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SPIS TREŚCI

POL -ECO SYS TEM za pra sza, wie le obie cu je!

Przed na mi ko lej na edy cja tar gów POL -ECO
SYS TEM. Jest to naj więk sze te go ty pu wy da rze -
nie w Pol sce i Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej
pre zen tu ją ce tech no lo gie ochro ny śro do wi ska

Odór pod przykryciem

Od cza su, gdy w Kro śnie pra cu je prze rzu car -
ka pryzm kom po sto wych Komp tech Top turn
X4500, po bli scy miesz kań cy mo gą bez obaw
od dy chać „peł ną pier sią”.

Śmie ciar ki – nie odzow ne i… nie do ce nia ne

Jed nym z głów nych za dań sa mo rzą dów jest
zor ga ni zo wa nie zbiór ki i do star cza nia na miej -
sce skła do wa nia od pa dów ko mu nal nych. Nie
są w sta nie czy nić te go bez śmie cia rek

Czte ry frak cje w jed nej śmie ciar ce 

Obo wią zu ją ce od lip ca roz po rzą dze nie o se -
gre ga cji od pa dów na czte ry frak cje spra wia,
że nie odzow ne sta je się sto so wa nie wie lo ko -
mo ro wych śmie cia rek

Czy ste pojemniki z KO MU NAL TRUCK

Wła ści wa kon ser wa cja śmie cia rek to pod sta wa
ich dłu go trwa łej eks plo ata cji. O tym, że nie za -
wsze mu si być ona trud na i cza so chłon na prze -
ko nu je roz wią za nie fir my KO MU NAL TRUCK 

LiuGong stawia na Pol skę!

LiuGong Dres sta Ma chi ne ry otwo rzył  swą eu -
ro pej ską sie dzi bę w War sza wie, a w Stal ow ej
Wo li Re gio nal ne Cen trum Dys try bu cji Czę ści
Za mien nych i no wą li nię pro duk cyj ną

Cat MH3022 – wzo rzec pro duk tyw no ści

Ko ja rzo ne głów nie z tra dy cyj ny mi pla ca mi bu -
dow la ny mi ma szy ny Cat bez tru du zda ją eg -
za min tak że na skła do wi skach od pa dów ko -
mu nal nych oraz pla cach prze ła dun ko wych

27-me tro wy dźwig na 25-le cie

Na pla cu Złom po lu kró lu je dźwig Sen ne bo -
gen 8100 se rii E. Za kup im po nu ją cej ma szy ny
zbiegł się z ju bi le uszem 25-le cia dzia łal no ści
pod war szaw skiej fir my

Lie bherr – mistrz re cy klin gu 

Dy na micz ny roz wój sek to ra re cy klin gu do -
strze gła fir ma Lie bherr, któ ra opra co wa ła ga -
mę ma szyn i urzą dzeń zdol nych sku tecz nie za -
spo ko ić ak tu al ne po trze by przed się bior ców 

Superkoparka pod bi ja ry nek!

Hy dra dig z ra cji swej uni wer sal no ści i no wa -
tor skich roz wią zań kon struk cyj nych ma
„wszyst kie pa pie ry” by pod bić ser ca użyt kow -
ni ków z bran ży ko mu nal nej

XT – no we ob li cze Sca nii

Sca nia nie zwal nia tem pa kon se kwent nie roz -
bu do wu jąc ga mę swych po jaz dów. Te raz
przy szła ko lej na te mo gą ce zna leźć za sto so -
wa nie w cięż kim trans por cie ko mu nal nym

Pol-Agra ubiera Boomery

Od po wied nio skon fi gu ro wa ne i wy po sa ża ne
w spe cja li stycz ny osprzęt kom pak to we cią gni -
ki Bo omer cie szą się co raz więk szym za in te -
re so wa niem firm ko mu nal nych
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Dro dzy Czy tel ni cy,

ostat nio du że po ru sze nie wy wo ła ła usta wa wpro wa dza ją ca tak zwa ną opła tę re cy klin go wą za tor by

fo lio we w skle pach. Spra wi ona, że ce na „fo liów ki” od stycz nia przy szłe go ro ku mo że wy nieść mak sy -

mal nie zło tów kę, a do kład na kwo ta usta lo na zo sta nie w dro dze roz po rzą dze nia mi ni stra śro do wi ska

(przed sta wi cie le re sor tu za po wia da ją, że bę dzie to dwa dzie ścia gro szy). Opła ta nie do ty czy wszyst kich

re kla mó wek. Obej mie lek kie tor by na za ku py z two rzy wa sztucz ne go o gru bo ści do 50 mi kro me trów.

Obec nie są one naj czę ściej wy da wa ne przy ka sie. Z opła ty wy łą czo ne bę dą bar dzo lek kie tor by na za -

ku py z two rzy wa sztucz ne go, czy li tor by o gru bo ści po ni żej 15 mi kro me trów, ale pod wa run kiem, że

bę dą uży wa ne wy łącz nie ze wzglę dów hi gie nicz nych lub do pa ko wa nia żyw no ści sprze da wa nej lu zem,

gdy za po bie ga to jej mar no wa niu.

