do sto so wu je pa ra me try sy pa nia do tem pe ra tu ry oto cze nia). 
SPT70 jest naj więk szą po sy py war ką sa mo cho do wą Pro na ru,
ale w ofer cie jest kil ka na ście, zróż ni co wa nych pod wzglę -
dem wiel ko ści urzą dzeń. Wśród nich jest mniej sza sio stra
mo de lu SPT 70 po sy py war ka PRONAR SPT40. Ten mo del
za wie ra wszyst kie za le ty więk szej ma szy ny, ale mo że współ -
pra co wać z sa mo cho da mi o ła dow no ści po wy żej dziesięciu
ton. Po sia da też opa ten to wa ny przez Pro nar sys tem re gu la -
cji po jem no ści za sob ni ka, co po zwa la na po więk sze nie po -
jem no ści skrzy ni z 4,5 do 6 m3. 

a Jed ną z wie lu za let pro du ko wa nych przez Pro nar płu gów jest moż li wość
łą cze nia ich z róż ny mi po jaz da mi 

aLemiesze zgar nia ją ce me ta lo we, per fo ro wa ne uży wa się do zdar cia lo du,
a le mie sze gu mo we, aby usu nąć śnieg
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Na pew no bo ga tą ofer tę w tym za kre sie po sia da
pod la skie przed się bior stwo SaMASZ. Wpraw dzie
ich sztan da ro we pro duk ty słu żą głów nie w let nim
utrzy ma niu dróg i te re nów zie lo nych, ale to tak że
li czą cy się pro du cent ma szyn i urzą dzeń sku tecz -
nych zi mą. Tym bar dziej, że sze ro ka ofer ta w tym
wzglę dzie zo sta ła ostat nio wzbo ga co na o no wo -
cze sną po sy py war kę IceSTORM.
Jest ona prze zna czo na do po jaz dów o ma sie po -
wy żej 7.500 kg. Po sy py war ka dys po nu je skrzy nią
ła dun ko wą o po jem no ści od 0,5 do 9 m3. Znaj du -
je za sto so wa nie w utrzy ma niu dróg, a tak że chod -
ni ków i in nych szla ków ko mu ni ka cyj nych. Wy stę -
pu je w dwóch wer sjach wy ko na nia – cał ko wi cie
ze sta li nie rdzew nej (AISI 304) oraz mie sza ne
(z za sob ni kiem wy ko na nym ze sta li Fe 420). Za -
dba no tak że o ja kość po szcze gól nych ele men -
tów po sy py war ki. I tak pas wy no szą cy do trans -
por tu so li tak że wy ko na no ze sta li nie rdzew nej,
a si to znaj du ją ce się we wnątrz za sob ni ka zo sta ło
ocyn ko wa ne. To dzię ki ta kim szcze gó łom oraz
sta ran ne mu wy ko na niu po sy py war ki gwa ran tu ją
dłu go let nie użyt ko wa nie. Oczy wi ście opty mal -
na pra ca wy ma ga nie tyl ko wy trzy ma ło ści, ale też
sku tecz nych roz wią zań roz rzu tu ma te ria łu. Do te -
go ce lu po sy py war ka wy po sa żo na zo sta ła w elek -
tro nicz ne oprzy rzą do wa nie czu wa ją ce nad opty -

mal nym roz rzu tem mie szan ki dro go wej. Słu ży te -
mu mię dzy in ny mi czuj nik na sil ni ku hy drau licz -
nym kon tro lu ją cy do kład ność zrzu tu ma te ria łu.
Jed nak naj więk szą ro lę w ja ko ści pra cy od gry wa
elek tro nicz ny pa nel ste ro wa nia GPS ECOMATIC.
W je go skład wcho dzi wy świe tlacz LCD o wiel ko -
ści 4,3 ca la z nie bie skim pod świe tle niem. Za je go
po mo cą ob słu gi wa ne są wszyst kie pod sta wo we
funk cje, mię dzy in ny mi: włą cza nie/wy łą cza nie po -
sy py wa nia, asy me trycz ne ste ro wa nie roz rzu tu, re -
gu la cja ilo ści i sze ro ko ści roz rzu tu oraz ilo ści pły -
nu. W ten spo sób od by wa się też usta wia nie ilo ści
ma te ria łu (sól 0-50 g/m², pia sek 40-450 g/m²). Po -
sy py war ki IceSTORM po sia da ją trzy ro dza je na -
pę du. Mo gą być za si la ne z wła sne go sil ni ka wy -
so ko pręż ne go (dwu cy lin dro wy Ku bo ta), z hy -
drau li ki po jaz du oraz ko rzy stać z in no wa cyj ne go
na pę du elek trycz ne go. Wszyst kie wy po sa żo ne są
rów nież w układ so lan ko wy, co po zwa la
na oszczęd ność do 30% ma te ria łu. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.samasz.pl

Z IceSTORM-em go ło ledź nie strasz na
Po kil ku la tach, w któ rych zi ma omi ja ła nasz kraj sze ro kim łu kiem, ubie gły se zon przy po mniał
nam, że w na szym kli ma cie dłu go trwa łe tem pe ra tu ry po ni żej ze ra oraz ob fi te opa dy śnie gu to
nor ma. Utrud nień z tym zwią za nych do świad czy li wszy scy i dla te go służ by od po wie dzial ne
za utrzy ma nie dróg – i po zo sta łych cią gów ko mu ni ka cyj nych – zi mą mu szą być sta le go to we
na po wtór kę tak że w ko lej nych la tach. Jed nak nie wie le bę dą w sta nie zro bić, je śli do wal ki ze
skut ka mi mroź nej zi my nie bę dą mieć od po wied nie go, efek tyw ne go sprzę tu. 

z Po sy py war ki IceSTORM
prze zna czo ne są do sto -
so wa nia z po jazd mi o ma -
sie po wy żej 7.500 kg

v Za sto so wa ne roz wią za nia
czy nią z IceSTORM sprzęt
eko no micz ny i sku tecz ny
w na wet na bar dziej eks -
tre mal nych wa run kach

z Maksymalna objętość
skrzyni zasypowej wynosi
9 metrów sześciennych

c Do kład ność zrzu tu ma te -
ria łu kon tro lu je czuj nik
umiesz czo ny na sil ni ku
hy drau licz nym
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– IceSTORM jest na szą no wo ścią, ale po za nią
ma my jesz cze kil ka na ście in nych po sy py wa rek.
Róż nią się przede wszyst kim wiel ko ścią i pro mie -
niem roz rzu tu. Moż na je łą czyć za rów no z cią gni -
ka mi, jak i du ży mi sa mo cho da mi. Od lat klien ci
chwa lą mo de le Sa ha ra, Vor tex i Go bi. Pod kre śla ją
że mają one od po wied nią sku tecz ność, a jed no -
cze śnie zu ży wa ją nie wiel kie ilo ści so li dro go wej.
In nym pro duk tem, któ ry znacz nie uła twia pra cę
służb dro go wych jest myj ka Rol ler 1000. Do sko -
na le spraw dza się zwłasz cza przy my ciu zna ków
dro go wych oraz ba rie rek ochron nych – do da je
Piotr Ce be liń ski, Kie row nik Dzia łu Han dlu Kra jo -
we go i Spe dy cji w spół ce SaMASZ.

Oczy wi ście pod sta wo wym sprzę tem wy ko rzy -
sty wa nym przez służ by dro go we są płu gi od -
śnież ne. Dzię ki nim moż na sku tecz nie i szyb ko
udroż nić na wet naj bar dziej za sy pa ne szla ki ko -
mu ni ka cyj ne. Dla te go też kon struk to rzy
SaMASZ-u przy go to wa li sze ro ką ofer tę w tym
za kre sie, aby każ dy klient zna lazł dla sie bie od -
po wied nie roz wią za nie. Dla te go są to za rów no
nie wiel kie płu gi, któ re moż na sto so wać w ze sta -
wach z naj mniej szy mi cią gni ka mi lub mi ni ła do -
war ka mi, jak i naj więk sze, współ pra cu ją ce z du -
ży mi sa mo cho da mi cię ża ro wy mi. 
Naj więk szy pług w ofer cie SaMASZ to wa -
żąc 530 ki lo gra mów JUMP 280. Ma sa ta za pew -
nia efek tyw ne od śnie ża nie po przez moc ny do -
cisk do na wierzch ni. Prze zna czo ny jest do usu -
wa nia du żych ilo ści śnie gu w te re nach miej skich,
jak i wiej skich, nie za leż nie od stop nia zlo do wa ce -
nia śnie gu. Urzą dze nie o sze ro ko ści ro bo -
czej 2.800 mm i wy so ko ści od kład ni cy 1.070 mm
mo że być mon to wa ne do cią gni ków o mo cy
od 80 do 160 KM, jak i do ła do wa rek oraz po jaz -
dów oczysz cza nia miej skie go. A uni ka to wy me -
cha nizm od kład ni cy i du ży kąt na tar cia 3-seg -
men to we go le mie sza (od 35°) za pew nia ją wy daj -
ną pra cę na każ dej po wierzch ni. Na do sto so wa -
nie płu ga do te re nu oraz do kład ne do pa so wa nie
do pro fi lu pa sa dro go we go wpły wa na to miast ko -
pio wa nie po przecz ne na ram ce w za kre sie ±5°
i funk cja pły wa nia (oko ło 40 mi li me trów).

z Ofer ta SaMASZ-u obej -
mu je tak bo ga tą ga mę
osprzę tu od śnie ża ją ce -
go, że moż na z niej skom -
ple to wać ze staw, któ ry
bę dzie sku tecz ny w każ -
dych wa run kach 
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Prze my śla ne in we sty cje i roz sąd na stra te gia spra wi ły, że fir ma JANSZ z Py sko wic ko ło Gli wic
jest dziś w sta nie zre ali zo wać wszel kie pra ce zwią za ne z za go spo da ro wa niem prze strze ni
wo kół osie dli miesz ka nio wych, miej skich par ków i skwe rów. Po za tym wy ko nu je kom plek so -
we od wod nie nie te re nu, a tak że bu du je przy łą cza ka na li za cji sa ni tar nych, desz czo wych i sie -
ci wo do cią go wych. A zde cy do wa ną więk szość tych prac re ali zu je ma szy na mi JCB. 
Róż no rod ność ma szyn i osprzę tu po łą czo na z po zy tyw ny mi re ko men da cja mi po zwa la fir mie
JANSZ zdo by wać ko lej ne zle ce nia. W jej port fo lio prze wa ża ją re ali za cje zwią za ne z bu do wą
na wierzch ni, a po ma ga ją w tym mię dzy in ny mi, po za wspo mnia ny mi ko par ka mi, ła do war ki
– ko ło wa JCB TM320 oraz te le sko po wa JCB TH 541-70, a tak że wa lec JCB VM137. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.interhandler.pl

JCB żad nej pra cy się nie boi

Ma szy ny JCB wy ko rzy sty wa ne w fir mie JANSZ:
• ko par ka ko ło wa JCB JS145 W
• ko par ka gą sie ni co wa JCB JS130L C
• wa lec JCB VM137
• ła do war ka te le sko po wa JCB TH 541-70
• ła do war ka ko ło wa JCB TM320
• wó zek wi dło wy Te le truck JCB TLT35 D
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Fir ma JANSZ po wsta ła w ro ku 1998, a jej pierw sze re ali za cje
zwią za ne by ły głów nie z pro wa dze niem ro bót ziem nych oraz
wy ko ny wa niem na wierzch ni z kost ki bru ko wej. One też na dal
znaj du ją się w port fo lio fir my, ale po nad dwu dzie sto let ni okres
dzia łal no ści oraz zmie nia ją ce się po trze by ryn ku spra wi ły, że
obec nie za kres ofe ro wa nych usług jest zde cy do wa nie szer szy.
Ce lem fir my sta ło się za spo ka ja nie co raz wyż szych wy ma gań
klien tów za rów no w za kre sie sto so wa nych ma te ria łów, jak i wy -
ko ny wa nych usług. W efek cie fir ma JANSZ sta ła się jed nym
z lo kal nych li de rów wśród przed się bior ców bu dow la nych.
Oka zu je się, że re ali zu jąc róż no rod ne pra ce bu dow la ne opie ra
się na wy kwa li fi ko wa nej ka drze pra cow ni ków oraz spe cja li -
stycz nym i spraw dzo nym sprzę cie, któ ry w zde cy do wa nej
więk szo ści wy pro du ko wa ny zo stał w fa bry kach JCB.
– Chciał bym pod kre ślić, że do sto so wu jąc się do po trzeb ryn ku
wy spe cja li zo wa li śmy się tak że w pro wa dze niu kom plek so wych
prac ma ją cych na ce lu ni we lo wa nie ujem nych skut ków dzia ła -
nia wód grun to wych i opa do wych. Je ste śmy w sta nie wy ko nać
pro fe sjo nal ne od wod nie nia każ de go te re nu, a po sia da ny sprzęt
umoż li wia spraw ną te go re ali za cję. Po ma ga ją w tym mię dzy in -
ny mi ma szy ny JCB oraz spe cja li stycz ny osprzęt – pod kre śla
Jan Szczu rek, wła ści ciel fir my JANSZ.

Do dat ko wo fir ma chcąc do sto so wać się do co raz po wszech -
niej szych tren dów w za kre sie wy ko rzy sta niu ma te ria łów na tu -
ral nych do bu do wy na wierzch ni, ofe ru je wy ko na nie dróg,
chod ni ków, ta ra sów ze skał na tu ral nych, ta kich jak gra nit, pia -
sko wiec czy ba zalt.
Tak róż no rod ny za kres usług wy ma ga spe cja li stycz nej ka dry
wszech stron nych pra cow ni ków, ale tak że od po wied nie go za -
ple cza ma szy no we go. – Bez od po wied niej ba zy sprzę to wej ter -
mi no wa re ali za cja za dań by ła by nie moż li wa. Dla te go ro biąc ko -
lej ne za ku py kie ru je my się w głów nej mie rze ja ko ścią i wszech -
stron no ścią, a oba wa run ki do sko na le speł nia ją ma szy ny JCB.
Stąd też w ostat nich la tach na sza ba za sprzę to wa sys te ma tycz -
nie po więk sza się o na stęp ne pro duk ty JCB. Na na sze za do wo -
le nie wpły wa nie tyl ko ja kość ma szyn, ale tak że spraw ny i pro fe -
sjo nal ny ser wis – wy ja śnia Jan Szczu rek. 
W spraw nej re ali za cji prac po ma ga nie tyl ko róż no rod na ga ma
ma szyn, ale tak że róż no rod ny osprzęt do dat ko wy. Dzię ki nie -
mu wie le za dań moż na wy ko nać jed ną ma szy ną, a to zwięk sza
ich pro duk tyw ność i ob ni ża kosz ty in we sty cyj ne. Tak że
pod tym wzglę dem fir ma JANSZ za ufa ła mar ce JCB i za ku pi ła
kil ka na ście róż nych przy sta wek. Jed nym z ostat nich za ku pów
by ła wiert ni ca hy drau licz na, da ją ca moż li wość wy ko ny wa nia

od wier tów o śred ni cy do 90cm sze ro ko ści i oko ło 7m głę bo ko -
ści. W za leż no ści od po trzeb w przed się bior stwie Ja na Szczur -
ka współ pra cu je z ko par ka mi JCB – ko ło wą JS145 W lub gą sie -
ni co wą JS130L C. Uzbro jo ne w nią ma szy ny naj czę ściej
uczest ni czą w pro ce sie osa dza niu słu pów rów nież przy wy ko -
ny wa niu stud ni chłon nych pio no wych. 
– Fir ma INTERHANDLER ja ko ge ne ral ny dys try bu tor mar ki JCB
w Pol sce dys po nu je rów nież peł ną ga mą wy so kiej ja ko ści
osprzę tu. Na przy kład po za stan dar do wym wy po sa że niem ko -
par ki w łyż ki pod się bier ne i skar po we moż na do po sa żyć ją np.
w wiert ni cę lub chwy tak. Dzię ki chwy ta ko wi ko par ka szyb ko
mo że prze isto czyć się w wy daj ną ma szy nę prze ła dun ko wą, któ -

ra za ła du je wiel ko ga ba ry to we od pa dy lub złom – za uwa ża Da -
niel Szy mań ski, re gio nal ny dy rek tor sprze da ży JCB.
Wszech stron ność sprzę tu po łą czo na z umie jęt no ścia mi pra -
cow ni ków umoż li wia sku tecz ną bu do wę na wierzch ni dróg,
par kin gów, chod ni ków, a tak że ście żek ro we ro wych i par ko -
wych ale jek. Atu tem fir my jest tak że wła sne biu ro pro jek to we,
któ re umoż li wia re ali za cję in we sty cji „od A do Z”. 
– Fir ma JANSZ to je den z na szych klu czo wych klien tów w re jo nie
Gór ne go Ślą ska, a z wła ści cie lem fir my Ja nem Szczur kiem współ -
pra cu je my od kil ku na stu lat. Ce ni my ją nie tyl ko z po wo du ko rzyst -
nych trans ak cji, ale tak że z ra cji moż li wo ści po zna nia pro fe sjo nal -
nych opi nii o na szych pro duk tach. A ta kie otrzy mu je my od ope ra -
to rów za trud nio nych w fir mie JANSZ. Jest to dla nas bar dzo cen ne
źró dło in for ma cji, gdyż ich me ry to rycz ne uwa gi po zwa la ją nam le -
piej przy go to wać ofer tę – za pew nia Da niel Szy mań ski.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

a Jan Szczu rek, wła ści ciel fir my JANSZ, za ufał mar ce JCB z po wo du ja ko ści ma -
szyn oraz pro fe sjo nal nej ob słu gi ser wi so wej

a Ko par ka ko ło wa wy po sa żo na w od po wied ni chwy tak jest do sko na łym na rzę -
dziem uła twia ją cym pra ce zwią za ne z za go spo da ro wa niem te re nu