Mi mo pew nych per tur ba cji, któ re mo gą to wa rzy szyć wpro wa dze niu usta wy, (przed się bior cy oba wia ją się kło -

po tli we go ra por to wa nia, któ re bę dą mu sie li do star czać do urzę dów mar szał kow skich), idea jest słusz na i trze -

ba jej przy kla snąć. I to nie tyl ko dla te go, że tego rodzaju ogra ni cze nia wy mu sza ją prze pi sy Unii Eu ro pej skiej.

Po pierw sze – do bu dże tu Mi ni ster stwa Śro do wi ska tra fi oko ło mi liar da zło tych, któ re bę dą wspie rać edu -

ka cję eko lo gicz ną. A tyl ko wy edu ko wa ne spo łe czeń stwo ma szan sę re ali zo wać dą że nie do mo de lu go spo -

dar ki o obie gu za mknię tym (ta kiej, w któ rej wszyst kie od pa dy wra ca ją do po now ne go uży cia). Po dru -

gie – co jest chy ba nie mniej waż ne – jest szan sa, że z kra jo bra zu pol skich miast, wsi i la sów znik ną wi szą ce

na drze wach i krze wach, sze lesz czą ce na traw ni kach i pla żach – obrzy dli we, zu ży te fo lio we wo recz ki. Te go

kosz mar ne go wi do ku do świad czył każ dy z nas, szcze gól nie po wio sen nych roz to pach, gdy ustę pu ją cy śnieg

od sła nia te wsty dli we reszt ki ludz kiej dzia łal no ści.

A do świad cze nia in nych państw UE wska zu ją, że opła ta re cy klin go wa po zwa la ogra ni czyć zu ży cie to reb fo lio -

wych na wet o 90 pro cent. Ła two więc po li czyć, że sko ro sta ty stycz ny Po lak w cią gu ro ku zu ży wa oko ło 400

to reb fo lio wych, to szan sa na zmniej sze nie ich do czterdziestu sztuk, jest to gra war ta świecz ki. A już ide ałem

by ło by wy rów na nie osią gnię cia Da nii i Fin lan dii, w któ rych sta tycz ny oby wa tel zu ży wa cztery „fo liów ki”. 

Krzysz tof Ma łysz ko
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„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Przerzucarka pryzm
kompostowych 

Komptech Topturn X4500
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Spółka AGREX została zarejestrowana w maju 1990 roku. 
Rozpoczęła działalność w grudniu 1991 roku.

Minęło 25 lat
w czasie których dostarczyliśmy w Polsce ponad dwa tysiące sto maszyn budowlanych i przeładunkowych, do prac
na wysokości (podnośniki koszowe i samojezdne podesty robocze, żurawie wieżowe), wiertnice i maszyny
do mikrotunelingu, a także maszyny i technologie dla gospodarki odpadami i leśnej. W tym czasie
reprezentowaliśmy między innymi takie koncerny, jak: Case Corporation, Manitou, Haulotte, Bell, Kroll Giant
Cranes, Merlo, Time Versalift, Timberjack John Deere, Valmet Komatsu Forest i Doppstadt. 

Od roku 2010 
pod firmą Agrex-Eco specjalizujemy się w sprzedaży maszyn do przetwórstwa odpadów i recyklingu 
firm Komptech, Matthiessen, Macpresse Europa, TS Industries, Trennso Technik, Andritz MeWa, Binder + i PTF
Hausser, a nasza oferta obejmuje wszelkiego rodzaju rozdrabniacze, separatory (bębnowe, dyskowe, wibracyjne,
pneumatyczne, balistyczne, gwiaździste, filp flop, optyczne i stoły densometryczne), przerzucarki do pryzm
kompostowych, otwieraczki bel i worków, belownice i owijarki bel i to zarówno w wersjach mobilnych jak
i stacjonarnych oraz kompletnych linii technologicznych. Sprzedaliśmy i obsługujemy ponad dwieście dwadzieścia
maszyn z tego zakresu, które pracują w całej Polsce, a także na Litwie.

Przed nami nowe wyzwania
ponieważ świat się zmienia, a idea Gospodarki o Obiegu Zamkniętym wymaga zmiany podejścia do odpadów 
jako do źródła cennych surowców wtórnych (recykling), prawdziwego kompostu i energii w postaci paliwa RDF 
czy biomasy lub biogazu. Nowe normy wprowadzane przez Unię Europejską powodują wzrost zapotrzebowania
na nowatorskie technologie i inwestycje w szeroko rozumianą gospodarkę odpadami i OZE. Jesteśmy gotowi
z naszymi partnerami uczestniczyć w tym procesie zapewniając naszym klientom dostęp do najnowszych
światowych technologii i maszyn oraz udzielając im pełnego wsparcia technicznego począwszy od projektu, 
aż do pełnego rozruchu i osiągnięcia założonych parametrów, a także dalszej eksploatacji. 