a Fir ma JANSZ swo ją dzia łal ność roz po czę ła od prac bru kar skich. Obec nie na dal
je wy ko nu je, a po ma ga im w tym mię dzy in ny mi ła do war ka te le sko po wa JCB
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W Pol sce po pyt na usłu gi zwią za ne z bu do wą i mo der ni za cją
miej skiej in fra struk tu ry dy na micz nie ro śnie i dla te go sta le przy -
by wa firm in sta la cyj nych. Nie wszyst kie mo gą so bie po zwo lić
na za kup wła snych ma szyn, tym bar dziej, że nie za wsze ma to
uza sad nie nie eko no micz ne. Prak ty ka po ka zu je, że za kup ko -
par ki lub kil ku ko pa rek przez fir mę wy ko nu ją cą przy łą cza
w więk szo ści przy pad ków kom plet nie mi ja się z ce lem. Jest to
obar czo ne bar dzo wy so kim kosz tem po cząt ko wym, a do te go
do cho dzą jesz cze wy dat ki eks plo ata cyj ne, ser wis czy prze cho -
wy wa nie ma szy ny po za se zo nem. 
Spe cy fi ką bran ży in sta la cyj nej jest to, że zle ce nia na wy ko na nie
przy łą czy po ja wia ją się tyl ko oka zjo nal nie. Przy kła do wo: fir ma
hy drau licz na zde cy do wa nie naj wię cej cza su po świę ca na ukła -
da nie in sta la cji grzew czych i wo do cią go wych. Wy ko ny wa nie
przy łą czy jest dla niej do dat kiem. W ta kiej sy tu acji za kup ma -
szyn o war to ści kil ku set ty się cy zło tych po pro stu mi ja się z ce -
lem. Z ko lei fir my, któ re spe cja li zu ją się w wy ko ny wa niu przy -
łą czy, na przy kład ga zo wych czy te le in for ma tycz nych, bar dzo
czę sto re ali zu ją zle ce nia w od le głych za kąt kach Pol ski. Z ich
per spek ty wy prze trans por to wa nie ma szyn już sa mo w so bie
jest bar dzo kło po tli we.
Nie dzi wi za tem, że w na szym kra ju ist nie je bar dzo du że za po -
trze bo wa nie na usłu gę wy naj mu ko pa rek – w tym tych ide al nie
na da ją cych się do wy ko ny wa nia przy łą czy. Jest to ko rzyst niej -
sze roz wią za nie pod wzglę dem fi nan so wym, zwal nia ją ce przed -
się bior cę z od po wie dzial no ści za ser wi so wa nie ma szyn czy ich
ma ga zy no wa nie. Bar dzo atrak cyj ną ofer tę w tym za kre sie przy -
go to wa ło HKL Bau ma schi nen Pol ska. Znaj du ją się w niej ko par -
ki róż ne go ty pu, w tym do pra cy przy kom plek so wym wy ko ny -
wa niu sie ci, jak rów nież umoż li wia ją ce szyb kie wy ko na nie przy -
łą cza bu dyn ku, np. do sie ci wo do cią go wej. Do sko na le z ta ki mi
pra ca mi ra dzą so bie ko par ki Te rex TW 85 i TW 110, zwłasz cza
że z uwa gi na kom pak to wą bu do wę i spo re moż li wo ści ro bo cze
świet nie spraw dza ją się w wa run kach miej skiej za bu do wy. Mo -

del Te rex TW 85 jest na pę dza ny sil ni kiem Deutz TCD o mo -
cy 91 KM. Ma sa wła sna ko par ki wy no si 8,4 tony, mak sy mal na
głę bo kość ko pa nia to nie co po nad 4 me try, a za sięg pod no sze -
nia wy no si 7,59 metra. Jesz cze wię cej moż li wo ści daje na pę dza -
ny jest sil ni kiem o mo cy 116 KM mo del Te rex TW 110, któ re go
ma sa wła sna wynosi 11 ton. Maszyna ta ko pie na mak sy mal ną
głę bo kość 4,31 metra, a za sięg jej łyż ki wy no si 8,3 metra.
Wśród ko rzy sta ją cych z wy naj mu du żym uzna niem cie szą się
mi ni ko par ki Ku bo ta. I tak mo del U2 7 -4 ma naj prze stron niej szą
ka bi nę w swo jej kla sie, jest bar dzo lek ki (oko ło 2590 kg ma sy
wła snej z ka bi ną) oraz przy mak sy mal nym roz sta wie gą sie nic
sze ro kość ma szy ny nie prze kra cza 1.500 mm. Ta mi ni ko par ka
ko pie na głę bo kość nie co po nad 2.800 mm, a ope ra tor ma
moż li wość wy ko na nia peł ne go ob ro tu ka bi ny, co jest bar dzo
przy dat ne pod czas pro wa dze nia prac in sta la cyj nych. Po dob ne
za le ty ma Ku bo ta U5 5 -4. Jej sze ro kość wy no si tyl ko 1.960 mm,
dla te go bar dzo do brze spraw dzi się w mia stach oraz wszę dzie
tam, gdzie pra ce od by wa ją się w bli skim są siedz twie ścia ny
bu dyn ku – za uważ my, że ka bi na nie wy sta je po za ob rys ma -
szy ny. Mak sy mal na głę bo kość ko pa nia wy no si 3.630 mm.

www.hkl.pl

Wy na jem ma szyn to jest to!
Czę sto za miast kosz tow ne go i skom pli ko wa ne go prze wo zu z miejsca na miejsce własnych
ma szyn bar dziej opła cal ne i wy god niejsze jest ich wy na ję cie. Prze ko na ło się o tym wie lu
przed się bior ców zaj mu ją cych się na co dzień pra ca mi zwią za ny mi z bu do wą i mo der ni za cją
miej skich sie ci ga zo wych, ener ge tycz nych, wod nych oraz ka na li za cyj nych. 
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Od te raz na se rię Bo omer skła da się sie dem mo de li kom pak to -
wych cią gni ków. Zo sta ła bo wiem po sze rzo na o dwa no we mo -
de le kla sy 3: Bo omer 45 o mo cy 47 KM oraz Bo omer 55 o mo -
cy 57 KM. Po więk sze nie ofer ty uła twia klien tom do bra nie ma -
szy ny o opty mal nych osią gach, le piej do pa so wa nych do in dy -
wi du al nych za dań. Tym bar dziej, że pro du cent przy sto so wał je
do współ pra cy z ca łym sze re giem do dat ko we go osprzę tu.
W efek cie róż no rod ność za dań, któ re mo gą wy ko ny wać spra -
wia, że przed się bior ca mo że je wy ko rzy sty wać przez ca ły rok.
Wpro wa dzo no rów nież licz ne funk cje zwięk sza ją ce oszczęd -
ność pa li wa, ta kie jak do stęp ność usta wie nia pręd ko ści WOM-
u 540E w mo de lach kla sy 3, dzię ki cze mu pręd kość WOM-u ni -
gdy nie prze kra cza do ce lo wej pręd ko ści ob ro to wej o wię cej
niż 10%, co prze kła da się na ni skie zu ży cie pa li wa. 

– Se ria Bo omer to ide al ne po łą cze nie pro sto ty ob słu gi, wy -
daj no ści oraz kom for tu pra cy w kom pak to wym wy da niu.
Ofe ru je ona klien tom du ży wy bór mo de li, po kry wa ją cych
sze ro ki za kres za sto so wań wy ma ga ją cych naj wyż szej
wszech stron no ści i zwrot no ści w nie wiel kim cią gni ku
– od ogrod nic twa kra jo bra zo we go po utrzy ma nie pól gol fo -
wych, od rol ni ków zaj mu ją cych się upra wą zie mi hob bi stycz -
nie lub w nie peł nym wy mia rze po wła ści cie li do mów,
od ogrod nic twa i upraw szklar nio wych po win ni ce i sa dy. No -
wa se ria Sta ge V za pew nia lep sze osią gi i więk szą wy daj -
ność, a tak że znacz ne ko rzy ści dla ope ra to ra, obej mu ją ce
więk szy wy bór mo de li, do stęp nych z wy róż nia ją cą się wy so -
kim kom for tem ka bi ną – in for mu je Edo ar do Ron co, Pro duct
Mar ke ting Ma na ger Eu ro pe, Com pact Trac tors. 
Na kom fort i ja kość pra cy ope ra to ra po zy tyw nie wpły wa no wa
ka bi na. W dwóch se riach kla sy 2 i 3 za pew nia naj wyż szy kom -
fort, a wszyst kie mo de le tych klas do stęp ne są te raz z wy róż -
nia ją cą się wy so kim kom for tem ka bi ną Bo omer Su ite™. Za -
pew nia ona do sko na łą wi docz ność i er go no micz nie roz miesz -
czo ne ele men ty ste ro wa nia. Od no wio na de ska roz dziel cza
wy po sa żo na jest w no wy, umiesz czo ny na ta bli cy przy rzą dów,
pręd ko ścio mierz LCD, któ ry zde cy do wa nie uła twia wy ko ny -
wa nie ope ra cji. Na to miast w mo de lach z prze kład nią hy dro -
sta tycz ną w stan dar dzie jest tem po mat. Mo de le kla sy 3 wy po -
sa żo ne w tę prze kład nie ofe ru ją rów nież ja ko opcję no wy sys -
tem Se rvo Hy drau lic As sist, zmniej sza ją cy do mi ni mum wy si -
łek wy ma ga ny do ob słu gi pe da łu ga zu. Po za tym cią gni ki
z prze kład nią hy dro sta tycz ną do stęp ne są te raz z funk cją EZ
Spe ed, któ ra ko or dy nu je hy dro sta tycz ny pe dał jaz dy do przo -
du z pręd ko ścią sil ni ka, co prze kła da się na więk szą wy daj -
ność i wszech stron ność. W mo men cie gdy ope ra tor ak ty wu je
tę funk cję, a prze pust ni ca ręcz na znaj du je się w dol nym po ło -
że niu, sil nik przy śpie sza po na ci śnię ciu pe da łu hy dro sta tycz -

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.newholland.pl

New Hol land zwięk sza moc 
kom pak to we go cią gni ka
No wą se rię cią gni ków New Hol land Bo omer wy róż nia ją lep sze osią gi przy za cho wa niu kom pak -
to wych wy mia rów. Cią gni ki dys po nu ją te raz więk szą mo cą, wy daj no ścią, a tak że stwa rza ją
znacz nie lep sze wa run ki pra cy dla ope ra to ra. Po za tym wzro sła ich wszech stron ność, któ ra
umoż li wia ich efek tyw ne wy ko rzy sta nie do róż norodnych prac nie za leż nie od po ry ro ku.

a Więk sza moc w po łą cze niu z od po wied nim osprzę tem czy ni z cią gni ków Bo omer
do sko na łych po moc ni ków w wie lu za sto so wa niach ko mu nal nych
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ne go. Za pew nia to wła ści wą pręd kość ob ro to wą sil ni ka oraz
do stęp ność od po wied niej pręd ko ści jaz dy. Funk cja ta jest
bar dzo przy dat na w za sto so wa niach, w któ rych przy kła do wo
ope ra tor chce utrzy mać ni ski po ziom ha ła su po za trzy ma niu
cią gni ka oraz zwięk szyć pręd kość ob ro to wą sil ni ka tyl ko wte -
dy, gdy cią gnik za cznie się prze miesz czać. Funk cja mo że
rów nież zo stać dez ak ty wo wa na, umoż li wia jąc ope ra to ro wi
nie za leż ne ste ro wa nie dźwi gnią prze pust ni cy ręcz nej oraz pe -
da łem hy dro sta tycz nym. Przy dat ne jest to w za sto so wa niach
z WOM-em wy ma ga ją cych utrzy ma nia kon kret nej pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka w ce lu za pew nie nia od po wied niej pręd ko ści
WOM-u. No wa funk cja AUTO WOM-u, ak ty wo wa na za po mo -
cą prze łącz ni ka, po wo du je au to ma tycz ne wy łą cze nie WOM-
u przy pod nie sie niu au to ma tycz ne go ukła du za wie sze nia na -
rzę dzi oraz je go po now ne za łą cze nie po opusz cze niu ukła du
za wie sze nia. Roz wią za nie to nie tyl ko zwięk sza kom fort pra cy
i zmniej sza zmę cze nie ope ra to ra, przy śpie sza rów nież pra cę
w wy ma ga ją cych czę ste go pod no sze nia i opusz cza nia tyl ne -
go pod no śni ka, prze kła da jąc się na wyż szą wy daj ność. No -
we 3-cy lin dro we sil ni ki z tur bo do ła do wa niem wy po sa żo ne są
w tech no lo gię wtry sku bez po śred nie go Com mon Ra il, za pew -
nia jąc bar dzo wy so kie osią gi oraz im po nu ją cy za pas mo men -
tu ob ro to we go, osią ga ją ce go 188 Nm przy 1600 obr./min
w naj wyż szym mo de lu se rii – Bo omer 55. Więk sza chłod ni ca
oraz wen ty la tor chło dzą cy do dat ko wo zwięk sza ją wy daj ność
pra cy sil ni ka. Układ re cyr ku la cji spa lin wy po sa żo ny jest w no -
wej ge ne ra cji sys tem oczysz cza nia spa lin obej mu ją cy ka ta li -
za tor utle nia ją cy DOC oraz filtr czą stek sta łych. Sil nik oraz
układ re cyr ku la cji spa lin ra zem speł nia ją wy mo gi nor my Sta -

ge V, za pew nia jąc wy jąt ko wą oszczęd ność pa li wa. W no wej
se rii Bo omer wpro wa dzo no rów nież licz ne funk cje zwięk sza ją -
ce oszczęd ność pa li wa, ta kie jak do stęp ność usta wie nia pręd -
ko ści WOM-u 540E w mo de lach kla sy 3, dzię ki cze mu pręd -
kość WOM-u ni gdy nie prze kra cza do ce lo wej pręd ko ści ob ro -
to wej o wię cej niż 10%, co prze kła da się na ni skie zu ży cie pa -
li wa. Wy so ka wszech stron ność se rii Bo omer we wszyst kich
za sto so wa niach wspo ma ga na jest sze ro kim wy bo rem opon,
w tym opon do za sto so wań rol ni czych, prze my sło wych oraz
sze ro kich opon traw ni ko wych o ni skim na ci sku. 

a Kom pak to we wy mia ry po zwa la ją cią gni kom swo bod nie pra co wać tak że
w ogra ni czo nych prze strze niach
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Ope ra tor żu ra wia do ce ni je go za le ty zwłasz cza
w wer sji z Ma ster Dri ve czy li bocz nym sie dzi skiem
z hy drau licz ną re gu la cją wy so ko ści. W prak ty ce
peł ni ono ro lę wie lo funk cyj ne go cen trum ste ro wa -
nia, a ko rzy sta nie z nie go przy no si ope ra to ro wi
wy mier ne ko rzy ści. Przede wszyst kim w po sta ci
osią gnię cia naj wyż sze go stan dar du ob słu gi prze -
miesz cza nia ła dun ków. Sie dzi sko po pra wia też
bez pie czeń stwo pra cy. Ope ra tor mo że je hy drau -
licz nie opusz czać do od po wied nie go po zio mu,
tak by móc za jąć w nim miej sce bez po śred nio
z ob sza ru wej ścio we go na pod sta wie. Ozna cza to,
że aby do trzeć do sie dze nia, nie mu si się wspi nać
po dra bi nie. To sie dzi sko pod jeż dża do nie go.
Dzię ki te mu, ope ra tor mo że wy god nie i, co waż -
niej sze, w peł ni bez piecz nie zająć miejsce na sta -
no wi sku ope ra cyj nym, a na stęp nie za po mo cą
ukła du hy drau licz ne go prze su nąć sie dzi sko usta -
wia jąc je w żą da nej po zy cji ro bo czej. War to też
pod kre ślić, że sys tem Ma ster Dri ve z bie giem cza -
su był mo dy fi ko wa ny. I tak na przy kład, do ce lo wa
po zy cja sie dzi ska zo sta ła pod wyż szo na o trzy -
dzie ści cen ty me trów, co znacz nie po pra wi ło wi -
docz ność miej sca pra cy. Dzię ki no wej kon struk cji
uda ło się też znacz nie zop ty ma li zo wać pro mień
ob ro tu. Pa ra metr ten jest nie zwy kle istot ny pod -
czas ma ni pu lo wa nia osprzę tem na bo ki.
Co istot ne, wszyst ki mi funk cja mi żu ra wia ste ro -
wać moż na zdal nie. W tym ce lu ope ra tor ko rzy -
stać mo że ze zdal ne go ste ro wa nia ka blo we go.
Ozna cza to, że ob słu gu ją cy urzą dze nie mo że
ste ro wać nim rów nież z po zio mu pod ło ża, znaj -
du jąc się w bez piecz nej od le gło ści. Naj czę ściej
pra cu je jed nak w po zy cji sie dzą cej zaj mu jąc miej -
sce w fo te lu na sta no wi sku ob słu go wym. W wer sji
Ma ster Dri ve za pew nia ono wy so ki kom fort i da je
ła twość ste ro wa nia pod czas co dzien ne go użyt ko -
wa nia żu ra wia. Er go no micz na kon struk cja me -
cha nicz nie za wie szo ne go gór ne go sie dzi ska za -
pew nia wy go dę, a wszyst kie ele men ty ste ro wa -
nia, dzię ki za sto so wa niu wie lo funk cyj ne go pod -
ło kiet ni ka, umiej sco wio ne zo sta ły w za się gu rę ki.