Patrząc w przyszłość
korzystajmy z naszych doświadczeń i cieszmy się wspólnie z okazji naszego 25-lecia 
w czasie MTP POLEKO 2017 na naszym stoisku. Serdecznie zapraszamy.

Jacek Zawadzki
Prezes Zarządu



W ko lej nych la tach roz sze rzy ła swo ją obec ność
w Pol sce po przez na by cie w 2013 ro ku czę ści biz -
ne su TDI Cie chu. Rok 2014 przy niósł roz wój dzia -
łal no ści pro duk cyj nej fir my i utwo rze nie w Śro dzie
Ślą skiej pod Wro cła wiem naj więk sze go za kła du
pro duk cji ka ta li za to rów BASF w Eu ro pie.
W cią gu ostat nich trzech lat ze spół BASF Pol ska
po więk szył się dwu krot nie. Dziś fir ma za trud nia
bli sko 800 pra cow ni ków, a war tość jej sprze da ży
w 2016 ro ku wy nio sła 778 mln Eu ro. BASF Pol -
ska roz wi ja jed no cze śnie dzia ła nia skie ro wa ne
do spo łe czeń stwa, re ali zu jąc stra te gię edu ka cyj -
ną fir my. Stworzyła sieć la bo ra to riów i pra cow ni
che micz nych dla dzie ci i mło dzie ży, m.in. w Cen -
trum Na uki Ko per nik oraz Hu ma ni ta rium Wro -
cław skie go Cen trum Ba dań EIT+. Ce lem tych
dzia łań jest po pu la ry zo wa nie che mii ja ko na uki.
Z za jęć w la bo ra to riach ko rzy sta dziś rocz nie
w su mie bli sko 40 tys. mło dych osób. 
Zgod nie ze stra te gią BASF – „Two rzy my che mię
dla Zrów no wa żo ne go Roz wo ju” – fir ma roz wi ja
i wdra ża na pol skim ryn ku in no wa cyj ne roz wią -
za nia i tech no lo gie, któ rych za da niem jest
wspie ra nie zrów no wa żo ne go roz wo ju. Zgod nie
z po wyż szą kon cep cją, dzia łal ność biz ne so wa
po win na rów no wa żyć trzy aspek ty: dba łość
o wzrost go spo dar czy, roz wój spo łecz ny i ochro -
nę śro do wi ska. Tym sa mym stra te gia BASF po -
zo sta je w peł ni spój na z mię dzy na ro do wy mi Ce -
la mi Zrów no wa żo ne go Roz wo ju, któ re wy zna -
cza ją no wy kie ru nek dzia ła nia państw do ro -
ku 2030. Ra my tych dzia łań okre śla przede
wszyst kim kon cep cja „Prze kształ ca nie na sze go
świa ta: Agen da na Rzecz Re ali za cji Ce lów Zrów -
no wa żo ne go Roz wo ju – 2030” przy ję ta
przez 193 pań stwa człon kow skie ONZ. Sta no wi

ona pod sta wę dla glo bal ne go wdra ża nia no wej
wi zji roz wo ju go spo dar czo -spo łecz ne go.
Kon cep cja zrów no wa żo ne go roz wo ju w BASF to
re al ne, spój ne roz wią za nia i tech no lo gie, któ re
mo gą wspie rać part ne rów biz ne so wych i klien tów
BASF Pol ska. Po przez ob cho dy 25-le cia fir ma
pra gnie po ka zać no we spoj rze nie na bu do wa nie
war to ści w biz ne sie – zo gni sko wa ne nie tyl ko wo -
kół dba ło ści o zysk go spo dar czy, ale tak że od po -
wia da ją ce na ro sną ce po trze by ludz ko ści, ma le -
ją cym glo bal nie za so bom su row ców na tu ral nych,
ko niecz no ści po szu ki wa nia pro duk tów efek tyw -
nych ener ge tycz nie i przy ja znych dla śro do wi ska. 
Jed nym z klu czo wych ob sza rów, ja kie wy ma ga ją
zde cy do wa nych dzia łań za rów no ośrod ków ad -
mi ni stra cyj nych, jak i biz ne so wych, są mię dzy in -
ny mi roz ra sta ją ce się dy na micz nie mia sta. 
W ra mach re ali zo wa ne go przez UN Glo bal Com -
pact Po land Pro gra mu „Zrów no wa żo ne Mia sta”,
sta no wią ce go re ali za cję Ce lu 11, UNGC Po land po -
dej mu je wszech stron ne dzia ła nia by uczy nić mia -
sta i osie dla ludz kie bez piecz ny mi, sta bil nym
i zrów no wa żo ny mi. Re ali za cja ce lu 11 łą czy się z in -
ny mi ce la mi: 3 – ży cie w zdro wiu; 7 – czy sta ener -
gia; 9 – in no wa cje i in fra struk tu ra oraz 13 – ochro -
na przy ro dy. Tyl ko po przez kom plek so we pro wa -
dze nie dzia łań, uwzględ nia ją cych róż ne aspek ty
roz wo ju, ma ją one szan sę po wo dze nia. 
BASF Pol ska w ra mach ob cho dów 25-le cia dzia -
łal no ści sta wia py ta nie o to, jak po win no wy glą -
dać mia sto przy szło ści sku pia jąc swój ju bi le usz
wo kół re ali za cji Ce lu 11. Roz wój zrów no wa żo nych
miast to wy zwa nie dla świa ta. Pro ce sy urba ni za -
cyj ne po stę pu ją szyb ko, wy wie ra jąc ogrom ny
wpływ na wy ko rzy sta nie za so bów i de gra da cję
środowiska naturalnego. 