Hy drau licz ne ste ro wa nie ser wo me cha ni zmem
umoż li wia pre cy zyj ne prze miesz cza nie ła dun -
ków o du żej ma sie przy za cho wa niu peł nego
bezpieczeństwa i najwyższej wy daj no ści.
Nad siedziskiem zainstalowano daszek
ochronny „Ep sho od”. Jego sta ran nie do pra co -
wa na kon struk cja  da je ope ra to ro wi żu ra wia
poczucie bezpieczeństwa i opty mal ną ochro nę
pod czas pra cy w każdych warunkach. Dzię ki
dzia ła ją ce mu nie zwy kle płyn nie me cha ni zmo wi
skła da nia i roz kła da nia oraz za sto so wa niu wy ko -
na ne go z ter mo pla stycz ne go ma te ria łu po szy -
cia, da szek sku tecz nie chro ni ope ra to ra żu ra wia
przed nie ko rzyst ny mi czyn ni ka mi at mos fe rycz -
ny mi w po sta ci moc nych po dmu chów wia tru,
opa dów oraz pro mie nio wa nia sło necz ne go.
Dzię ki te mu ope ra tor urzą dze nia pra cu jąc w bar -
dziej sprzy ja ją cych wa run kach mo że w peł ni
skon cen tro wać się na je go ob słu dze i uzy ski wać
więk szą wy daj ność.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.graco.pl

Pal fin ger Master Drive 
Łatwiejsze sterowanie żurawiem
In ży nie ro wie za trud nie ni w biu rze kon struk cyj nym fir my Pal fin ger pra cu ją nad wdra ża niem in -
no wa cyj nych roz wią zań za pew nia ją cych za uwa żal ną po pra wę wa run ków pra cy kie row ców
i ope ra to rów żu ra wi. Już od po nad pię ciu lat mo gą oni na przy kład ko rzy stać z bocz ne go sie -
dze nia z hy drau licz ną re gu la cją wy so ko ści. No wa tor ska kon struk cja po wsta ła i jest kon se -
kwent nie roz wi ja na w opar ciu o spraw dzo ny i cie szą cy się po wszech nym uzna niem użyt kow ni -
ków sys tem ste ro wa nia Ma ster Dri ve. Ich su ge stie prze ka zy wa ne pro du cen to wi po słu ży ły
do dal sze go roz wo ju pro jek tu sie dze nia i kon stru owa nia je go ko lej nych ge ne ra cji.

a Spraw dzo ny od lat sys tem
ste ro wa nia Ma ster Dri ve
gwa ran tu je wy so ki po ziom
bez pie czeń stwa i opty mal -
ną pre cy zję ope ro wa nia
osprzę tem żu ra wia

a Da szek nad sie dzi skiem
daje ope ra to ro wi żu ra wia
opty mal ną ochro nę
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Ma szy na po wsta ła w wy ni ku za mon to wa nia w mo de lu
MRW 1.300 gą sie ni co we go ukła du jezd ne go. To wraz z nie za -
wod nym sil ni kiem Vo lvo Pen ta, o mak sy mal nej mo cy 405 kW
(550 KM), umoż li wia mu swo bod ne po ru sza nie się po pla cu
prze ła dun ko wym bez wzglę du na ro dzaj pod ło ża. Jed no wa ło -
wy roz drab niacz wol no obro to wy PRONAR MRW 1.300g wy po -
sa żo no w bez po śred ni układ na pę do wy. Mo ment ob ro to wy
jest prze ka zy wa ny z sil ni ka na prze kład nię po łą czo ną z wa łem
za po mo cą sprzę gła hy dro ki ne tycz ne go. Ta ka kon cep cja ma
trzy za le ty istot ne dla użyt kow ni ka ma szy ny. Po pierw sze – wy -
so ka efek tyw ność wy ko rzy sta nia mo cy, któ ra prze kra cza 90
proc. (nie wiel kie stra ty mo cy mię dzy sil ni kiem a sa mym wa -
łem). Dru ga za le ta to ni skie zu ży cie pa li wa. Trze cią jest nie -
skom pli ko wa na kon struk cja, w któ rej mak sy mal nie ogra ni czo -
no licz bę ele men tów ule ga ją cych ewen tu al nym uster kom. 
Ma szy na wy ko rzy sty wa na jest głów nie do wstęp ne go roz drab -
nia nia od pa dów ga ba ry to wych, a tak że ko mu nal nych i zie lo -
nych. 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. Mo del ten to
dro bia zgo wo opra co wa na kon struk cja, w któ rej za sto so wa no
roz wią za nia gwa ran tu ją ce nie za wod ną i bez piecz ną pra cę.
Uda ło się to dzię ki pra cy in zy nie rów Cen trum Ba daw czo -Roz -
wo jo we go Pro na ru, któ re – za nim roz po czę to pro duk cję se ryj ną
– pod da ło ma szy nę sze re go wi prób i te stów. W ich wy ni ku po -
wsta ła sta ran nie opra co wa na i wy ko na na kon struk cja, jak np.
wał, któ ry gwa ran tu je efek tyw ną pra cę. W do dat ku, w za leż no -
ści od ro dza ju za sto so wa nych no ży, z po wo dze niem roz drob ni
za rów no pla sti ko we przed mio ty, jak i drew nia ne pod kła dy ko le -

jo we. War to się przyj rzeć 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 nie. 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 uru -
cho mia nia 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.
Po za stan dar do wym wy po sa że niem ma szy nę moż na do po sa -
żyć o ele men ty uwzględ nia ją ce in dy wi du al ne po trze by. Na li -
ście opcji znaj du ją się między innymi se pa ra tor ma gne tycz ny,
oświe tle nie prze strze ni ro bo czej, grzał ka ole ju hy drau licz ne go,
a tak że sys te my sit lub pła sko wni ków mon to wa nych pod wa ła -
mi re du ku ją cy mi roz miar frak cji koń co wej. 
Roz drab nia cze MRW 1.300 (z pod wo ziem w wer sji ko ło wej) są
już eks plo ato wa ne w wie lu kra jach. Moż na je spo tkać nie tyl ko
w Pol sce, ale też np. w An glii, Bel gii, Ni der lan dach, Niem -
czech, Sta nach Zjed no czo nych, Szwe cji, Wło szech, a na wet
w od le głej Ko rei Po łu dnio wej. 
Wpro wa dzo na do pro duk cji wer sja gą sie ni co wa przy czy ni się
do jesz cze szer sze go za in te re so wa nia. Prze ma wia za tym je go
wszech stron ne za sto so wa nie i moż li wość sa mo dziel ne go
prze miesz cza nia się na gą sie ni cach.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.pronar.pl

Roz drab niacz MRW 1.300

Pod la ski Pro nar, naj więk szy pol ski pro du cent sprzę tu re cy klin go we go, sys te ma tycz nie wzbo ga -
ca ofer tę o ko lej ne mo de le. Jed nym z nich jest wpro wa dzo ny nie daw no do pro duk cji jed no wa ło -
wy, mo bil ny roz drab niacz wol no obro to wy MRW 1.300 w wer sji na pod wo ziu gą sie ni co wym.

– te raz tak że na gą sie ni cach
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Fir ma SBM od lat po ka zu je na przykładzie swo ich
gą sie ni co wych kru sza rek uda ro wych se rii
REMAX, jak spełnić naj wyż sze wy ma ga nia tech -
nicz ne i tech no lo gicz ne w se ryj nej pro duk cji .
Dzię ki do sko na łe mu po łą cze niu do pra co wa nych
de ta li i wy so kiej ja ko ści kom po nen tów ma szy ny
te od wie lu lat słyną z ja ko ści. Dzię ki swo im uni -
katowym ce chom kru szar ki te spo ty ka ją się z co -
raz więk szą apro ba tą użyt kow ni ków. 
W ostat nim cza sie SBM uzu peł nił swą ga mę kru -
sza rek uda ro wych o mo del   REMAX 200.  Jest to
kom pak to wa ma szy na znajdująca także
zastosowanie przy re cy klin gu ma te ria łów
odpadowych. Oczy wi ście, kru szar ka ta wy po sa -
żo na została w naj now sze sys te my opra co wa ne
przez in ży nie rów i tech no lo gów fir my SBM.
Jest to nie wąt pli wie znak cza su, bo na wet w kla -
sie kom pak to wych kru sza rek gą sie ni co wych kon -
struk to rzy sta wia ją zde dy do wa nie na elek trycz ne
sys te my na pę do we. SBM re ali zu je tę kon cep cję
ba zu jąc na po nad pięć dzie się cio let nim do świad -
cze niom w pro duk cji bez piecz ne go i nie za wod ne -
go sys te mu na pę do we go opar te go na ukła dzie
spa li no wo -elek trycz nym lub peł ne go za si la nia
z sie ci ener ge tycz nej. Przy znać trze ba, że pa ra -
me try funk cjo nal ności sta ran nie za pro jek to wa -
nych ukła dów na pę do wych ro bią wra że nie.  

SBM wy ko rzy stu je pod sta wo we prak tycz ne za le ty
sys te mu na pę do we go do ste ro wa nia ope ra cyj ne -
go ma szy ną. Po dob nie jak w przy pad ku du żych
kru sza rek uda ro wych se rii REMAX wir nik jest ob -
ra ca ny przez od po wied nio zwy mia ro wa ny sil nik
elek trycz ny bez ko niecz no ści sto so wa nia sprzę -
gła po śred nie go. Ze wzglę du na cią głą kon tro lę
ob cią że nia i prze pły wu ma te ria łu nada wy elek tro -
nicz ny układ ste ro wa nia pra cą wir ni ka za pew nia
najwyższą wy daj ność kruszenia.  Za mon to wa na

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.amago.pl

Kru szar ka pre mium
dla kla sy kom pak to wej
SBM Mi ne ral Pro ces sing przy pro duk cji kru szar ki REMAX 200, pla su ją cej się w kla sie ma szyn
o ma sie dwu dzie stu ton za sto so wał wy so ce za awan so wa ne roz wią za nia tech no lo gicz ne. Jed -
nym z bar dziej in te re su ją cych jest z pew no ścią hy bry do wy układ na pę do wy Die sel -elec tric 

s Kom pak to wa kru szar ka
REMAX 200 sta no wi wręcz
ide al ne uzu peł nie nie ma -
szyn SBM Se rii Pre mium

a REMAX 200 to wy so kiej ja -
ko ści ma szy na znaj du ją ca
za sto so wa nie tak że przy re -
cy klin gu od pa dów
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pod ko mo rą kru sze nia ryn na wi bra cyj na to ko lej -
na uni katowa ce cha kom pak to wej kruszarki
REMAX 200. Ta kie roz wią za nie zapewnia wygodę
użytkowania. Główną jego zaletą jest ab so lut nie
bez pro ble mo wa ob rób ka szcze gól nie trudnych
ma te ria łów po cho dzą cych z re cy klin gu.
Oprócz pod sta wo we go wy po sa że nia tech nicz ne -
go  ła twa i pro sta ob słu ga jest dziś de cy du ją cym
czyn ni kiem dla ryt micz nej pra cy ma szyn i unik nię -
cia bez pro duk tyw nych prze sto jów. Czę sto zmie -
nia ją ca się ob słu ga kru szar ki i brak wy kwa li fi ko -
wa nych pra cow ni ków to co raz bar dziej pa lą cy
pro blem. Zmu sza to pro du cen tów do po szu ki wa -
nia kre atyw nych, a jed no cze śnie prak tycz nych
roz wią zań. Także tu taj SBM sto su je naj wyż sze
stan dar dy w za kre sie ob słu gi ma szyn. Do ty czy to
oczy wi ście gą sie ni co wej kru szar ki uda ro wej

REMAX 200, któ ra sta no wi ide al ne uzu peł nie -
nie ma szyn SBM Se rii Pre mium. Po twier dza ją to
nie tyl ko licz ne, prze pro wa dza ne w skraj nie trud -
nych wa run kach ro bo czych, te sty, ale przede
wszyst kim opi nie użyt kow ni ków. Warto również
podkreślić, że REMAX 200 to pierw sza mo bil -
na kru szar ka uda ro wa w swo jej kla sie, którą wy -
po sa żo no w układ ob słu gi APP dla sys te mów iOS
i An dro id. Ko rzy sta nie z nie go po zwa la użyt kow -
ni ko wi na efek tyw ną oce nę da nych pro duk cyj -
nych, w tym na ana li zę błę dów, mo ni to ro wa nie
sta nu tech nicz ne go ma szy ny, a tak że pla no wa nie
prze glą dów i za ma wia nie nie zbęd nych do ich
prze pro wa dze nia kom po nen tów i czę ści pod le ga -
ją cych na tu ral ne mu zu ży ciu. Użyt kow ni cy ma -
szyn SBM ko rzy stać mo gą za po mo cą smart fo -
na z sys te mu SBM Crush Con trol z w peł ni zin te -
gro wa ną te le me trią i po bie rać da ne ope ra cyj ne
w cza sie rze czy wi stym.  
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a Pro sta ob słu gi jest dziś
jednym z głównych czyn -
ni ków zapewniających ryt -
micz ną pra cę kruszarek

f Po kaź nych roz mia rów
kosz za sy po wy umoż li wia
osią gnię cie opty mal nej
wy daj no ści kru sze nia

d Kru szar ka REMAX 200 wy -
po sa żo na zo sta ła w naj -
now sze sys te my pod no -
szą ce wy daj ność
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– Komp tech ma przy jem ność przed sta wić no we go
part ne ra, któ ry od lat jest za zna jo mio ny z na szym
są sied nim kra jem i któ ry jest bar dzo ak tyw ny rów -
nież w za kre sie sprze da ży in nych pro duk tów pre -
mium. Dzię ki BAX Bau ma schi nen chce my wzmoc -
nić swo ją po zy cję za rów no w Pol sce, jak i w po zo -
sta łych kra jach Eu ro py Wschod niej. Do ce nia my
przede wszyst kim fakt, że BAX za wsze sta ra się do -
star czać szyb kie i prag ma tycz ne roz wią za nia, naj -
lep sze dla klien tów. A to do sko na le wpi su je się
w na szą fi lo zo fię ob słu gi – mó wi Ste fan Win disch,
dy rek tor ds. sprze da ży part ner skiej w Komp tech.
Oprócz sprze da ży ma szyn umo wa obej mu je
wspar cie ser wi so we. Spół ka BAX po strze ga umo -
wę ja ko waż ny krok w roz wo ju sprze da ży ma szyn
prze ła dun ko wych Sen ne bo gen w po ła cze niu
z urza dze nia mi prze sie wa ją cy mi i roz drab nia ja cy -
mi pro duk cji Komp tech w Pol sce.
– Cie szy my się, że zo sta li śmy wy bra ni na przed sta -
wi cie la tak re no mo wa ne go part ne ra, ja kim jest fir ma
Komp tech. Po ka zu je to, że przy ję ta przez nas bli -
sko 20 lat te mu stra te gia sys te ma tycz nej pra cy i do -
sko na le nia by ła pra wi dło wa i przy no si kon kret ne
efek ty. Je stem pew na, że współ pra ca z fir mą Komp -
tech przy nie sie obo pól ną ko rzyść. Da nam przede
wszyst kim lep sze moż li wo ści do za spo ko je nia ro -
sną ce go po py tu na pro duk ty pre mium i umoc ni na -
szą po zy cję w tym seg men cie – za uwa ża Agniesz ka
Bax wi ce pre zes spół ki Bax Bau ma schi nen.

Fir ma Komp tech to wio dą cy mię dzy na ro do wy
pro du cent ma szyn i sys te mów do me cha nicz nej
i bio lo gicz nej ob rób ki od pa dów sta łych i bio ma -
sy oraz prze twa rza nia bio ma sy drzew nej w ce lu
wy ko rzy sta nia jej ja ko pa li wa od na wial ne go. To
tak że sy no nim wy so kie go po zio mu ko rzy ści dla
klien ta, zwłasz cza pod wzglę dem in no wa cyj -
nych pro duk tów o ni skim zu ży ciu ener gii, do sko -
na łe go ser wi su i wy ni ka ją ce go z nich opty mal -
ne go współ czyn ni ka ce ny do wy daj no ści. Ofer ta
ma szyn Komp tech obej mu je 30 roż nych ty pów
ma szyn obej mu ją cych klu czo we eta py no wo -

www.bax-maszyny.pl

BAX no wym przed sta wi cie lem

fir my KOMPTECH
Do staw ca tech no lo gii Komp tech, z sie dzi bą w Frohn le iten w Au strii, z po wo dze niem dzia ła ją cy
na ca łym świe cie, ogło sił roz po czę cie od 1 lip ca 2021 ro ku współ pra cy han dlo wej z pol ską fir -
mą ro dzin ną BAX. Dzię ki tej umo wie Komp tech ma na dzie ję ugruntować swo ją obec ność
na pol skim ryn ku i umoc nić po zy cję w Eu ro pie Wschod niej.

a Pra cow ni cy BAX Bau ma -
schi nen to ze spół zgra -
nych pro fe sjo na li stów
przy go to wa nych do kom -
plet nej ob słu gi użyt kow -
ni ków ma szyn i urzą dzeń
fir my Komp tech. Ich kom -
pe ten cje po twier dza za -
rów no au striac ki pro du -
cent, jak i gro no za do wo -
lo nych klien tów

s Komp tech to ma szy ny seg -
men tu pre mium umoż li wia -
ją ce two rze nie kom plet -
nych li nii re cy klin go wych
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cze sne go prze twa rza nia od pa dów – roz drab nia -
nie, se pa ra cję i ob rób kę bio lo gicz ną. Fir ma Bax
jest więc w sta nie za pro po no wać kom plek so we
roz wią za nia prze ła dun ko we i re cy klin go we obej -
mu ją ce ma szy ny prze ła dun ko we, roz drab nia cze
i prze sie wa cze, kru szar ki prze my sło we, se pa ra -
to ry, ma szy ny do kom po sto wa nia, ła do war ki te -
le sko po we oraz ma szy ny bu dow la ne. O ja ko ści
pro duk tów Komp tech prze ko na ło się w Pol sce
już wie lu przed się bior ców, gdyż urzą dze nia z lo -
go tej fir my z po wo dze niem pra cu ją w in sta la -
cjach ko mu nal nych roz sia nych na te re nie ca łe -
go kra ju. Klien ci przede wszyst kim do ce nia ją ja -
kość i in no wa cyj ne roz wią za nia, któ re zde cy do -
wa nie po pra wia ją war to ści od zy ski wa nych su -
row ców. W do dat ku bar dzo sze ro ka ofer ta
umoż li wia do bra nie ma szyn i urzą dzeń ide al nie
do pa so wa nych do po trzeb za kła dów go spo dar -
ki od pa da mi. Sze ro ka ofer ta prze kła da się tak że
na in ne za le ty, jak np. moż li wość skom ple to wa -
nia u jed ne go pro du cen ta ca łych li nii re cy klin go -
wych. Dzię ki te mu wszyst kie ma szy ny są ide al -
nie ze so bą kom pa ty bil ne, a za rząd cy in sta la cji
ko mu nal nych więk szość spraw zwią za nych
z ob słu gą za ła twia ją z jed nym part ne rem.
Du że do świad cze nie i kom pe ten cje w sprze da ży
ma szyn ma tak że spół ka Bax Bau ma schi nen. Za -
ło żo na w 2003 ro ku ro dzin na fir ma do star cza
i ser wi su je urzą dze nia oraz kom plet ne in sta la cje
na te re nie ca łej Pol ski. Dzię ki ogól no kra jo we mu
za się go wi i cią głe mu roz wo jo wi pol scy klien ci
mo gą li czyć na in dy wi du al ną ob słu gę oraz szyb -
ką re ak cję ser wi so wą. Zgod nie z pod pi sa ną umo -
wą fir ma Bax za ofe ru je swo im klien tom na pol -
skim ryn ku ca łe port fo lio ma szyn i sys te mów
Komp tech. Oprócz sprze da ży ma szyn umo wa
obej mu je tak że wspar cie ser wi so we i czę ści za -
mien ne na te re nie ca łe go kra ju.
– Je ste śmy fir mą ro dzin ną, któ ra w bran ży zwią za -
nej ze sprze da żą ma szyn od nio sła już wie le suk -
ce sów. Od nie śli śmy je, gdyż od po cząt ku kie ru je -
my się war to ścią do brze ro zu mia ne go part ner -
stwa, za ufa nia i wza jem ne go sza cun ku. Na sza fir -