a BASF świę tu je ćwierć wie cze
obec no ści na pol skim ryn ku.
Wszyst ko za czę ło się w ro -
ku 1992, kie dy to ogło szo no
for mal ne utwo rze nie spół ki

s Po przez wy sta wę „Zrów no -
wa żo ne Mia sta” BASF Pol -
ska po ka zu je, że zróż ni co -
wa ne wy zwa nia wy ma ga ją
zna le zie nia rów nie zróż ni co -
wa nych roz wią zań. Do sto -
so wa nych do każ de go nie -
mal ob sza ru funk cjo no wa -
nia miast przy szło ści. 
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MASZYNY KOMUNALNE

Ćwierć wieku z BASF Pol ska 
Dla BASF Pol ska to szcze gól ny rok – fir ma świę tu je 25 lat obec no ści na pol skim ryn ku! Wszyst ko
za czę ło się w 1992 ro ku od for mal ne go utwo rze nia spół ki. Dzię ki do sto so wa nej do po trzeb pol -
skie go ryn ku stra te gii biz ne so wej oraz in no wa cyj nym roz wią za niom do star cza nym nie mal
do wszyst kich branż pol skie go prze my słu, już w 2010 ro ku fir ma osią gnę ła 500 mln euro ob ro tu.
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Czy za tem uda się nam osią gnąć ce le sta wia ne w dy rek ty wach
i Kra jo wym Pla nie Go spo dar ki Od pa da mi? Zda nia są po dzie -
lo ne. Spo ra część bran ży od pa do wej, w tym prak ty cy i eks per -
ci, stoi na sta no wi sku, że to ostat ni dzwo nek na do kład ną ana -
li zę lo kal nych sys te mów go spo dar ki od pa da mi. Jest jesz cze
czas, by wpro wa dzić mo dy fi ka cje, któ re prze ło żą się na kon -
kret ne efek ty. Oby by ły na ma cal ne, a nie tyl ko „na pa pie rze”.
Mu si my zbie rać wię cej!
Wy pra co wa nie wła ści we go mo de lu go spo dar ki od pa da mi,
któ ry po zwo li nam uzy ski wać wy ma ga ne po zio my od zy sku
i re cy klin gu, jest nie zmier nie istot ne. Nie tyl ko bo wiem gro żą
nam ka ry za nie do peł nie nie unij nych zo bo wią zań, ale do dat -
ko wo KE już pla nu je no we roz wią za nia. Pa dła pro po zy cja, by
w 2025 r. wspo mnia ne po zio my wzro sły do co naj mniej 60%,
zaś pięć lat póź niej – do przy naj mniej 65%, a de po no wa nie od -
pa dów na skła do wi skach zo sta ło zre du ko wa ne do 10%. Tym -
cza sem, jak alar mu ją bran żo wi eks per ci, by spro stać ocze ki -
wa niom UE, mu si my zbie rać o ok. 90% wię cej ma ku la tu ry,
o ok. 78% wię cej two rzyw sztucz nych, zaś szkła – o bli -
sko 58%. Tak po tęż ny wzrost ilo ści zbie ra nych frak cji su row -
co wych mo że ro dzić spo re pro ble my, głów nie na tu ry or ga ni -
za cyj nej. Po trze bę zmian do strze ga ją w za sa dzie wszy scy gra -
cze od pa do we go ryn ku: za rów no sa mo rzą dy wszyst kich
szcze bli, jak i fir my zaj mu ją ce się od bio rem i/lub za go spo da -
ro wa niem od pa dów, re cy kle rzy oraz Mi ni ster stwo Śro do wi ska.
Uchwa lo ne Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z 29 grud -
nia 2016 roku. w spra wie szcze gó ło we go spo so bu se lek tyw -
ne go zbie ra nia wy bra nych frak cji od pa dów ma na ce lu uni fi ka -
cję pro wa dze nia se gre ga cji od pa dów „u źró dła” na te re nie ca -
łe go kra ju. Cho dzi za tem o roz dzie la nie od pa dów na co naj -
mniej pięć po jem ni ków, prze zna czo nych na: pa pier, me tal
i two rzy wa sztucz ne (w tym wie lo ma te ria ło we), szkło, bio od -