ma ma sie dzi bę w Su chym Le sie k/Po zna nia z od -
dzia ła mi roz sia ny mi w ca łej Pol sce. Po za tym
za po śred nic twem profesjonalnego serwisu
mobilnego je ste śmy w sta nie wy ko nać więk szość
na praw w miej scu do god nym dla klien ta. W su mie
do dys po zy cji klien tów jest po nad trzydziestooso -
bo wy, prze szko lo ny Bax Te am – za pew nia
Agniesz ka Bax. 
O tym, że nie są to czcze obiet ni ce, prze ko na li się
do tych cza so wi klien ci spół ki. Wszak Bax Bau ma -
schi nen dał się już po znać ja ko spraw dzo ny au to -
ry zo wa ny przed sta wi ciel ta kich ma rek jak: Sen ne -
bo gen, Ar jes i Yan mar. Po do łą cze niu do te go
gro na fir my Komp tech ofer ta Bax sta je się jesz cze
bar dziej kom plet na. 
W do dat ku w bo ga tej ofer cie fir my Bax moż na zna -
leźć ma szy ny nie tyl ko no we, ale rów nież uży wa ne,
a tak że urzą dze nia na wy na jem. Na to miast szyb ki
i pro fe sjo nal ny ser wis fir ma za wdzię cza nie tyl ko
fa cho wej ka drze, ale tak że bez po śred nie mu do stę -
po wi do ma ga zy nów pro du cen tów oraz zbu do wa -
niu swo je go ma ga zy nu czę ści na te re nie Pol ski.
Dzię ki te mu czas re ali za cji za mó wień na czę ści za -
mien ne jest skró co ny do mi ni mum – w więk szo ści
wy pad ków nie prze kra cza on 24 go dzin. 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a Ma szy ny re cy klin go we
f Komp tech uży wa ne są

nie mal na ca łym świe cie.
Tak że w Pol sce zdo by ły
wśród klien tów do sko na -
łą opi nię. Ich pod sta wo -
we za le ty to sku tecz ność,
trwa łość oraz pro sta
i bez piecz na ob słu ga

s Wie le firm, któ re zde cy do -
wa ło się na za kup ma szyn
Komp tech two rzy z nich
kom plet ne li nie re cy klin -
go we, po zwa la ją ce opty -
mal nie od zy skać war to -
ścio wy su ro wiec
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Za go spo da ro wa nie po wsta łych w pro ce sie pro duk cji od pa dów
to du ży pro blem, z któ rym bo ry ka się wie le przed się biorstw.
Tym bar dziej, że wie le z nich to war to ścio wy su ro wiec wtór ny,
któ ry pod da ny re cy klin go wi mo że zo stać po now nie sprze da ny
z du żym zy skiem. Jed nak aby zysk był opty mal ny, trze ba sto -
so wać od po wied nie ma szy ny i urzą dze nia. Na pew no takim
przy kła dem mo gą au to ma tycz ne be low ni ce se rii SUPER. Są to
pro fe sjo nal ne urzą dze nia, któ re za pew nia ją wy daj ność od 1,2
do na wet 13 ton na go dzi nę. Naj moc niej szą be low ni cą au to ma -
tycz ną tej se rii jest mo del SUPER 125. Jej wy daj ność i mak sy -
mal na si ła zgnio tu się ga ją ca 125 ton spra wia, że z po wo dze -

niem mo że być ona sto so wa na w na wet naj więk szych za kła -
dach prze ro bu od pa dów. Dzię ki tym pa ra me trom, bez wzglę du
na ro dzaj ma te ria łu, po wsta ją be le z opty mal nie za gęsz czo ny mi
od pa da mi. Głów na jed nost ka na pę do wa osią ga mak sy mal ną
moc 55 kW. Od po wied nią trwa łość urzą dze nie za wdzię cza wy -
so kiej ja ko ści ma te ria łom, jak na przykład sta li trud no ście ral nej,
z któ rej jest wy ko na na pod ło ga. Pod sta wo wą za le tą za rów no
tej, jak i po zo sta łych be low nic au to ma tycz nych jest ich cią gła,
nie prze ry wa na prze sto ja mi, pra ca. Na to miast bez wzglę du
na ro dzaj su row ca ca ły pro ces two rze nia be li, łącz nie z wią za -
niem od by wa się w cy klu au to ma tycz nym. Mo del 125 tworzy
be le o wa dze od 800 do 1.200 kg. Na uwa gę za słu gu je tak że
dba łość kon struk to rów o za pew nie nie bez pie czeń stwa osób
znaj du ją cych się w po bli żu ma szy ny. Przede wszyst kim be low -
ni ca jest wy po sa żo na w sys tem bez pie czeń stwa, a tak że czuj ni -
ki in for mu ją ce o prze peł nie niu urzą dze nia. Do dat ko wo nad zór
nad urzą dze niem zwięk sza też okno re wi zyj ne.
War to też zwró cić uwa gę na wy mia ry otwo ru skrzy ni za sy po -
wej – 1.850 na 1.020 milimetrów umoż li wia ją nie tylko wsy py -
wa nie od pa dów bez po śred nio z du żych po jem ni ków i kon te -
ne rów, ale na wet załadunek za pomocą ła do war ek ko ło wy ch. 

Ta kie wy mia ry ma naj więk szy przed sta wi ciel tej se rii. Na to -
miast na dru gim koń cu ska li znaj du je się be low ni ca SUPER 40,
któ rej otwór za sy po wy ma wy mia ry nie mal do kład nie dwa ra zy
mniej sze (900 x 600 milimetrów). Generuje ona też mniej szą si -
łę zgnio tu (40 ton) oraz osiąga wy daj no ść w zakresie od 1,2
do 1,5 to ny na go dzi nę. 
Peł na ofer ta Bar ton te chu w za kre sie au to ma tycz nych be low nic
obej mu je sześć mo de li SUPER: 40; 50; 75; 90; 100 i 125). Róż nią
się głów nie wy mia ra mi i si łą zgnio tu, ale wszyst kie cha rak te ry zu -
ją się po dob ną za sa dą dzia ła nia. Wszyst kie ste ro wa ne są
przy po mo cy wy god ne go w uży ciu siedmioca lo we go, ko lo ro we -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.bartontech.pl

Au to ma ty za cja po pła ca
Od nie daw na w ofer cie fir my Bar ton tech do stęp ne są au to ma tycz ne be low ni ce oraz roz ry war ki
do wor ków tra fia ją cych na li nie sor tow ni cze. Oba urzą dze nia są w sta nie z po wo dze niem za stą -
pić pra cę kil ku osób. Po zwa la to pod nieść wy daj ność, co w po łą cze niu z do brze skal ku lo wa ną,
atrak cyj ną ce ną bar dzo szyb ko i na trwa łe zwięk sza zy ski ich użyt kow ni ków. 

a Au to ma tycz ne be low ni ce se rii SUPER sta no wią istot ny ele ment wyposażenia
no wo cze snej i wy daj nej li nii sor tow ni czej 

a Podobnie jak i po zo sta łe au to ma tycz ne be low ni ce, mo del 75 jest wy ko na ny
został z ma te ria łów i komponentów naj lep szej ja ko ści

a Mi mo że mo del SUPER 40 jest naj mniej szą z se rii au to ma tycz nych be low nic,
to jej wy daj ność wy star cza do ob słu gi na wet du że go stru mie nia od pa dów
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go ekra nu do ty ko we go DELTA PLC. Pro du cent obej mu je urzą -
dze nia gwa ran cją obowiązującą przez rok lub 2.400 mo to go dzin.
W sku tecz nym re cy klin gu po ma ga ją nie tyl ko be low ni ce, ale
tak że in ne urzą dze nia. Do nich za li czyć na le ży roz ry wa cze
do wor ków, któ re zde cy do wa nie przy spie sza ją pra ce se gre ga -
cyj ne. Ga mę ta kich urzą dzeń po sia da tak że Bar ton tech,
a wśród nich wy róż nia się mo del BO 40M z ru cho my mi ostrza -
mi oraz z wbu do wa ny mi pod ło gą lub ta śmo cią giem. Ma szy na
zo sta ła za pro jek to wa na z prze zna cze niem do roz ry wa nia wor -
ków o po jem no ściach od 10 do 18 li trów. Pra cu je bez uszko -
dze nia ich za war to ści i po sia da ru cho mą pod ło gę oraz wy trzy -
ma ły szyb za sy po wy, u któ re go wej ścia znaj du ją się ostrza,
roz ry wa ją ce wor ki. Ostrza są w dwóch ze sta wach, któ re po ru -
sza jąc się na prze mien nie nie tyl ko roz ry wa ją wor ki, ale też po -
py cha ją ich za war tość w dół szy bu za sy po we go. Wy ko na ne są
ze sta li Har dox. Z ko lei ru cho ma pod ło ga za pew nia rów no mier -
ne roz ło że nie wor ków w dro dze do szy bu za sy po we go, dzię ki
cze mu nie do cho dzi do za cięć urzą dze nia. Ten mo del roz ry wa -
cza osią ga wy daj ność 18 ton na go dzi nę. Do je go na pę du za -
sto so wa no głów ny sil nik o mo cy 22 kW. Po za tym wy po sa żo ny
jest w sil nik hy drau licz ny MT 350 oraz sil nik po ru sza ją cy pod ło -
gą (4 kW). Ważące 8.500 kilogramów urządzenie dostępne jest
w dwóch wa rian tach: z wbu do wa ną ru cho mą pod ło gą lub z ta -
śmo cią giem. Po za tym mo de lem fir ma Bar ton tech ofe ru je jesz -
cze roz ry wa cze BOF 20, BOF 30 i BOF 40. 
Mi mo że be low ni ce i roz ry war ki są w ofer cie fir my Bar ton tech
od nie daw na, to są już w Pol sce pierw sze fir my, któ re zde cy do -
wa ły się je ku pić. Wpływ na to ma ją nie wąt pli we za le ty ma szyn.
Przede wszyst kim przy no szą wy mier ne efek ty eko no micz ne,
gdyż oszczę dza ją na kosz tach pra cow ni czych. Po za tym przy -

spie sza ją pro ces sor to wa nia od pa dów. A to w po łą cze niu
z atrak cyj ną ce ną szyb ko zwra ca kosz ty za ku pu.
Do daj my, że ofer ta fir my Bar ton tech kie ro wa na do bran ży
ko mu nal nej jest znacz nie szer sza. Bar ton tech to uzna ny pro -
du cent nie tyl ko róż ne go ty pu be low nic (pół au to ma tycz nych
– po zio mych, pio no wych jed no - i wie lo ko mo ro wych), ale tak -
że pras do ma ku la tu ry, pla sti ku oraz fo lii czy tka nin. W ofer -
cie fir my znaj du ją się tak że ugnia tar ki do śmie ci w po jem ni -
kach oraz bry kie ciar ki do sty ro pia nu oraz pacz kar ki do pu -
szek alu mi nio wych. Po ten cjal nych na byw ców po wi nien też
za in te re so wać fakt, że Bar ton tech jest w sta nie wy pro du ko -
wać ma szy ny na in dy wi du al ne za mó wie nie. 

a Urzą dze nia Bar ton tech uspraw nia ją pra cę. Ca ły pro ces formowania be li wraz
z jej wią za niem od by wa się au to ma tycz nie
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Tak ry go ry stycz ny za pis wy ni ka z ogrom ne go pro ble mu, ja ki
dla śro do wi ska na tu ral ne go sta no wią wy ro by pla sti ko we jed -
no ra zo we go użyt ku. Nie dość, że są wy rzu ca ne po jed no - lub
kil ku krot nym za sto so wa niu, to na wet pod da ne re cy klin go wi ła -
two sta ją się śmie cia mi. Nie ste ty, więk szość z nich tra fia do wo -
dy, a hi sto rie o pły wa ją cych po mo rzach i oce anach pla sti ko -
wych wy spach co chwi lę sta no wią głów ne in for ma cje w świa to -
wych me diach. A war to pa mię tać, że ten pla stik w wy ni ku roz -
pa du tra fia do ryb, któ re spo ży wa my. 
Pro blem „pro duk cji” śmie ci jest glo bal ny i do ty czy wszyst kich
kra jów. War to wie dzieć, że z da nych Pol skie go In sty tu tu Eko no -
micz ne go wy ni ka, że Po lak zu ży wa śred nio oko ło 160 kg opa -
ko wań rocz nie. Jest to mniej niż śred nia w UE, ale zu ży cie sta le
ro śnie. In sty tut in for mu je, że w Pol sce do mi nu ją opa ko wa nia
z two rzyw sztucz nych (oko ło 40 procent), któ re skła da ją się
po po ło wie z opa ko wań ela stycz nych (to reb ki, fo lie itd.) i opa -
ko wań sztyw nych (bu tel ki, pu deł ka itd.). Opa ko wa nia z pa pie ru
to oko ło 37 procent, me ta li lek kich – 12 procent, a szkła – oko -
ło 10 procent. Głów ny mi od bior ca mi opa ko wań są pro du cen ci
żyw no ści, któ rzy od po wia da ją za wy ko rzy sta nie po nad 60
procent opa ko wań, bran ża far ma ceu tycz na (7 procent udział)
i ko sme tycz na (6 procent). Resz tę za po trze bo wa nia na opa ko -
wa nia wy ko rzy stu ją pro du cen ci che mii go spo dar czej i in nych
to wa rów prze my sło wych. Wy ni ka z te go, że pod wzglę dem zu -
ży cia opa ko wań (160 kilogramów) Po la cy w krót kim cza sie
znacz nie zbli ży li się do eu ro pej skiej śred niej (ok. 180 kg). Moż -
na za kła dać, że dy na micz ny wzrost zu ży cia opa ko wań na po -
trze by to wa rów sprze da wa nych w Pol sce (około 12 pro cent
w ska li ro ku) szyb ko zni we lu je tę nie wiel ką róż ni cę. 
Na dal szy roz wój bran ży opa ko wań istot ny wpływ bę dą mieć
też zmia ny pre fe ren cji kon su men tów.
„Z jed nej stro ny ob ser wu je się ro sną ce za in te re so wa nie eko lo -
gicz ny mi opa ko wa nia mi oraz ogra ni cze niem zu ży cia su row -

ców. Z son da żu ARC Ry nek i Opi nia wy ni ka, że 84 procent Po -
la ków de kla ru je, że gdy by by ły do stęp ne pro duk ty w opa ko wa -
niach zwrot nych, chęt nie by z nich ko rzy sta li” na pi sa no w ra -
por cie Pol skie go In sty tu tu Eko no micz ne go. 
In sty tut przy wo łał też ra port „Re wo lu cja opa ko wań. Pol scy pro -
du cen ci wo bec zmian re gu la cji i pre fe ren cji kon su men tów",
z któ re go wy ni ka, że do sto so wa nie się bran ży opa ko wań
do no wych prze pi sów UE bę dzie wy ma ga ło "zdol no ści współ -
pra cy mię dzy pod mio ta mi w ca łym łań cu chu do staw".
Zgod nie z prze pi sa mi UE pro du cen ci m.in. pro duk tów w opa -
ko wa niach bę dą fi nan so wać zbie ra nie i za go spo da ro wa nie od -
pa dów opa ko wa nio wych na po zio mie znacz nie wyż szym niż
ma to miej sce obec nie. Unij ne re gu la cje wy zna cza ją też no we
ce le dla po now ne go uży cia i re cy klin gu od pa dów ko mu nal -
nych. Do 2025 ro ku kra je UE zo bo wią za ne są za go spo da ro -
wać w ten spo sób 55 procent od pa dów, do ro ku 2030 – 60
procent, a do 2035 ro ku – 65 procent. 
Wy zna czo no też ce le dla re cy klin gu od pa dów opa ko wa nio -
wych. W od nie sie niu do wszyst kich opa ko wań cel ten wy nie -
sie 65 procent do ro ku 2025 i 70 procent do ro ku 2030. W przy -
pad ku opa ko wań z two rzyw sztucz nych to od po wied nio: 50
i 55 procent, opa ko wań drew nia nych: 25 i 30 procent, opa ko -
wań z me ta li że la znych: 70 i 80 proc., alu mi nio wych: 50 i 60
procent, szkla nych: 70 i 75 procent, a pa pie ro wych i kar to no -
wych: 75 i 85 procent.
Wpływ na mniej sze za śmie ca nie na szej pla ne ty bę dą też mia ły
wpro wa dzo ne 3 lip ca unij ne za pi sy do ty czą ce za ka zu sprze da -
ży nie któ rych pro duk tów pla sti ko wych jed no ra zo we go użyt ku.
We dług nich od te raz nie bę dzie moż na wpro wa dzać do ob ro -
tu ta kich pro duk tów, jak pla sti ko we pa tycz ki hi gie nicz ne (wy -
jąt kiem bę dą wy ro by sto so wa ne w me dy cy nie), jed no ra zo -
wych wi del ców, no ży, ły żek, pa łe czek i ta le rzy, jed no ra zo wych
sło mek i mie sza de łek do na po jów, a tak że pa tycz ków mo co -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

Ko niec sło mek i in nych jed no ra zó wek
Od trzeciego lip ca w kra jach człon kow skich UE obo wią zu je za kaz sprze da ży nie któ rych pro -
duk tów pla sti ko wych jed no ra zo we go użyt ku, w tym pa tycz ków hi gie nicz nych, sztuć ców, sło -
mek czy mie sza de łek. Ce lem wprowadzenia ograniczeń jest ogra ni cze nie ilo ści pla sti ko wych
od pa dów oraz trans for ma cja w kie run ku go spo dar ki o obie gu za mknię tym. 