pa dy oraz zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne. We dług Mi ni ster -
stwa Śro do wi ska, wła ści wa, jed no li ta na te re nie kra ju se gre -
ga cja od pa dów to je dy na dro ga do osią gnię cia wy ma ga nych
pra wem po zio mów od zy sku i re cy klin gu, a co za tym
idzie – do bre go ja ko ścio wo su row ca, któ ry na da je się do dal -
sze go wy ko rzy sta nia. Czy jed nak te go ty pu stan da ry za cja coś
zmie ni, sko ro nie przed sta wio no żad nych in stru men tów, któ re
umoż li wia ły by fak tycz ną kon tro lę re ali za cji za de kla ro wa ne go
obo wiąz ku se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych?
W du żej mie rze wi zję re sor tu po dzie la ją or ga ni za cje eko lo gicz -
ne. Ich zda niem, roz po rzą dze nie do ty czą ce se lek tyw nej zbiór -
ki od pa dów z pew no ścią prze ło ży się na więk szą efek tyw ność
se gre ga cji i ja kość wy dzie lo ne go su row ca, jed nak to nie
wszyst ko – nie zbęd ne są jesz cze zmia ny w obo wią zu ją cym
pra wie, nie uchron ność ka ry za nie pra wi dło we po stę po wa nie
z od pa da mi oraz prze ko na nie spo łe czeń stwa, że se lek tyw na
zbiór ka to je dy ny, wła ści wy kie ru nek. Do pie ro te wspól ne dzia -
ła nia przy bli żą Pol skę do wdro że nia mo de lu go spo dar ki
o obie gu za mknię tym.
W kie run ku „spo łe czeń stwa re cy klin gu”
Na pro ble my zwią za ne ze zbyt ma łym udzia łem od pa dów se -
lek tyw nie ze bra nych „u źró dła” oraz nie wła ści wą ja ko ścią zbie -
ra nych od pa dów wska zu je też Kra jo wy Plan Go spo dar ki Od -
pa da mi 2022. W tym ob sza rze trud no prze czyć da nym licz bo -
wym, za war tym w do ku men cie. Jed nak na le ży za uwa żyć, że
wdro żo ne kil ka la ta te mu zmia ny w sys te mie go spo dar ki od -
pa da mi mia ły cha rak ter re wo lu cyj ny. Czy za tem w tak krót kim
okre sie da się wy ko rze nić nie wła ści we na wy ki w po stę po wa -
niu z od pa da mi? Stąd nie zmier nie waż na jest edu ka cja w tym
wzglę dzie, któ ra po wo li bę dzie zmie nia ła men tal ność i przy -
zwy cza je nia spo łe czeń stwa. Za nim jed nak uda się nam osią -
gnąć mia no „spo łe czeń stwa re cy klin gu” mi nie spo ro cza su.

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

Od zysk i re cy kling – nie tyl ko na pa pie rze
Człon ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pej skiej po cią ga za so bą m.in. ko niecz ność prze strze ga nia
sta no wio ne go we Wspól no cie pra wa. Jed nym z wy zwań, któ re mu mu si my sta wić czo ła – i to
już w ro ku 2020 – jest osią gnię cie pięć dzie się cio pro cen to we go po zio mu re cy klin gu i przy go to -
wa nia do po now ne go uży cia pa pie ru, me ta li, two rzyw sztucz nych i szkła. I choć nie mal wszyst -
kie gmi ny w kra ju pro wa dzą re cy kling, to jed nak ocze ki wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską wy -
móg uzy ska ło za le d wie… dzie sięć pro cent sa mo rzą dów!
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GOSPODARKA ODPADAMI

Na szczę ście wie lu gmi nom po wio dło się uzy ska nie do tych -
czas za kła da nych po zio mów. Co praw da, nie są one aż tak
wy so kie jak te, któ re już wkrót ce bę dą mu sia ły stać się na szym
udzia łem, ale w tym wzglę dzie wi dać już po zy tyw ne tren dy.
Sa mo rzą dy, chcąc zwięk szyć od se tek od pa dów tra fia ją cych
do od zy sku i re cy klin gu, mu szą przede wszyst kim po sta wić
na edu ka cję eko lo gicz ną. Do pie ro do brze wy edu ko wa ne spo -
łe czeń stwo, świa do me ce lów, ja kie sta wia przed na mi no wo -
cze sna go spo dar ka od pa da mi, oraz za gro żeń, któ re nie sie
za so bą nie pra wi dło we po stę po wa nie z od pa da mi, mo że przy -
nieść za mie rzo ne efek ty w tej dzie dzi nie. Wpro wa dze nie jed -
no li tych na te re nie ca łe go kra ju za sad pro wa dze nia se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów jest tyl ko środ kiem do ce lu.
Czas na in we sty cję – są pie nią dze!
Dru gim, obok edu ka cji eko lo gicz nej, fi la rem opty mal nie pro wa -
dzo nej go spo dar ki opa da mi są in sta la cje słu żą ce ich za go spo -
da ro wa niu. Je śli sa mo rzą dy za in we stu ją w za kła dy za go spo da -
ro wa nia od pa dów, któ re w jak naj wyż szym stop niu po zwo lą
na wy se gre go wa nie z nich su row ców na da ją cych się do re cy -
klin gu, dro ga do osią gnię cia wy ty czo nych przez pra wo kra jo we
i unij ne po zio mów od zy sku sta nie otwo rem. Dziś na le ży pa trzeć
z punk tu wi dze nia ce lu eko lo gicz ne go, czy li po zio mów od zy -
sku. Do tych czas wie le uwa gi po świę co no bio lo gicz ne mu prze -
twa rza niu od pa dów, a to prze cież w czę ści me cha nicz nej za kła -
du tkwi sed no spra wy. To od tech no lo gii sor to wa nia za le żeć bę -