a Statystyczny Polak rocznie zużywa 160 kg opakowań. Jest to mniej niż śred nia w UE, ale zu ży cie sta le ro śnie.
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wa nych do ba lo nów. Za kaz obej mu je tak że wszyst kie pro duk ty
wy ko na ne z two rzyw oksy de gra do wal nych, czy li ma te ria łów
sztucz nych, któ re nie ule ga ją bio de gra da cji, ale za nie czysz -
cza ją śro do wi sko mi kro dro bi na mi. Jak po ka zu ją ba da nia, dzi -
siaj mi kro pla sti ki znaj du ją się za rów no w wo dzie i po wie trzu,
jak i or ga ni zmach ży wych, w tym w ludz kim cie le. Z ob ro tu wy -
co fa ne zo sta ną rów nież jed no ra zo we po jem ni ki na żyw ność
z po li sty re nu eks pan do wa ne go, czy li sty ro pia nu. To chęt nie
wy ko rzy sty wa ne np. przez nie któ re re stau ra cje fast fo od pu deł -
ka, z po kryw ką lub bez, w któ rych czę sto ser wo wa ne są da nia
na wy nos lub do spo ży cia na miej scu. Cho dzi o go to we po sił ki,
któ re nie wy ma ga ją już ob rób ki al bo pod grza nia, ale kon su mo -
wa ne są naj czę ściej bez po śred nio z po jem ni ka.
Za kaz do ty czyć bę dzie rów nież jed no ra zo wych sty ro pia no -
wych kub ków czy po jem ni ków na na po je oraz za krę tek lub
wie czek do nich. Nie bę dzie na to miast obej mo wał pla sti ko -
wych pu de łek na przykład na żyw ność su szo ną, in ny mi sło wy
ta kich, któ re dłu go się prze cho wu je. Co praw da mo że się zda -
rzyć, że klient na dal na tra fi na przykład w któ rymś z ba rów
na jed no ra zo we pla sti ko we sztuć ce, ozna czać to bę dzie jed -
nak za pew ne, że lo kal miał jesz cze ich zapas.
Po za tym od 3 lip ca pań stwa człon kow skie bę dą mu sia ły wpro -
wa dzić obo wiąz ko we zna ko wa nie in nych po zo sta ją cych
w sprze da ży jed no ra zo wych pro duk tów z two rzyw sztucz nych.
Bo do sprze da ży w UE bę dą mo gły być do pusz czo ne pro duk -
ty, co do któ rych cięż ko zna leźć ła two do stęp ne lub przy stęp -
ne ce no wo al ter na ty wy.
Mo wa tu między innymi  o ta kich ar ty ku łach jak: pod pa ski hi gie -
nicz ne, tam po ny i apli ka to ry do tam po nów, chu s tecz ki na wil ża -
ne do hi gie ny oso bi stej lub użyt ku do mo we go, wy ro by ty to nio -

we z fil tra mi lub sa me fil try do ty to niu. Po win ny one zo stać opa -
trzo ne wi docz nym, czy tel nym i nie usu wal nym ozna ko wa niem
umiesz czo nym na opa ko wa niu lub na sa mym pro duk cie, któ re
in for mo wa ło by o tym, jak wy glą da go spo da ro wa nie od pa da mi
w przy pad ku da ne go wy ro bu oraz cze go nie po win no się ro bić
w przy pad ku ich uty li za cji (na przykład wy rzu cać do to a le ty).
Kon su ment po wi nien rów nież mieć świa do mość te go, że da ny
pro dukt za wie ra two rzy wa sztucz ne, któ re mo gą mieć ne ga -
tyw ny wpływ na śro do wi sko. Po nad to pań stwa człon kow skie
po win ny zgod nie z za sa dą „za nie czysz cza ją cy pła ci", zo bo wią -
zać ich pro du cen tów do po kry cia kosz tów go spo da ro wa nia
od pa da mi, usu wa nia śmie ci oraz do fi nan so wa nia kam pa nii
uświa da mia ją cej szko dli wość za śmie ca nia. Kra je po win ny rów -
nież pod jąć dzia ła nia w ce lu zmniej sze nia sto so wa nia te go ty -
pu pro duk tów np. in for mu jąc oby wa te li o ich szko dli wo ści.

a Bu tel ki: Bu tel ki PET pod da ne re cy klin go wi moż na po now nie wy ko rzy stać, 
np. fir ma Vi le da pro du ku je z nich ście recz ki
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Kie lec ka spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy od po cząt -
ku ist nie nia zna na jest z pro fe sjo nal ne go i ter mi no we go ser wi -
su oraz wy so kiej ja ko ści pro du ko wa nych spe cja li stycz nych za -
bu dów. Wy pra co wa na rze tel ną pra cą re no ma spra wia, że na -
wet w cięż kich dla ca łej go spo dar ki cza sach fir ma nie na rze ka
na brak pra cy. Wręcz prze ciw nie, ich port fel za mó wień jest wy -
peł nio ny i nie mal co dzien nie zgła sza ją się ko lej ni chęt ni na
usługi i produkty. Po ka zu je to, jak wiel kim za ufa niem cie szy się
fir ma, gdyż w cza sach kry zy su klien ci zwra ca ją się przede
wszyst kim do pew nych part ne rów, któ rzy da ją gwa ran cję, że
za in we sto wa ny ka pi tał nie zo sta nie zmar no wa ny.
– Ak tu al na sy tu acja spra wia kło po ty ca łej go spo dar ce, w tym
tak że na szej bran ży. Trud no ści zwią za ne są przede wszyst kim
z ter mi no wym za opa trze niem w pod ze spo ły po trzeb ne do pro -
duk cji za bu dów. Nas na szczę ście do ty czą one w mniej szym
stop niu, gdyż od po wied nio wcze śniej zro bi li śmy du że za pa sy.
Jed nak wzrost za mó wień spra wił, że tak że nam okre so wo bra -
kło od po wied niej licz by pod ze spo łów. Zwłasz cza, że wiel kość
te go wzro stu wręcz nas za sko czy ła. Ma my wy peł nio ny ka len -
darz i pod wzglę dem na praw ser wi so wych, i pod wzglę dem
sprze da ży oraz mo der ni za cji za bu dów. Pa ra dok sal nie w ja kimś
stop niu za to jest od po wie dzial na pan de mia, gdyż od na szej
pra cy w du żej mie rze za le ży droż ność in fra struk tu ry ka na li za cyj -
nej, a jej ja kość ma prze cież bez po śred ni wpływ na roz prze -
strze nia nie się róż ne go ty pu bak te rii – wy ja śnia Piotr Tym bo -
row ski, pre zes spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy.

Oka za ło się, że głów ną wi nę za trud no ści wie lu firm po no si
prze rwa ny łań cuch do staw ma te ria łów i pod ze spo łów. By ło to
o ty le do tkli we, że znakomita  więk szość do staw po cho dzi ła
z Chin. Ich za wie sze nie w pierw szych mie sią cach pan de mii od -
bi ja się czkaw ką do dnia dzi siej sze go. Obec nie jest na wet go -
rzej, gdyż o ile po cząt ko wo czer pa no z za pa sów centr za opa -
trze nio wych i wła snych, to te raz więk szość re zerw zo sta ła wy -
czer pa na. To po wo du je, że wie lu przed się bior ców ma pro ble -
my z utrzy ma niem płyn nej pro duk cji i wy dłu ża ter mi ny do staw

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.pojazdykomunalne.pl

Da le ko wzrocz ność procentuje
Co raz wię cej firm za czy na bo le śnie od czu wać skut ki spo wo do wa ne przez pan de mię COVID 19.
Ob ostrze nia zwią za ne z wi ru sem wpły wa ją ne ga tyw nie na kon dy cje glo bal nej go spo dar ki, ale
są fir my i bran że, któ re wy ka za ły się za po bie gli wo ścią oraz ela stycz no ścią i pra cu ją peł ną pa rą.
Na pew no jed ną z nich jest spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy, któ ra mi mo okre so wych
trud no ści za opa trze nio wych ter mi no wo wy wią zu je się ze swo ich zo bo wią zań.

a Pre zes Piotr Tym bo row ski pod kre śla, że suk ces fir ma za wdzię cza przede
wszyst kim rze tel nym pra cow ni kom oraz prze my śla nym de cy zjom

Sy tu acja PKT za rów no pod wzglę dem za opa trze nio wym, jak i pro duk cyj no -ser wi so wym stale się poprawia. Końca dobiegają pra ce wy koń cze nio we no wej ha li. W niej na po wierzch -
ni 1.500 me trów kwa dra to wych znaj dą się prze stron ne sta no wi ska ser wi so we, pro duk cyj ne, ale też ogrom ne re ga ły ma ga zy no we
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to wa rów na ry nek. Wi dać to do kład nie na przy kła dzie sa mo -
cho dów oso bo wych, gdzie pół rocz ny czas ocze ki wa nia na no -
wy sa mo chód sta je się nor mą.
– My dziś mo że my so bie po gra tu lo wać, że w od po wied nim cza -
sie po wzię li śmy roz sąd ne de cy zje i te raz zbie ra my owo ce swo -
jej za po bie gli wo ści. Po pro stu za in we sto wa li śmy du że środ ki
w roz bu do wę na szej po wierzch ni ma ga zy no wej i za dba li śmy,
aby na pół kach zgro ma dzić, jak naj wię cej po trzeb nych kom po -
nen tów. Pro szę wy obra zić so bie, że na sza po wierzch nia ma ga -
zy no wa w ostat nich dzie się ciu la tach wzro sła trzy krot nie,
a po za koń cze niu trwa ją cej in we sty cji zwięk szy się aż 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. Oczy wi ście
część na szych part ne rów mia ła kło po ty z ter mi no wą re ali za cją
do staw, ale w na szym przy pad ku sta no wią one nie wiel ki pro -
cent – in for mu je Piotr Tym bo row ski.
Już wkrót ce sy tu acja PKT za rów no pod wzglę dem za opa trze -
nio wym, jak i pro duk cyj no -ser wi so wym bę dzie jesz cze lep -
sza, gdyż trwa ją koń co we pra ce wy koń cze nio we no wej ha li.
W niej na po wierzch ni 1.500 me trów kwa dra to wych znaj dą
się prze stron ne sta no wi ska ser wi so we, pro duk cyj ne, ale też
ogrom ne re ga ły ma ga zy no we. 

– Po od da niu do użyt ku no wej ha li bę dzie to naj więk sze w Pol -
sce cen trum ser wi so we sprzę tu do czysz cze nia ka na li za cji i do -
dat ko wo dys po nu ją ce naj więk szym za ple czem ma ga zy no wym.
Poza tym będą tu sale szkoleniowe, w których będziemy uczyć
nabywców właściwej obsługi zakupionego sprzętu – pod kre śla
Piotr Tym bo row ski.
No wa ha la zwięk szy tak że po ten cjał pro duk cyj ny i ser wi so wy.
Jej czas od da nia do użyt ku ide al nie wpi su je się w zwięk szo ny
po pyt na usłu gi spół ki PKT. Wię cej sta no wisk pro duk cyj nych
i ser wi so wych to tak że lep sze wa run ki pra cy. Zy ska ją na tym
nie tylko pra cow ni cy, ale tak że ła twiej bę dzie utrzy mać wy so ką
ja kość pro duk tów i usług. 
– Wszy scy cie szy my się z prze pro wadz ki, gdyż to ozna cza wkro -
cze nie w no wy etap na szej fir my. My zy ska my wyż szy kom fort
pra cy i więk sze mo ce prze ro bo we, a klien ci krót szy czas ocze -
ki wa nia na usłu gę. Je stem pe wien, że te raz uda się nam skró cić
jesz cze bar dziej czas re ak cji ser wi so wych, a ser wis jest na szym
„oczkiem w gło wie” – cie szy się Piotr Tym bo row ski.
Nic dziw ne go, że ser wis od gry wa tak waż ną ro lę. Wszak 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 do czysz cze nia

ka na li za cji. Rze tel na pra ca za owo co wa ła rze szą 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 na dal jest jej naj więk szym atu tem.
Zresz tą obec nie trud no so bie wy obra zić 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. Ja -
kość usług ser wi so wych oraz pro du ko wa nych po jaz dów spół -
ka za wdzię cza pro fe sjo nal nej ka drze oraz ści słej współ pra cy
z li de ra mi bran ży po jaz dów wod no -ka na li za cyj nych. 
– 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, ponieważ 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. 
Z ko lei dzię ki bli skim kon tak tom z re no mo wa ny mi pro du cen ta -
mi Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy (PKT) są w sta nie ko rzy -
stać z naj now szych roz wią zań tech no lo gicz nych wy ko rzy sty -
wa nych do bu do wy spe cja li stycz nych za bu dów. Do sko na łym
przy kła dem part ner skich re la cji jest współ pra ca z FFG Flens -
bur ger Fah rzeug bau. Dzięki niej PKT do star cza pol skim od -
bior com wy so kiej kla sy po jaz dy, a szcze gól nym uzna niem cie -
szą się za bu do wy z in sta la cją ssą cą ele phant va cu. Du ży
wpływ na to ma ich uni wer sal ność, gdyż wy ko rzy sty wa ne są
do usu wa nia osa dów ka na li za cyj nych, wy wo zu szamb oraz
usu wa nia ole jów i sma rów z se pa ra to rów. Po za ni mi spół ka
ofe ru je sze reg róż nego rodzaju za bu dów do od bio ru i trans -
por tu nie czy sto ści płyn nych. 
Se ria ele phant mul ti to sa mo cho dy z in sta la cją ssą co -płu czą -
cą, speł nia ją ce naj wyż sze stan dar dy tech nicz ne. Wy róż nia ją
się wy so ką efek tyw no ścią pra cy, mak sy mal ną trwa ło ścią i nie -
za wod no ścią. Trud no się dzi wić, w koń cu sta no wią efekt po -
nad 25-let nie go do świad cze nia pra cow ni ków  FFG Umwelt -
tech nik GmbH & Co. KG w pro duk cji te go ty pu po jaz dów. Pa le -
ta do step nych sa mo cho dów obej mu je po jaz dy o ma sie od 3,5
do 40 ton. War to wie dzieć, że dzię ki za sto so wa niu spraw dzo -
nych, stan dar do wych pod ze spo łów po jaz dy tej se rii są szcze -
gól nie eko no micz ne, a ich nie wy gó ro wa na ce na za chę ci ła wie -
lu klien tów. Zwłasz cza, że kie lec ka spół ka dzię ki ela stycz nym
moż li wo ściom wy po sa że nia tech nicz ne go jest w sta nie za ofe -
ro wać roz wią za nia do pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a Od da nie do użyt ku no wej ha li zwięk szy po ten cjał fir my. Znaj da się w niej za -
rów no prze stron ne sta no wi ska pro duk cyj ne, jak i ser wi so we

a W sprawnej obsłudze klientów pomaga firmie profesjonalnie wyposażony
mobilny warsztat
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Na ocenę użyteczności ły żek wy so kie go wy sy pu wpły wa wie le
czyn ni ków, ale jed nym z pod sta wo wych jest eko no mia.
Po pro stu ich użyt kow ni cy za mniej do sta ją wię cej. Jak to jest
moż li we? – Pod czas mo ich han dlo wych roz mów z klien ta mi
bran ży ko mu nal nej czę sto sły szę opi nię, że są zde cy do wa ni
na łyż ki wy so kie go wy sy pu, po nie waż dzię ki te mu mo gą uży wać
mniej szej ła do war ki – a co za tym idzie tań szej – i uzy ski wać
efek ty po rów ny wal ne do pra cy więk szej ma szy ny. Po za tym sto -
so wa nie łyż ki o du żej po jem no ści ogra ni cza ilość cy kli ro bo -
czych pod czas za ła dun ku lub trans por tu ma te ria łów, a to ozna -
cza niż sze kosz ty eks plo ata cyj ne – in for mu je Ma ciej Ko sec ki,
spe cja li sta ds. ob słu gi klu czo wych klien tów w Dek pol Ste el.

To oczy wi ście nie je dy na za le ta ły żek te go ty pu, ale ar gu men ty
eko no micz ne są w tym wy pad ku jak naj bar dziej uza sad nio ne.
Oczy wi ście, aby za osz czę dzo ne dzię ki te mu pie nią dze fak tycz -
nie po pra wi ły wy ni ki fi nan so we, łyż ki mu szą cha rak te ry zo wać
się wy so ką ja ko ścią wy ko na nia. A ta ką gwa ran tu je spół ka Dek -
pol Ste el, któ ra jest naj więk szym w Pol sce pro du cen tem
osprzę tu ro bo cze go. Ja kość wy twa rza ne go przez fir mę osprzę -
tu zna la zła uzna nie u czo ło wych pro du cen tów ma szyn, któ rzy
po le ca ją je do sto so wa nia w swo ich wy ro bach. Dzie je się tak,
gdyż pro du ko wa ne przez Dek pol Ste el oprzy rzą do wa nie zbie ra
po chleb ne opi nie ko rzy sta ją cych z nich przed się bior ców.
A zda ją one prak tycz ny spraw dzian w róż nych wa run kach, mię -
dzy in ny mi na pla cach prze ła dun ko wych in sta la cji ko mu nal -
nych. W wie lu ta kich miej scach łyż ki z lo go Dek pol Ste el pra cu -
ją od lat, a ich użyt kow ni cy po twier dza ją, że mi mo eks tre mal -
nych wa run ków pra cy spi su ją się do sko na le. Na po zy tyw ne
opi nie du ży wpływ ma fakt, że spół ka do ra dza swo im klien tom
w do bo rze od po wied nie go sprzę tu. A opty mal nie do bra na łyż -
ka umoż li wia spraw ny trans port zróż ni co wa ne go ma te ria łu, nie
za sła nia ope ra to ro wi po la wi dze nia ob sza ru pra cy, a w przy -
pad ku od po wied niej sze ro ko ści chro ni przed znisz cze niem
ogu mie nie ła do wa rek i wy dłu ża „ży cie” ma szy ny, w któ rej jest
sto so wa na. War to też pa mię tać, że dzię ki pro fe sjo nal ne mu do -

radz twu moż na do brać łyż kę lżej szą, ale o du żej po jem no ści.
Praw dzi wość tych twier dzeń po twier dza ją opi nie użyt kow ni -
ków, któ rzy co dzien nie eks plo atu ją łyż ki Dek pol Ste el . Z po -
wo dze niem sto so wa ne są one mię dzy in ny mi w ła do war kach
ko ło wych wy ko rzy sty wa nych przez Przed się bior stwo Go spo -
dar ki Od pa da mi w Prom ni ku pod Kiel ca mi. A za kład w Prom ni -
ku jest wzor co wym przy kła dem no wo cze snej in sta la cji ko mu -
nal nej. Za sto so wa ne w nim tech no lo gie pre zen tu ją po ziom
prze wyż sza ją cy eu ro pej skie wy ma ga nia w za kre sie ochro ny
śro do wi ska bli sko o de ka dę. Jest to jed na z naj no wo cze śniej -
szych pla có wek o ta kim cha rak te rze w Eu ro pie. Wdro żo no tu
roz wią za nia, któ re cha rak te ry zu ją się naj wyż szą efek tyw no ścią
co do pro wa dzi ło do re duk cji kosz tów eks plo ata cji za kła du
i ob ni że nia wy dat ków na wet o 30% pro gno zo wa nych kosz tów.
Tak do sko na łe re zul ta ty uda ło się osią gnąć tak że dzię ki wni kli -
wej ana li zie efek tyw no ści pro wa dzo nych in we sty cji, a jed ną
z nich był za kup ły żek wy so kie go wy sy pu. 

Łyż ki ła do war ko we to klu czo we narzędzie
Od po wied nio do bra na łyż ka ła do war ko wa po zwa la nie tyl ko zop ty ma li zo wać kosz ty zwią za -
ne z jej za ku pem, ale tak że uzy skać więk szą efek tyw ność i wy dłu żyć ży wot ność ma szy ny.
Dla te go za rzą dza ją cy in sta la cja mi ko mu nal ny mi naj chęt niej wy bie ra ją łyż ki wy so kie go wy sy -
pu, w pro duk cji któ rych od lat spe cja li zu je się spół ka Dek pol Ste el.

a W PGO Kiel ce wy pro du ko wa ne przez Dek pol Ste el łyż ki wy so kie go wy sy pu sto so wa ne są
od ro ku 2016 . W tym cza sie, mi mo in ten syw nej eks plo ata cji, nie ule gły żad nej awa rii,
mimo że pra ca w trans por cie od pa dów na ra ża je na kon takt z agre syw ny mi sub stan cja mi

a Dzię ki łyż cei o zwięk szo nej po jem no ści do prze miesz cze nia ta kiej sa mej ilo ści
od pa dów po trze ba znacz nie mniej szej licz by kur sów. Na rzę dzie wy ko na no
z ma te ria łów naj lep szej ja ko ści, co po twier dza cer ty fi kat Har dox In My Bo dy

a In ży nie ro wie Dek pol Ste el za pro jek to wa li łyż kę, któ ra opty mal nie speł nia po trze by byd go -
skiej in sta la cji ko mu nal nej. Łyż ka zo sta ła do pa so wa na nie tyl ko do pa ra me trów ła do -
war ki, ale tak że wła ści wo ści ma te ria łu, któ ry jest w niej prze no szo ny

www.dekpolsteel.pl
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– Obec nie eks plo atu je my dwie łyż ki wy so kie go wy sy pu pro duk cji
Dek pol Ste el. Pierw szą ku pi li śmy jesz cze w ro ku 2016, a po nie -
waż spraw dzi ła się do sko na le, to dwa la ta póź niej na by li śmy ko -
lej ną. Obie współ pra cu ją z ła do war ka mi ko ło wy mi Vo lvo L6 0G.
Zde cy do wa li śmy się na łyż ki wy so kie go wy sy pu, gdyż są one naj -
efek tyw niej sze do na szych po trzeb. Dzię ki nim ob ni ża my kosz ty,
gdyż umoż li wia ją uzy ska nie po dob nych re zul ta tów na wet
przy wy ko rzy sta niu mniej szych i tym sa mym, tań szych ma szyn
– tłu ma czy Mar cin Ci szek, Kie row nik ds. Ob rób ki Me cha nicz nej
w Przed się bior stwie Go spo dar ki Od pa da mi w Prom ni ku.
W Prom ni ku łyż ki umoż li wia ją one spraw ny trans port zróż ni co -
wa ne go ma te ria łu, a w pa rze z od po wied nio do bra nym mo de -
lem ła do war ki przy ich po mo cy ła two za ła do wać kon te ne ry
trans por to we al bo ko sze za sy po we ma szyn re cy klin go wych.
Oczy wi ście mu szą być trwa łe, gdyż trans por to wa ny ni mi ma te -
riał czę sto jest wy jąt ko wo agre syw ny.
– Obie łyż ki na szych ła do wa rek są eks plo ato wa ne sta le, przez
dwie zmia ny na do bę. Bio rąc pod uwa gę spe cy ficz ny ma te riał,
któ ry trans por tu ją ła two za uwa żyć, że pra cu ją w eks tre mal nych
wa run kach. A jed nak są tak do brze wy ko na ne, że do chwi li
obec nej nie mie li śmy żad nej awa rii ły żek. Są to pro duk ty wy so -
kiej ja ko ści, a w od róż nie niu od wie lu in nych ich ce na ie jest za -
po ro wa. Na pod sta wie na szych do świad czeń wy ni ka, że w ni -
czym nie ustę pu ją łyż kom z naj wyż szej pół ki, a kosz tu ją na wet
do 40 pro cent mniej – prze ko nu je kie row nik Mar cin Ci szek. 

Dek pol Ste el za pra co wał na po chleb ne opi nie nie tyl ko u użyt -
kow ni ków, ale tak że pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. To
za owo co wa ło współ pra cą i re ko men da cją czo ło wych pro du -
cen tów do uży wa nia w ich ma szy nach osprze tu pro du ko wa ne -
go przez Dek pol Ste el. Tak by ło mię dzy in ny mi w przy pad ku
spół ki NOVAGO, li de ra prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych
i naj więk sze go pro du cen ta pa li wa al ter na tyw ne go w Pol sce.
Jed nym z za kła dów spół ki jest prze twór nia od pa dów ko mu nal -
nych w Ko si nach Bar to so wych pod Mła wą. To mię dzy in ny mi
tam in ten syw nie wy ko rzy sty wa ne są łyż ki pro du ko wa ne przez
Dek pol Ste el. 
– Łyż ka ła do war ko wa tra fi ła do nas pod ko niec ubie głe go ro ku.
Wy bra li śmy łyż kę Dek pol Ste el mię dzy in ny mi dla te go, że mia ła
re ko men da cję Ko mat su, czy li pro du cen ta ła do war ki, do któ rej
zo sta ła za ku pio na. Dzię ki te mu jej mo co wa nie ide al nie pa su je
do ma szy ny, a po za tym od po wia da ła nam jej wiel kość, gdyż
du ża po jem ność umoż li wia trans port ma te ria łu przy mniej szej

licz bie kur sów. W na szym wy pad ku spraw dza się to opty mal nie,
ponieważ trans por to wa ny ma te riał nie jest zbyt cięż ki, ale za to
ma du żą ob ję to ść – tłumaczy Ra fał Sko rup ski, kie row nik za kła -
du w Ko si nach Bar to so wych.
To jed na z kil ku ły żek pro duk cji Dek pol Ste el, które wy ko rzy -
sty wa ne są w za kła dach spół ki NOVAGO. Opi nie o każdej z
nich są wielce pozytywne. Przede wszyst kim pod kre śla na jest
ich wy so ka ja kość wy ko na nia oraz od po wied nio do niej usta lo -
na ce na. Rów nie po chleb ne opi nie o łyż kach Dek po lu moż na
usły szeć w byd go skim od dzia le in sta la cji ko mu nal nych Gru py
REMONDIS. Tu taj za stą pi ły one wcze śniej uży wa ne łyż ki
innego producenta, któ re nie spraw dzi ły się zbyt do brze
w warunkach roboczych panujących na skła do wi skach od pa -
dów. – Przed za ku pem ły żek Dek po lu operatorzy naszych ła do -
warek ko rzy stali z osprzę tu, któ ry był na wy po sa że niu ma szyn.
By ły to łyż ki o du żej po jem no ści i po cząt ko wo do sko na le
spraw dza ły się pod czas trans por tu od pa dów lek kich frak cji.
Jed nak gdy ma szy ny za czę ły być wy ko rzy sty wa ne głów nie
do trans por tu od pa dów kom po sto wych, za czę ły się pro ble my,
gdyż ma sa cał ko wi cie za peł nio nej łyż ki by ła zbyt cięż ka. Z te go
po wo du do szło do awa rii ele men tów ra mion ła do war ko wych
i mu sie li śmy pod jąć de cy zję, jak roz wią zać pro blem. Wte dy też
skon tak to wa li śmy się z przed sta wi cie la mi Dek po lu, a oni do pa -
so wa li konstrukcję łyż ek do panujących u nas wa run ków – wy -
ja śnia Ja nusz Puk niel, kie row nik od po wie dzial ny za sprzęt
w REMONDIS Byd goszcz.
Pro blem byd go skie go za kła du do ty czy wie lu przed się biorstw,
któ re wy ko rzy stu ją ła do war ki w zróż ni co wa nych za da niach.
Sztu ką jest zna le zie nie roz wią za nia, któ re w opty mal ny spo sób
po łą czy ku ba tu rę i ma sę trans por to wa ne go ma te ria łu z moż li -
wo ścia mi ma szy ny. Oka za ło się, że w przy pad ku byd go skie go
za kła du opty mal nym roz wią za niem bę dzie łyż ka wy so kie go
wy sy pu o sze ro ko ści trzech me trów i po jem no ści 4 m3.
Wszyst ko wska zu je na to, że ob li cze nia in ży nie rów Dek po lu są
pra wi dło we, bo od tego czasu łyż ki i ma szy ny pra cu ją bez
jakiejkolwiek awa rii. A nie są oszczę dza ne, ponieważ in ten syw -
nie pra cu ją przy for mo wa niu pryzm kom po sto wych. 
– Naj czę ściej mu szą trans por to wać cięż ki, mo kry ma te riał po -
cho dzą cy z prac zwią za nych z kon ser wa cją te re nów zie lo nych.
Są to więc ga łę zie i ko na ry, ale czę sto sko szo na tra wa, któ ra
wraz z reszt ka mi grun tu jest bar dzo cięż ka. Jed nak przez pół ro -
ku, mi mo in ten syw nej eks plo ata cji, łyż ki i ła do war ki spi sy wa ły
się bez za rzu tu – in for mu je Ja nusz Puk niel.
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a Łyż ka wy so kie go wy sy pu na ła do war ce dys po nu ją cej od po wied nią dłu go ścią
ra mion uła twia spraw ny za ła du nek do wol ne go kon te ne ra i ko szy za sy po wych
urzą dzeń re cy klin go wych 

a Od po wied nio do bra na sze ro kość łyż ki umoż li wia nie tyl ko efek tyw ną pra cę, ale
tak że chro ni opo ny ma szy ny przed znisz cze niem





40 Pośrednik Komunalny

Za kład w Ku no wi cach po wstał dzię ki in we sty cjom i ka pi ta ło wi
spół ki Si rius Fi nan ce S.A. z Luk sem bur ga, któ ra od wie lu lat
pręż nie dzia ła na te re nie Pol ski. Spół ka ma sta tus In sta la cji Ko -
mu nal nej w trzech wo je wódz twach, a świad czy kom plek so we
usłu gi z za kre su go spo dar ki od pa da mi i za go spo da ro wa nia
po przez od zysk oraz skła do wa nie. Jej prio ry te to wym za da -
niem jest ochro na śro do wi ska, dla te go dzia łal ność nie ogra ni -
cza się tyl ko do za rzą dza nia skła do wi ska mi od pa dów, ale re ali -
zuje także za da nia z za kre su od zy sku, re cy klin gu oraz eko lo gii
i edu ka cji eko lo gicz nej. Pod no sze nie świa do mo ści eko lo gicz -
nej spo łe czeń stwa oraz sze rze nie wie dzy w dzie dzi nie ochro ny
śro do wi ska sta ło się in te gral ną czę ścią funk cjo no wa nia fir my.
Do sko na łym przy kła dem re ali za cji ta kiej stra te gii jest ZUO In -
ter na tio nal w Ku no wi cach będące nie tyl ko skła do wi skiem, ale
tak że in sta la cją Me cha nicz no-Bio lo gicz ne go Prze twa rza nia
Od pa dów. Tu od pa dy ko mu nal ne pod da ne zo sta ją ob rób ce
me cha nicz nej, w cza sie któ rej są roz drab nia ne, prze sie wa ne
i sor to wa ne. Na stę pu je tu też se pa ra cja me ta li że la znych i nie -
że la znych, a wy sor to wa ne w ten spo sób su row ce wtór ne mo -
gą zo stać po now nie wy ko rzy sta ne.
Głów nym ce lem in sta la cji jest ta kie przy go to wa nie od pa dów,
aby jak naj więk sza ich ilość nada wa ła się do po now ne go prze -
two rze nia, a co za tym idzie nie zalegała na składowisku. Tak
się dzie je w stu pro cen tach z frak cją od pa dów bio de gra do wal -

nych, któ re po ob rób ce sta no wią naj waż niej szy skład nik eko lo -
gicz ne go kom po stu. I to wła śnie do prze ła dun ku tej frak cji za -
ku pio ny zo stał no wy mo del Do osa na. 
– Ak tu al nie je ste śmy w trak cie uzy skiwania cer ty fi ka tu dla pro du -
ko wa ne go u nas kom po stu. Po zwo li on sprze da wać wy twa rza ny
kom post ja ko eko lo gicz ny pro dukt, któ ry rol ni cy bę dą mo gli wy -
ko rzy stać do na wo że nia swo ich upraw. Po wsta je on z przy wo żo -
nej do nas frak cji od pa dów bio oraz zmie sza nych, a to wy ma ga
po sia da nia sku tecz nej ma szy ny prze ła dun ko wej. Po do kład nej
ana li zie na de sła nych ofert naj lep szym w na szym przy pad ku oka -
zał się mo del Do osa na DX 250 WMH. Wpływ na na szą de cy zję
miał tak że bo ga ty pa kiet ser wi so wy – in for mu je Ra fał Ko ściu kie -
wicz, kie row nik ds eks plo ata cji w ZUO In ter na tio nal Ku no wi ce.
Wy łącz ny dys try bu tor Do osa na w Pol sce, spół ka Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne wraz z ma szy na mi ofe ru je
wszech stron ne usłu gi ser wi so we. Obej mu ją one za rów no
okres gwa ran cyj ny, jak i po sprze da żo wy, a w je go skład wcho -
dzi mię dzy in ny mi mo bil ny warsz tat, któ ry po tra fi wy ko nać
więk szość prac w miej scu do god nym dla klien ta. 
No wa ma szy na prze ła dun ko wa Do osan wpisuje się w eko lo gicz -
ną pro duk cję, gdyż sa ma jest przy ja zna dla śro do wi ska na tu ral -
ne go. Speł nia nie tyl ko wy mo gi nor my Sta ge IV, ale jest bar dzo
oszczęd na pod wzglę dem zu ży cia pa li wa. Ważący 25 ton
Doosan DX250 WMH -5 po wstał na ba zie po pu lar nej 21-to no wej

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.maszynybudowlane.pl

Eko lo gicz ny Do osan 
do eko lo gicz nej pro duk cji
ZUO In ter na tio nal w Ku no wi cach to dy na micz nie roz wi ja ją ca się In sta la cja Ko mu nal na, któ ra swój
roz wój za wdzię cza sys te ma tycz nym i prze my śla nym in we sty cjom. W tro sce o śro do wi sko na tu -
ral ne pro wa dzo ne tu pra ce uwzględ nia ją mak sy mal ne wy ko rzy sta nie od pa dów do po now ne go
uży cia. Jed nym z nich jest eko lo gicz ny kom post, do pro duk cji któ re go wy ko rzy sty wa na jest 25-
to no wa ko par ka prze ła dun ko wa Do osan DX250WMH -5, do star czo na przez spół kę Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne, wy łącz ne go dys try bu to ra ma szyn tej mar ki na te re nie Pol ski.
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ko par ki ko ło wej Do osan DX210W -5. W trak cie pro jek to wa nia
kon struk to rzy uwzględ ni li po trze by no wych użyt kow ni ków i ma -
szy na zo sta ła wy po sa żo na pod ką tem za sto so wań przy dat nych
do sor to wa nia oraz prze no sze nia ma te ria łów, np. frak cji bio, zło -
mu i ele men tów wiel ko ga ba ry to wych. Dla te go nie zbęd ne by ło
wy po sa że nie ma szy ny w przed ni i tyl ny sta bi li za tor oraz wy się -
gnik wraz z ra mie niem przy sto so wa nym do trans por tu cięż kich
ma te ria łów. 
– Na si ope ra to rzy chwa lą so bie moż li wość re gu la cji każ dej
z pod pór pod wo zia. Dzię ki te mu ła two im wy po zio mo wać ma -
szy nę na do wol nej na wierzch ni, a to po pra wia bez pie czeń stwo
i szyb kość pra cy – za uwa ża Ra fał Ko ściu kie wicz.
Jesz cze więk szy wpływ na ja kość pra cy ope ra to ra ma – ofe ro -
wa ny w stan dar dzie – hy drau licz ny układ uno sze nia ka bi ny. Za -
pew nia do sko na łe po le wi dze nia ca łe go ob sza ru ro bo cze go,
a do dat ko wo uła twia za ła du nek ma te ria łów do kon te ne rów i po -
ma ga we wstęp nej se gre ga cji trans por to wa ne go ma te ria łu.
Uzu peł nie niem te go sys te mu jest znaj du ją cy się w ka bi nie mo -
ni tor prze sy ła ją cy ob raz z ka me ry co fa nia – a ta kie roz wią za nie
za pew nia peł ną wi docz ność wo kół ma szy ny. Po dob nie ko rzyst -

ny wpływ na wy daj ną pra cę ope ra to ra ma za mon to wa ny w ka -
bi nie siedmioca lo wy ko lo ro wy mo ni tor LCD. Do star cza on mię -
dzy in ny mi in for ma cji o zbli ża ją cych się prze glą dach oraz da -
nych z mo ni to ro wa nia klu czo wych pod ze spo łów. Na ekra nie
moż na też ob ser wo wać ob raz z ka me ry co fa nia i/lub opcjo nal -
nej ka me ry bocz nej. Dzię ki po dzie lo ne mu wi do ko wi ob raz z ka -
me ry i in for ma cje o ma szy nie wy świe tla ne są jed no cze śnie. 
Ope ra to rzy do ce nia ją tak że za sto so wa ny w tym mo de lu układ
ste ro wa nia. Er go no micz ne joy stic ki i kie row ni ca umoż li wia ją
in tu icyj ną wręcz ob słu gę. Na to miast w ce lu po pra wy wy daj no -
ści ma szy nę wy po sa żo no w po moc ni czy układ hy drau licz ny
dwu stron ne go dzia ła nia oraz obieg hy drau licz ny do pod ze spo -
łów ob ro to wych. Do ste ro wa nia po moc ni czy mi pod ze spo ła mi
słu żą przy ci ski na joy stic ku lub, do stęp ny w wy po sa że niu
opcjo nal nym, pe dał noż ny.
Mo del DX250WMH na pę dza ny jest 6-cy lin dro wym, chło dzo -
nym cie czą sil ni kiem Do osan DL06PA. Tur bo do ła do wa na jed -
nost ka ge ne ru je mak sy mal ną moc (SAE J1995) 129,4 kW
(173,5 KM), co prze kła da się na du żą wy daj ność, a jed no cze -
śnie za pew nia niż sze kosz ty utrzy ma nia. War to wie dzieć, że
jed nost ka jest zgod na z nor ma mi emi sji spa lin Sta ge IV bez ko -
niecz no ści uży cia fil trów czą stek sta łych (DPF). Osiągnięto to
dzię ki za sto so wa niu chło dzo ne go sys te mu re cyr ku la cji spa lin
(EGR) i se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej (SCR).