dzie osią ga nie wy ma ga nych po zio mów od zy sku. Oczy wi ście,
jak zwy kle prze szko dą są pie nią dze, a ra czej ich brak. Ma my
am bit ne ce le w go spo dar ce od pa da mi, ale nie chce my in we sto -
wać. Róż ne są przy czy ny tej sta gna cji: brak fun du szy na no we
in we sty cje, nie pew ność praw na, co raz więk sza kon ku ren cja
(czę sto nie uczci wa) na ryn ku. Trze ba jed nak spra wę po sta wić
ja sno: je śli chce my osią gać wy so kie po zio my od zy sku i re cy -
klin gu, to mu si to kosz to wać. Ina czej się nie da. Ostat nio
przed pol ski mi przed się bior ca mi otwo rzy ła się szan sa na się -
gnię cie po środ ki unij ne – KE od blo ko wa ła 1,3 mld eu ro na in -
we sty cja w sek to rze od pa do wym. Mo gą za tem wy star to wać pro -
jek ty – na mia rę za rów no bie żą cych, jak i przy szłych po trzeb.
Ba zu jąc na do brych przy kła dach
Pol skie gmi ny ma ją dziś nie la da orzech do zgry zie nia: ja kie
dzia ła nia pod jąć, by rok 2020 oka zał się dla nich szczę śli wy
pod wzglę dem wy wią za nia się z obo wiąz ku uzy ska nia wy zna -
czo nych pra wem po zio mów od zy sku i re cy klin gu? Gdzie szu -
kać wzor ców w tym za kre sie? Oka zję do zna le zie nia od po wie -
dzi na te go ty pu wąt pli wo ści da je fir ma EKO RUM, któ ra
w dniach 26-27 paź dzier ni ka br. w Szcze ci nie or ga ni zu je drugą
ogól no pol ską kon fe ren cję „Po zio my od zy sku i re cy klin gu od -
pa dów – za ło że nia a re alia” (współ or ga ni za to rem te go wy da -
rze nia jest Mia sto Szcze cin). Pod czas te go wy da rze nia bę dzie
moż na za po znać się m.in. z kra jo wy mi i eu ro pej ski mi przy kła -
da mi wzor co we go po dej ścia do ww. kwe stii. Jed nym z cie kaw -
szych roz wią zań, któ re po zwo li ły w eks pre so wym tem pie pod -
wyż szyć osią ga ne przez mia sto Zie lo na Gó ra po zio my od zy -
sku, jest włą cze nie sku pów su row ców wtór nych w sys tem
spra woz daw czo ści. Na mo cy sto sow nej uchwa ły Ra dy Mia sta,
ak tu al nie punk ty te funk cjo nu ją ja ko uzu peł nie nie PSZOK -ów.
Po zo sta je mieć na dzie ję, że za ser wo wa na pod czas kon fe ren -
cji wie dza po mo że wy zna czyć pol skim gmi nom kie run ki, w któ -
rych na le ży dziś po dą żać, by wy pra co wać okre ślo ne stan dar -
dy w se lek tyw nej zbiór ce, a co za tym idzie – uzy skać wy ma -
ga ne po zio my od zy sku i re cy klin gu od pa dów.

Kin ga Ga mań ska
Pa weł Sza dzie wicz

EKO RUM

http://www.ekorum.pl/
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Ce lem POL -ECO SYS TEM jest sze ro kie otwar cie
się na za gad nie nia zwią za ne ze zrów no wa żo -
nym roz wo jem, wy mia na mię dzy na ro do wych
do świad czeń, in spi ro wa nie kra jo we go sek to ra
do roz wo ju oraz wspie ra nie w zna le zie niu part -
ne rów biz ne so wych. Wśród te ma tów zwią za -
nych z POL -ECO SYS TEM znaj du ją się za gad -
nie nia zwią za ne z od pa da mi, wo dą i ście ka mi,
ener gią, tech ni ką ko mu nal ną, po wie trzem, eco -
-trans por tem. Wy da rze nie to ad re so wa ne jest
do osób po szu ku ją cych in no wa cyj nych roz wią -
zań i tech no lo gii z za kre su sze ro ko po ję tej
ochro ny śro do wi ska, zrów no wa żo ne go roz wo ju
oraz usług ko mu nal nych. 
Na tar gi or ga ni za to rzy za pra sza ją sa mo rzą dy
i ad mi ni stra cję pu blicz ną, dys po nen tów fun du -
szy, fir my dzia ła ją ce w za kre sie go spo dar ki ko -
mu nal nej, przed sta wi cie li sek to ra wod no -ście ko -
we go, ener ge ty ki i cie płow nic twa, przed się bior -
stwa i in we sto rów z bran ży OZE, bu dow nic twa,
in sty tu ty na uko wo -ba daw cze, par ki na uko wo -
-tech no lo gicz ne, in ku ba to ry przed się bior czo ści,
fir my do rad cze, in sta la to rów, pro jek tan tów, ar chi -
tek tów, za kła dy prze my sło we, rol ni ków i le śni -
ków, uczel nie wyż sze oraz wie le in nych.
Tar gi POL -ECO Sys tem 2017 to rów nież po łą cze -
nie śro do wi ska biz ne so we go i edu ka cyj ne go. Or -
ga ni za to rzy przed się wzię cia ma ją świa do mość,
że tyl ko roz sąd ne za cho wa nia eko lo gicz ne po -
win ny sta no wić isto tę co dzien nych dzia łań, za -
rów no w ży ciu każ de go czło wie ka, jak i pod czas
pro wa dze nia fir my. Dla te go chcą pro pa go wać
do bre prak ty ki i po przez współ pra cę z li de ra mi
z dzie dzi ny eko lo gii, ochro ny śro do wi ska i usług

ko mu nal nych oraz zna ny mi mar ka mi, stwo rzyć
prze strzeń in te rak tyw no -edu ka cyj ną, któ ra pod -
po wia da ła by, jak funk cjo no wać bar dziej eko lo -
gicz nie oraz eko no micz nie, a tak że by ła by in spi -
ra cją do wpro wa dze nia pro śro do wi sko wych
zmian w ży ciu co dzien nym.
Ofi cjal ne otwar cie tar gów na stą pi w dniu 17 paź -
dzier ni ka 2017 roku o go dzi nie 11:30 (pa wi lon 15
w Sa li Zie mi), wte dy też zo sta ną wrę czo ne na gro -
dy Zło te go Me da lu 2017, Acan tus Au reus, EMAS
oraz dy plo mów dla lau re atów kon kur su Mi ni stra
Śro do wi ska „Pro dukt w Obie gu”.
Bez płat na re je stra cja dla pro fe sjo na li stów na Mię -
dzy na ro do we Tar gi Ochro ny Śro do wi ska POL -ECO
SYS TEM i po branie darmowego biletu:
www.po le co sys tem.pl/pl/dla_zwie dza ja cych/co -gdzie_/

IMPREZ TARGOWE
www.polecosstem.pl

POL -ECO SYS TEM za pra sza, wie le obie cu je!
W dniach 17-19 paź dzier ni ka na te re nach Mię dzy na ro do wych Tar gów w Po zna niu od bę dzie się
ko lej na edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny Śro do wi ska POL -ECO SYS TEM. Jest to naj -
więk sze i naj waż niej sze wy da rze nie w Pol sce i Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej pre zen tu ją ce za -
awan so wa ne tech no lo gie, roz wią za nia i pro duk ty zwią za ne z bran żą ochro ny śro do wi ska. 

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

a Tar gi są do sko na łą oka zją
do wy mia ny do świad czeń
oraz zna le zie nia no wych
part ne rów han dlo wych

s Tar gi to je dy na szan sa, aby
w jed nym miej scu po znać
ca łą ak tu al ną ofer tę te go
seg men tu go spo dar ki