Z ko lei opra co wa ny przez Do osan układ SPC (Smart Po wer Con -
trol) zwięk sza sku tecz ność pra cy ma szy ny i utrzy mu je jej wy daj -
ność na opty mal nym po zio mie. Po ma ga w tym re gu la cja pręd ko -
ści zmien nej oraz mo men tu ob ro to we go pom py, któ re au to ma -
tycz nie do sto so wu ją pręd kość sil ni ka do prze no szo ne go ła dun ku.
Ko lej nym roz wią za niem, na któ re war to zwró cić uwa gę to moż -
li wość wy bo ru spo śród czte rech try bów pra cy. Do daj my, że
układ SPC mo że być uży wa ny we wszyst kich try bach pra cy,
a umoż li wia ją one od po wied nie zrów no wa że nie zu ży cia pa li wa
i za si la nia ma szy ny wzglę dem wa run ków ro bo czych. Oprócz
czte rech try bów mo cy ma szy na DX250W MH -5 mo że pra co wać
w try bie pod no sze nia, cha rak te ry zu ją cym się zwięk szo nym
mo men tem ob ro to wym pom py, ni ski mi ob ro ta mi sil ni ka oraz
au to ma tycz nym zwięk sza niem mo cy.
– Mu szę przy znać, że by li śmy po zy tyw nie za sko cze ni, jak wie le no -
wo cze snych roz wią zań zna la zło za sto so wa nie w tym mo de lu. Po -
rów ny wa li śmy pod tym wzglę dem Do osa na z ma szy na mi in nych
pro du cen tów i oka za ło się, że jest rów nie do brze wy po sa żo ny,
a jed no cze śnie ma atrak cyj ną ce nę – za uwa ża Ra fał Ko ściu kie wicz. 
Mi mo bo ga te go wy po sa że nia stan dar do we go war to przyj rzeć
się li ście opcji. Mo że się bo wiem oka zać, że dro żej wca le nie
mu si ozna czać go rzej, gdyż do dat ko we na kła dy mo gą szyb ko
się zwró cić. Dla nie któ rych ko rzyst nym roz wią za niem mo że
być za sto so wa nie osło ny ty pu „V”, któ ra chro ni bo ki ma szy ny
i ele men ty znaj du ją ce się za drzwia mi. Po za tym Do osan
DX250WMH mo że być wy po sa żo ny w za mon to wa ne fa brycz -
nie opcje, obej mu ją ce mię dzy in ny mi: do dat ko we oświe tle nie
ro bo cze, osło ny ka bi ny i ra my, pom pę pa li wo wą, lam pę ostrze -
gaw czą, peł ne opo ny oraz sprę żar kę.
Na to miast w stan dar do wym wy po sa że niu jest, ob ję ty trzy let nią
sub skryp cją, sys tem te le ma tycz ny Do osan CONNECT. Prze sy -
ła on wła ści cie lom po wia do mie nia o lo ka li za cji oraz in for ma cje
o dzia ła niu ma szy ny. Do ich prze sy ła nia słu ży pro sty in ter fejs
użyt kow ni ka do stęp ny on li ne za po śred nic twem pod łą czo ne -
go do sie ci kom pu te ra lub smart fo na. 
– Mi mo krót kie go cza su już te raz moż na do ko nać wstęp nych
ocen ma szy ny. Przede wszyst kim je ste śmy bar dzo za do wo le ni
z ja ko ści wy ko na nia oraz pa ra me trów tech nicz nych. Od ra zu wi -
dać, że dzię ki no wej ma szy nie zde cy do wa nie skró ci ły się cy kle
pra cy, a my mo że my efek tyw niej wy ko rzy sty wać na sze mo ce.
Sta no wi zgra ny tan dem z no wym roz drab nia czem, zwłasz cza że
dzię ki zdal ne mu ste ro wa niu obie ma szy ny ob słu gu je je den
ope ra tor – pod su mo wu je Ra fał Ko ściu kie wicz.

a W Ku no wi cach Do osan jest wy ko rzy sty wa ny przede wszyst kim do prze ła dun -
ku frak cji bio de gra do wal nej oraz zmie sza nej

a Rafał Kościukiewicz, kierownik ds eksploatacji w ZUO International Kunowice,
ocenia, że zakup Doosana pozwala lepiej wykorzystać potencjał zakładu
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Opo na dia go nal na Cam so MPT 753 to no wa ge ne ra cja opon o pła skim nie kie run ko wym
wzo rze rzeź by bież ni ka, któ ra 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. Aby zmi ni ma li zo wać moż li wość prze bi cia ma spe -
cjal nie za pro jek to wa ną osło nę prze strze ni mię dzy bież ni ko wych, a wzmoc nio na kon -
struk cja ścia ny bocz nej le piej chro ni bok opo ny i zmniej sza pę ka nie na prę że nio we.
Na to miast schod ko we i sze ro ko otwar te ło pat ki bież ni ka gwa ran tu ją lep szą przy czep -
ność na bar dziej mięk kich na wierzch niach. Obec nie do stęp na jest m.in. w roz mia -
rach: 460/70-24 (17.5L -24), 400/80-24 (15.5/80-24), czy też 400/70-24 (16/70-24).
Naj czę ściej sto so wa na jest w pod no śni kach te le sko po wych, kom pak to wych ła do -
war kach ko ło wych, ale tak że mi ni wyw rot kach, ko par ko -ła do war kach i be to niar kach.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.camso.co

Udo sko na lo ne opo ny wie lo za da nio we Cam so
Spe cy fi ka pra cy bran ży ko mu nal nej, a w szcze gól no ści seg men tu do ty czą ce go od pa dów i re -
cy klin gu, czę sto wy ma ga sprzę tu przy go to wa ne go do pra cy w eks tre mal nych wa run kach.
Dla te go cią głość pra cy za pew nią tyl ko ma szy ny uzbro jo ne w od por ne na agre syw ne śro do wi -
sko opo ny. Pro du cen tem opon, któ re speł nia ją wszel kie kry te ria firm ko mu nal nych jest Cam -
so, któ ry ja ko li der run ku opon prze my sło wych po sia da opty mal ne roz wią za nia tak że do naj -
trud niej szych wy zwań. Na pew no speł nia je no wa li nia opon wie lo za da nio wych, któ ra dzię ki
sze ro kiej ga mie wzo rów bież ni ka we wszyst kich naj waż niej szych wer sjach oraz kon struk -
cjach z po wo dze niem po ra dzi so bie w każ dych wa run kach. Za le ty ogumienia do sko na le
przeanalizować można na przy kła dzie dwóch no wych pro duk tów Cam so.

Wielozadaniowa opona pełna z otworami
amortyzującymi (SolidAir) Camso MPT 793S.
Dzię ki cał ko wi tej od por no ści na prze bi cia mo -
że być sto so wa na na każ dym pla cu prze ła dun -
ko wym. Za pew nia do sko na łą sta bil ność, ja kość
i kom fort jaz dy oraz nie zrów na ną wy trzy ma łość. Z ko lei ma syw ny, nie kie run ko -
wy wzór bież ni ka po pra wia wy trzy ma łość i wszech stron ność, a trój kąt ny kształt
otwo rów amor ty zu ją cych na ścia nie bocz nej po pra wia tłu mie nie drgań, co nie
tyl ko po pra wia kom fort pracy ope ra to ra, ale też utrzy mu je wy so ką sta bil ność.
Schod ko we kost ki bież ni ka uła twia ją sa mo oczysz cza nie się bież ni ka, co prze -
kła da się na lep szą przy czep ność. Głę bo ki, na prze mien ny trój kąt ny kształt otwo -
rów amor ty zu ją cych mi ni ma li zu je wa gę opo ny i ob cią że nie dy na micz ne na pod -

ze spo ły ma szy ny. Ak tu al nie w sprze da ży do stęp na jest w dwóch roz mia rach:
385/70-20/10.00, 375/85-24/10.00. Pro dukt za stę pu je kil ka po pu lar nych roz mia rów

opon pneu ma tycz nych często stosowanych w ma szy nach ko mu nal nych, ta kich jak
pod no śni ki te le sko po we oraz kom pak to we ła do war ki ko ło we.

Cam so po le ca nie tyl ko spe cjal ne opo ny, ale tak że ofe ru je wy peł nia nie opon pneu ma tycz nych ela sto me rem, któ ry za bez pie -
czy je przed prze bi cia mi. Tech no lo gia po le ga na za stą pie niu po wie trza wtła cza ną przez wen tyl dwu skład ni ko wą sub stan cją,
któ ra po za sty gnię ciu wy peł niaw w 100% wnę trze opo ny, sku tecz nie eli mi nu jąc prze bi cia.
Pod sta wo we za le ty wy peł nie nia ela sto me rem:
• moż li wość za sto so wa nia we wszyst kich ty pach i roz mia rach opon pneu ma tycz nych,
• wła ści wo ści amor ty zo wa nia po rów ny wal ne z opo na mi na peł nia ny mi po wie trzem,
• peł na ela stycz ność w za kre sie tem pe ra tur od – 40°C do +120°C,
• sta łe ci śnie nie we wnętrz ne w opo nie – nie wy ma ga ją prze glą dów,
• opo na po wy peł nie niu za cho wu je pier wot ny kształt i wy miar,
• moż na użyt ko wać przy sta łych pręd ko ściach na wet do 80 km/h – oczy wi ście przy spe cjal nej mie szan ce ela sto me ru,
• do dat ko we ce chy przy ob cią że niu – wy so ka pew ność na po sto ju, lep sza przy czep ność do pod ło ża.





Na pęd elek trycz ny za sto so wa no w pod no śni kach no ży co wych
PULSEO HS15 E oraz HS18 E. Ma szy ny odzie dzi czy ły wszyst kie
po żą da ne ce chy po przed ni ków i zo sta ły wzbo ga co ne o moż li -
wo ści eko lo gicz ne go na pę du. Do ce nią je na pew no fir my sek to -
ra ko mu nal ne go, któ re zo bo wią za ne są usta wą do ko rzy sta nia
z bez e mi syj ne go sprzę tu. Elek trycz ne ma szy ny bę dą też mo gły
być sze ro ko sto so wa ne w po miesz cze niach za mknię tych oraz
cen trach miast. Po za tym nic nie tra cą z wła ści wo ści spa li no -
wych od po wied ni ków.  Z ła two ścią po ko nu ją wszel kie prze szko -
dy i wspi na ją się po zbo czach o na chy le niu do 45%. Oś wah li wa
do pa so wu je po ło że nie przed nich kół do ukształ to wa nia te re nu,
tak aby za cho wać opty mal ną przy czep ność do pod ło ża. Osie
z na pę dem na czte ry ko ła za pew nia ją mak sy mal ny mo ment ob -
ro to wy i opty mal ny roz dział mo cy. Na nie spo istym pod ło żu ręcz -
na blo ka da me cha ni zmu róż ni co we go za pew nia po pra wę przy -
czep no ści, umoż li wia jąc wjeż dża nie i wy jeż dża nie z trud ne go te -
re nu. No we po de sty ru cho me PULSEO mo gą pra co wać w na -
chy le niu do 5° z pod po ra mi, co  gwa ran tu je bez piecz ne pod no -
sze nie na nie rów nym pod ło żu. Du ży prze świt chro ni ele men ty
za wie sze nia ma szy ny w każ dych wa run kach te re no wych.
Po de sty HS15 E i HS18 E cha rak te ry zu ją się nie zwy kłym udźwi -
giem, dla te go spro stać mo gą naj bar dziej wy ma ga ją cym wy zwa -
niom. Do sko na le spi su ją się przy mon ta żu si din gu, izo la cji czy
w pra cach re mon to wych i kon ser wa cyj nych. Mo gą trans por to -
wać do 750 ki lo gra mów ła dun ku i mak sy mal nie czte ry oso by.
Du ża plat for ma ro bo cza po roz ło że niu obu roz sze rzeń mo że
mieć 7,40 me tra dłu go ści. Pod no śnik HS1 5 E PULSEO mo że
po ru szać się po rów nym te re nie z peł ną wy so ko ścią, w przy pad -
ku HS18 E wy so kość ro bo cza do cho dzić mo że do 13 me trów.
Ste ro wa nie pro por cjo nal ne za pew nia pre cy zyj ne ru chy i płyn ną
pra cę, a er go no micz ne ele men ty ste ru ją ce gwa ran tu ją kom fort

jaz dy i mniej sze zmę cze nie ope ra to ra. No we po de sty no ży co -
we PULSEO są wy po sa żo ne w sys tem Hau lot te Ac tiv’Li gh ting.
Dzie sięć re flek to rów LED za pew nia ide al ne oświe tle nie ko sza,
ele men tów ste ru ją cych i ob sza ru ma new ro we go wo kół ma szy -
ny. Umoż li wia to bez piecz ną pra cę przy sła bej wi docz no ści. 
No wość w po de stach no ży co wych sta no wi sys tem Hau lot te
Ac tiv’Shield Bar, któ ry chro ni ope ra to ra przed uwię zie niem
w ko szu. Ma szy na za trzy mu je się au to ma tycz nie, gdy ope ra tor
jest po py cha ny w kie run ku drąż ka.
Co raz wię cej użyt kow ni ków ma szyn po dej mu je kro ki ma ją ce
na ce lu ogra ni cze nie ich ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi sko.
Dzię ki w peł ni elek trycz ne mu na pę do wi po de sty no ży co we HS15
E i HS18 E pra cu ją bez emi sji spa lin. Sta no wią czy stą al ter na ty wę
dla ma szyn kon wen cjo nal nych, na przy kład w stre fach ni skiej
emi sji (LEZ) lub na zie lo nych pla cach bu do wy. Ma szy ny po wy -
po sa że niu w nie bru dzą ce opo ny mo gą być rów nież uży wa ne
na de li kat nych po wierzch niach bez po zo sta wia nia śla dów. Naj -

Strategia Haulotte rewolucjonizuje
segment podestów nożycowych

Bez e mi syj ne po de sty ro bo cze Hau lot te udo wad nia ją, że obiet ni ce za war te w "Nie bie skiej
stra te gii" nie by ły za bie giem mar ke tin go wym, a re al nym dą że niem fir my do eko lo gicz nej
pro duk cji. Elek trycz ny na pęd pod no śni ków nie tylko nie ograniczył ich osią gów, ale do dat -
ko wo miał pozytywny wpływ na istotne zwięk szenie ich wszech stron ności. 

s Za pew nie nie nie skrę po wa ne go do stę pu do wszyst kich new ral gicz nych pod ze -
spo łów i punk tów ser wi so wych uła twia co dzien ną ob słu gę pod nśni ków
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now sze pod no śni ki PULSEO są bar dzo ci che (pro fil aku stycz ny
<60 dB w try bie elek trycz nym). Do sko na le spraw dza ją się za tem
w stre fach za miesz ka nia lub pod czas pra cy no cą.
Po de sty no ży co we PULSEO zo sta ły za pro jek to wa ne tak, aby
zmak sy ma li zo wać ży wot ność ba te rii i zop ty ma li zo wać zu ży cie
ener gii. Aku mu la tor 48 V umoż li wia ca ło dzien ne funk cjo no wa nie,
a trzy roz wią za nia ła do wa nia do sto so wu ją się do in fra struk tu ry: 
• pod sta wo wa ła do war ka uzu peł nia stan aku mu la to rów na ko -

niec zmia ny ze stan dar do wej jed no fa zo wej sie ci elek trycz -
nej 110- 230 V,

• opcjo nal na trój fa zo wa ła do war ka z przy spie sze niem za pew -
nia osiem dzie siąt pro cent na ła do wa nia w trzy go dzi ny,

• mo de le HS15 E oraz HS18 E mo gą zo stać wy po sa żo ne
w prze no śny ge ne ra tor o mo cy 5,5 kW, któ ry umoż li wia bar -
dzo szyb kie ła do wa nie aku mu la to rów, pod czas gdy ma szy -
na po zo sta je w peł ni funk cjo nal na. 

No we mo de le PULSEO są wy po sa żo ne w sys tem za rzą dza nia
Hau lot te Ac tiv’Ener gy, któ ry łą czy in te li gent ną ła do war kę ze
scen tra li zo wa nym sys te mem uzu peł nia nia wo dy. Sys tem ten po -
sia da do sto so wa ną krzy wą ła do wa nia, wbu do wa ne pro gra my
kon ser wa cji i po wia do mie nia o ter mi nach prze glą dów, tak aby
znacz nie zop ty ma li zo wać wy daj ność i ży wot ność ba te rii. Roz wią -
za nie do uzu peł nia nia wo dy w aku mu la to rach uła twia co dzien ną
pra cę ser wi san tów i zmniej sza na kła dy na kon ser wa cję.
Dzię ki bez ob słu go wym sil ni kom asyn chro nicz nym, bez po -
śred nie mu do stę po wi do kom po nen tów i wy so kiej ja ko ści pod -
ze spo łów no we po de sty no ży co we PULSEO im po nu ją bez a -
wa ryj no ścią. Kosz ty kon ser wa cji ba te rii są ogra ni czo ne dzię ki
Hau lot te Ac tiv’Ener gy Ma na ge ment. Zin te gro wa ne na rzę dzie
dia gno stycz ne, Hau lot te Ac tiv’Scre en, do star cza ope ra to ro wi
i ser wi san tom klu czo wych in for ma cji, ta kich jak alarm prze chy -

łu, wska zów ki roz wią zy wa nia pro ble mów, a tak że po ziom na ła -
do wa nia aku mu la to rów i ter mi ny ru ty no wych prze glą dów.
Ope ra to rzy po zo sta ją cał ko wi cie nie za leż ni i ma ją peł ną kon -
tro lę nad urzą dze niem. Hau lot te ACTIV’Scre en po zwa la rów -
nież ser wi san tom uzy skać do stęp do ukła du pro gra mo wa nia
i ka li bra cji urzą dze nia, a tak że dia gno zo wa nia uste rek. Funk cje
te są rów nież do stęp ne z po zio mu urzą dzeń mo bil nych za po -
śred nic twem apli ka cji Hau lot te Diag.
Wzbo ga ca jąc ga mę PULSEO, Hau lot te wzmac nia swo ją ofer tę
pod no śni ków te re no wych i elek trycz nych. Nie zwy kle wszech -
stron ne pod no śni ki HS1 5 E i HS1 8 E o nie kon wen cjo nal nej bu -
do wie łą czą do sko na łe osią gi te re no we, wy jąt ko wą ła dow ność
oraz nie uciąż li wość dla śro do wi ska. Moż li wość ła do wa nia ba -
te rii z sie ci lub przez ge ne ra tor po zwa la ją zni we lo wać ogra ni -
cze nia pa nu ją ce w da nym miej scu za sto so wa nia. 

a Fir my ko mu nal ne mo gą wy ko rzy stywać po de sty elek trycz ne w pra cach zwią za -
nych z kon ser wa cją terenów zielonych
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Kon struk to rzy za dba li do słow nie o wszyst ko, cze go po trze ba
ope ra to ro wi.  Za sia da on w naj wyż szej klasy ka bi nie, któ ra jest
bez piecz na, ci cha i kom for to wa. Roz po ście ra się z niej do sko -
na ły wi dok we wszyst kich kie run kach na ca ły ob szar ro bo czy.
Ele men ty ste ro wa nia roz miesz czo no w zgo dzie z naj now szy mi
zdo by cza mi er go no mii. Ste ro wa nie pro por cjo nal ne joy stic ka -
mi za pew nia opty mal ną do kład ność i wy daj ność dzię ki peł nej
kon tro li pro wa dze nia le mie sza. co po ma ga w szyb szym wy ko -
ny wa niu pra cy. Za le tą jest tak że uprosz czo ny do stęp
do wszyst kich punk tów ser wi so wych i pod le ga ją cych co dzien -
nej ob słu dze. Przede wszyst kim na składowisku li czy się jed -
nak praw dzi wa moc, pre cy zja ste ro wa nia i sta bil ność. Te go
po trze bu je ope ra tor spy char ki, aby efektywnie wy ko nać pra cę
na składowisku bez obaw o własne bezpieczeństwo.
No wy fo tel podwyższonej klasy Deluxe z opcją pod grze wa nia,
efek tyw ny układ kli ma ty za cji, zespół filtrów gwarantujący nie
wnikanie szkodliwych substancji do wnętrza, wy so ko wy daj ne
amor ty za to ry re du ku ją ce ha łas i wi bra cje oraz zin te gro wa ne
sys te my bez pie czeń stwa ROPS i FOPS… To bar dzo du żo, ale
kon struk to rzy ma szy ny postanowili pójść jeszcze o krok da lej,
sku pia jąc się na stwo rze niu operatorowi jak naj lep szych wa run -
ków pra cy . W tym ce lu za sto so wa li ulep szo ny in ter fejs użyt -
kow ni ka, in no wa cyj ne er go no micz ne joy stic ki oraz wy so kiej
roz dziel czo ści czy tel ny wy świe tlacz LCD. 
Ka bi na TD-15M wy po sa żo na jest w je den z naj lep szych fo te li
na ryn ku. Wie lo płasz czy zno wa re gu la cja, pneu ma tycz ne amor ty -
zo wa nie, wy so kie opar cie, wy god ny za głó wek,  usta wia ne
w dwóch płasz czy znach pod ło kiet ni ki (gó ra/dół oraz przód/tył) to
tyl ko nie licz ne z je go wie lu za let.
Zwięk szo na aż o jed ną trze cią po wierzch nia prze szkleń, ła god -
nie opa da ją ca po kry wa sil ni ka, oświe tle nie le mie sza oraz ka -
me ra wstecz na uła twia ją pra cę ope ra to ro wi i czy nią ją zde cy -
do wa nie bar dziej bez piecz ną.
No wa spy char ka po do ła naj cięż szym za da niom dzię ki wio dą cej
w tej kla sie ma szyn si le ucią gu oraz ide al ne mu zsyn chro ni zo wa -
niu skrzy ni bie gów ty pu „Po wer Shift” z uni ka to wym dwu bie go -
wym me cha ni zmem skrę tu. Mak sy ma li zu je to wy daj ność, prze ka -
zu jąc ca łość mo cy sil ni ka na obie gą sie ni ce. Umoż li wia to płyn ne
ma new ro wa nie ma szy ną na wet z mak sy mal nie na peł nio nym le -
mie szem. No wy, in te li gent ny tryb pręd ko ści le mie sza da je ope ra -
to ro wi no wy po ziom kon tro li. Mo że on wy brać je den z trzech try -
bów: wol ny, neu tral ny lub szyb ki. Wszyst kie zo sta ły per fek cyj nie
ska li bro wa ne, tak aby do pa so wać pręd kość le mie sza do wa run -
ków kon kret ne go za sto so wa nia. Ope ra tor mo że być ab so lut nie
pe wien, że wy ci śnie z ma szy ny ab so lut ne mak si mum.
Du że wra że nie ro bi ga ma le mie szy. W za leż no ści od po trzeb
ma szy ny wy ko rzy sty wa ne na skła do wi skach od pa dów mo gą

być wy po sa żo ne w le miesz pro sty, pół w klę sły lub wklę sły. Dwa
ostat nie ty py osprzę tu do po sa żyć moż na w kra tow ni co we nad -
staw ki, któ re umoż li wia ją zwięk sze nie ob ję to ści le mie sza,
a z dru giej za po bie ga ją prze sy py wa niu się od pa dów.  By zwięk -
szyć funk cjo nal ność i bezpieczeństwo pracy spy char ki oraz za -
pew nić jej opty mal ną sta bil ność, w miej sce zry wa ka mon tu je
się prze ciw wa gę ze zgar nia cza mi.
Mniej sze zu ży cie pa li wa i niż szy po ziom emi sji spa lin to za wsze
du ży plus. Naj now szej ge ne ra cji pro por cjo nal ny układ hy drau -
licz ny do pa so wu je prze pływ ole ju do rze czy wi ste go za po trze -
bo wa nia, re du ku jąc nie po trzeb ne stra ty mo cy i zwięk sza jąc wy -
daj ność. Pod czas te stów od no to wa no ogól ne ob ni że nie zu ży -
cia pa li wa o oko ło pięć pro cent i za uwa żal ny spa dek po zio mu
tok sycz no ści spa lin. 

Na skła do wi skach od pa dów spy char ki pra cu ją w trud nych wa -
run kach wy ni ka ją cych z za gro żeń che micz nych, bio lo gicz nych
i me cha nicz nych. Dla te go wy po sa żo ne są w sys tem za bez pie -
czeń chro nią cych new ral gicz ne pod ze spo ły przed uszko dze -
niem. Czo ło ma szy ny chro nio ne jest spe cjal ną osło ną. Do jej
opusz cza nia słu ży elek trycz na wy cią gar ka, któ ra w znacz nym
stop niu uła twia do stęp do prze dzia łu sil ni ko we go. Pły ty gasie ni -
co we ma ja spe cjal ne otwo ry, dzię ki któ rym ma te riał od pa do wy,
po któ rym prze miesz cza się ma szy na, nie za le ga po mię dzy zę -
ba mi ko ła na pę do we go, a tu le ją łań cu cha gą sie ni cy. Na obu
koń cach gąsie nic umiesz czo no zgar nia cze. Ich za da niem jest
usu wa nie nad mia ru od pa dów przy wie ra ją cych do płyt gą sie nic
oraz za po bie ga nie wy rzu ca niu w po wie trze więk szych ka wał -
ków, któ re mo gły by uszko dzić nad wo zie ma szy ny. 
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www.dressta.com

Dres sta – w ka bi nie no wej TD-15M przy tul nie jak w do mu! 
Naj now szej ge ne ra cji spy char ka Dres sta TD-15M spraw dzi się w każ dym za sto so wa niu. Tak że
w bran ży ko mu nal nej przy bu do wie kwa ter na skła do wi skach od pa dów. Ma szy na wy ko rzy sty wa -
na mo że być tak że do prac zwią za nych z utrzy ma niem skła do wi ska i opa su ją cych je dróg do jaz -
do wych. Pra cu jąc bez po śred nio na skła do wi sku ma szy na słu ży naj czę ściej do prze miesz cza nia
od pa dów z miej sca ich wy ła dun ku oraz ich roz plan to wy wa nia w ce lu two rze nia ko lej nych warstw
prze sy po wych. Ol brzy mia moc, peł na kon tro la i do sko na ła sta bil ność. To tyl ko nie któ re z licz -
nych za let tej spy char ki. Naj waż niej szą z nich jest jed nak nie ma ją ca so bie rów nych im po nu ją ca
pod wzglę dem kom for tu i bez pie czeń stwa ka bi na. Wy star czy wy słu chać opi nii ope ra to ra, któ ry
spę dzi w niej choć by dzień pra cy. Nie bę dzie już chciał wsiąść do żad nej in nej!

a Kon struk to rzy spycharki Dressta TD-15M za dba li do słow nie o wszyst ko, cze go
po trze ba ope ra to ro wi.  Przede wszystkim za sia da on w naj wyż szej klasy ka bi nie,
któ ra jest w pełni bez piecz na, bardzo ci cha i niezwykle kom for to wa





www.amago.pl

Cię żar ro bo czy ma szy ny w wer sji stan dar do wej wy no -
si 11.500, na to miast z wy dłu żo nym ra mie niem ty pu high lift
(wer sja AXT) to 11.700 ki lo gra mów. Ma szy na wy po sa żo -
na jest w sil nik naj now szej ge ne ra cji mar ki CUMMINS B4.5
o mo cy 133 KM speł nia ją cy nor mę emi sji spa lin Sta ge V. Je -
go kon struk cja za pew nia mak si mum wy daj no ści i oszczęd -
no ści pa li wa. Układ oczysz cza nia spa lin nie wy ma ga ręcz nej
re ge ne ra cji fil tra DPF i dzia ła bez za wo ru EGR. Ope ra tor ma
do wy bo ru trzy try by pra cy sil ni ka: Po wer, Po wer Smart
i Eco no my. Dzię ki te mu w za leż no ści od po trzeb mo że wy ko -

rzy sty wać mak sy mal ną moc  al bo po sta wić na ni skie zu ży cie
pa li wa. Tryb Po wer Smart ogra ni cza stra ty ener gii i zmniej -
sza zu ży cie pa li wa śred nio o trzy do pięciu procent. Po nad to
pra cę sil ni ka zop ty ma li zo wa no tak, by osią gał wyż szy mo -
ment ob ro to wy przy niż szych ob ro tach. To ko lej ny
skuteczny spo sób na zwięk sze nie efek tyw no ści pa li wo wej,
a jed no cze śnie na opty ma li za cję mo cy i skró ce nie cza su re -
ak cji sil ni ka. Funk cje dia gno stycz ne zsyn chro ni zo wa no
z sys te mem te le ma tycz nym Hi -Ma te. W ma szy nie wzmoc nio -
no mo sty i osie oraz zop ty ma li zo wa no układ ki ne ma ty ki wy -

Ładowarki Hy un dai Se rii A 
„Go to we, by zmie nić Twój świat” 
W ofer cie za pew ne na uwa gę za słu gu je naj mniej szy mo del ła do war ki ofe ro wa ny przez kon -
cern Hy un da ia, czy li HL9 30A. Ce lem fir my przy kon stru owa niu mo de lu by ło osią gnię cie prze -
ło mu w kwe stii za do wo le nia klien tów z mak sy mal nej wy daj no ści, pro duk tyw no ści, zwięk szo -
ne go bez pie czeń stwa, kom for tu pra cy ope ra to ra oraz wy daj nej i eko no micz nej pra cy ma szy -
ny. Moż na śmia ło po wie dzieć, że ten wszech stron ny mo del otwie ra świat no wych moż li wo ści. 

z Ce lem konstruktorów ładowarki kołowej Hyundai HL9 30A  by ło osią gnię cie
prze ło mu w kwe stii za do wo le nia użytkowników z mak sy mal nej wy daj no ści,
pro duk tyw no ści, zwięk szo ne go bez pie czeń stwa, kom for tu pra cy ope ra to ra
oraz optymalizacji eko no miki eksploatacyjnej
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AVM za pew nia pod gląd oto cze nia ła do war ki
w pro mie niu 360 stop ni. Z ko lei sys tem IMOD wy -
kry wa wszel kie obiek ty po ru sza ją ce się w po bli żu
ma szy ny. In for ma cje o nich są wy świe tla ne
na mo ni to rze. Po ru sza ją cy się obiekt zo sta je
natychmiast otoczony kolorowym pro sto ką tem,
bądź też strzał kami wska zu jącymi kierunek, z któ -
rego zbliża się on do maszyny.
Dzię ki zmie nio ne mu na bar dziej opły wo wy kształ to -
wi ma ski sil ni ka ope ra tor ma znacz nie lep szy wi dok
na tył ma szy ny pod czas co fa nia. Kon struk to rzy
skró ci li tak że przód ma ski i prze su nę li ru rę wy de -
cho wą z pra wej stro ny na śro dek. Dzię ki te mu ope -
ra tor ma te raz lep szą wi docz ność. Po zwa la mu to
pra co wać efek tyw niej i po pra wia bez pie czeń stwo.
Wszyst kie przed sta wio ne po wy żej roz wią za nia z za -
kre su bez pie czeń stwa spra wia ją, że ła do war ki ko ło -
we Hy un dai Se rii A są jed ny mi z naj bez piecz niej -
szych ma szyn te go ty pu spo śród ofe ro wa nych ak -
tu al nie przez świa to wych pro du cen tów.

MASZYNY KOMUNALNE

się gni ka oraz na pęd. Stan dar do we wy po sa że nie
ła do war ki sta no wi rów nież sys tem wa go wy. 
Ope ra tor za sia da ją cy w prze stron nej ka bi nie ko -
rzy sta z er go no micz ne go elek tro hy drau licz ne go
joy stic ka, któ ry umoż li wia wy god ne i pre cy zyj ne
ste ro wa nie wszyst ki mi funk cja mi wy się gni ka. Ła -
do war ką moż na opcjo nal nie kie ro wać za po mo cą
joy stic ka, jest to funk cja pre fe ro wa na przez wie lu
ope ra to rów. Wy so kiej kla sy fo tel z amor ty zu ją cym
za wie sze niem pneu ma tycz nym dzia ła ją cym
w czte rech kie run kach (gó ra/dół i przód/tył) oraz
w peł ni re gu lo wa ny pod ło kiet nik za pew nia ją ope -
ra to ro wi więk szą wy go dę i po zwa la ją mu pra co -
wać dłu żej bez zmę cze nia.
Fir ma Hy un dai opra co wa ła opcjo nal ny sys tem
zdal ne go ste ro wa nia drzwia mi z my ślą o wy go -
dzie i bez pie czeń stwie ope ra to ra. Dzię ki nie mu
mo że on otwo rzyć drzwi ka bi ny już przy pod cho -
dze niu do ma szy ny. Ogra ni cza to po ten cjal ne ry -
zy ko upadku to wa rzy szą ce otwie ra niu drzwi pod -
czas sta nia na stop niach.
Wszyst kie ła do war ki ko ło we Hy un dai se rii A są
stan dar do wo wy po sa żo ne w tyl ną ka me rę. Pro -
du cent ofe ru je opcjo nal ne czuj ni ki dzia ła ją ce
pod czas jaz dy do ty łu, po dob ne do tych mon to -
wa nych w sa mo cho dach oso bo wych. Bez pro -
ble mu szyb ko i nie za wod nie wy kry wa ją one
prze szko dy z od le gło ści dzie się ciu me trów, za -
rów no w dzień, jak i w no cy. W ce lu zwięk sze nia
bez pie czeń stwa w miej scu ro bót ła do war kę do -
po sa żyć moż na tak że w opcjo nal ny, za awan so -
wa ny tech no lo gicz nie sys tem mo ni to rin gu
AAVM. Skła da się on z czte rech ka mer i in for mu -
je o wy kry ciu na dro dze ma szy ny osób lub nie -
bez piecz nych prze szkód. Po zwa la ope ra to ro wi
z du żą pre cy zją kon tro lo wać ma szy nę i ob ser -
wo wać jej oto cze nie. Sys tem mo ni to rin gu skła da
się z dwóch głów nych funk cji: AVM (Aro und
View Mo ni to ring) i IMOD (In tel li gent Mo ving Ob -
ject De tec tion). Czte ry ka me ry na gry wa ją ob raz
z każ dej stro ny ma szy ny, co ozna cza, że sys tem

a W ce lu zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa w miej scu ro bót ła -
do war kę do po sa żyć moż na
tak że w opcjo nal ny, za awan -
so wa ny tech no lo gicz nie sys -
tem mo ni to rin gu AAVM

f Ope ra tor za sia da ją cy w prze stron nej ka bi nie ko rzy -
sta z er go no micz ne go elek tro hy drau licz ne go joy stic -
ka, któ ry umoż li wia wy god ne i pre cy zyj ne ste ro wa nie
wszyst ki mi funk cja mi wy się gni ka. Ła do war ką moż -
na opcjo nal nie kie ro wać za po mo cą joy stic ka, jest to
funk cja pre fe ro wa na przez wie lu użyt kow ni ków
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Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

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

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

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

5/2021                  15.10.2021                          15.09.2021 
6/2021                  10.12.2021                          17.11.2021
1/2022                  25.02.2022                          07.02.2022
2/2022                  22.04.2022                          04.04.2022 
3/2022                  24.06.2022                          06.06.2022 
4/2022                  26.08.2022                          08.08.2022 

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 4/2021 

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