http://www.polecosystem.pl/pl/
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Wy bu do wa ny w ro ku 2006 Za kład Uniesz ko dli -
wia nia Od pa dów w Kro śnie na le ży do naj now szej
ge ne ra cji za kła dów, ukie run ko wa nych na se gre -
ga cję oraz prze twa rza nie od pa dów, umoż li wia ją -
cych uzy ski wa nie czy ste go pro duk tu fi nal ne go
oraz ogra ni cze nie ne ga tyw ne go od dzia ły wa nia
skła do wi ska na śro do wi sko na tu ral ne. Kosz -
tem 10,5 mi lio na eu ro, w miej scu sta re go, nie -
efek tyw ne go wy sy pi ska, po wstał no wo cze sny za -
kład wy po sa żo ny w li nię tech no lo gicz ną do se -
gre ga cji od pa dów i in sta la cję przy go to wa nia za -
wie si ny bio frak cji do fer men ta cji. Na te re nie ZUO
znaj du je się rów nież wy dzie lo ny plac do pro duk -
cji kom po stu oraz pod czysz czal nia od cie ków.
Re ali za cja te go przed się wzię cia po zwo li ła przede
wszyst kim na ogra ni cze nie ilo ści od pa dów ko mu -
nal nych, uniesz ko dli wia nych na skła do wi sku po -
przez re cy kling su row ców wtór nych, ener ge tycz -
ne wy ko rzy sta nie od pa dów or ga nicz nych, naj bar -
dziej nie bez piecz nych dla śro do wi ska.
In we sty cja by ła ko niecz na nie tyl ko w ce lu za bez -
pie cze nia po trzeb miesz kań ców Kro sna, ale też
spo rej czę ści wo je wódz twa pod kar pac kie go.
– Nasz za kład ob słu gu je nie tyl ko miesz kań ców
Kro sna. Ja ko Re gio nal na In sta la cja Prze twa rza nia
Od pa dów Ko mu nal nych (RI POK) ob słu gu je my
miesz kań ców z czte rech po wia tów wo je wódz twa
pod kar pac kie go. W efek cie do na sze go za kła du
tra fia oko ło 54 ty się cy ton od pa dów ko mu nal -
nych – in for mu je Do ro ta Kor na sie wicz, kie row nik
Za kła du Uty li za cji Od pa dów w Kro śnie.
Do przy ję cia tak du żej ilo ści od pa dów, a na stęp nie
ich wła ści we go za go spo da ro wa nia po trze ba od po -
wied nich ma szyn i urzą dzeń. Dla te go za kład dys -

po nu je no wo cze sny mi se pa ra to ra mi, tur bo mik se -
ra mi i si to pra so pia skow ni kiem, ale przy czy ną naj -
więk szych uciąż li wo ści jest miesz czą ca się na te re -
nie za kła du kom po stow nia. Skła do wa ny na niej
kom post wy ma ga sta łe go prze rzu ca nia pryzm, co
po wo du je emi sję du żej ilość szko dli wych py łów,
a przede wszyst kim uciąż li we go odo ru.
– Zde cy do wa li śmy się na za kup ma szy ny
z Agrex -Eco, gdyż za pro po no wa li w po stę po wa -
niu prze tar go wym ofer tę, któ ra nie tyl ko speł nia -
ła na sze wszyst kie wy mo gi, ale też ofe ro wa ła
coś wię cej. Spo śród kon ku ren tów wy róż nia ło ją
bo wiem zin te gro wa ne z prze rzu car ką urzą dze -
nie do okry wa nia pryzm kom po sto wych spe cjal -
ną mem bra ną. A pod czas wi zyt w in nych za kła -
dach uty li za cyj nych wi dzie li śmy, że ta kie roz wią -
za nie po zwa la znacz nie zmniej szyć ilość emi to -

MASZYNY KOMUNALNE
www.agrex-eco.pl

In no wa cyj na prze rzu car ka pryzm kom po sto wych

Odór pod przy kry ciem

Od cza su, gdy w Za kła dzie Uty li za cji Od pa dów w Kro śnie pra cu je no wa prze rzu car ka pryzm
kom po sto wych Komp tech Top turn X4500, pra cow ni cy oraz po bli scy miesz kań cy mo gą bez
obaw od dy chać „peł ną pier sią”. Mo gą, gdyż no wa ma szy na, dzię ki zin te gro wa nej z nią roz wi -
jar ce mem bra ny okry wa ją cej pry zmy, znacz nie ogra ni czy ła emi sję py łów i uciąż li we go za pa -
chu uno szą cych się z pla cu kom po sto we go.

a Jed no cze śnie z prze rzu ca -
niem pryzm kom po sto wych
no wa ma szy na okry wa je
spe cjal ną mem bra ną, któ ra
w znacz nym stop niu ogra ni -
cza wy dzie la nie się szko dli -
wych py łów oraz uciąż li we -
go odo ru

s Zwi ja dło mem bra ny okry wa -
ją cej pry zmy kom po sto we
sta no wi in te gral ną część
prze rzu car ki. Dzię ki te mu
ste ro wa nie roz wi ja niem i zwi -
ja niem od by wa się z ka bi ny,
a do ob słu gi ca ło ści wy star -
cza je den ope ra tor

http://agrex-eco.pl/
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wa nych do at mos fe ry szko dli wych sub stan -
cji – pod kre śla Do ro ta Kor na sie wicz.
Na tu ral nie cał ko wi te wy eli mi no wa nie emi sji szko -
dli wych wy zie wów w otwar tych kom po stow niach
nie jest moż li we. To mo gą za pew nić tyl ko za da -
szo ne, her me tycz ne kom po stow nie, ale te go ty -
pu roz wią za nia są kosz tow ne i ich po wsta nie wy -
ma ga cza su. Jed nak wła dze kro śnień skie go za -
kła du po dej mu ją dzia ła nia, któ re ma ją na ce lu
zmi ni ma li zo wa nie uciąż li wo ści zwią za nych z uno -
szą cym się odo rem. I tak pierw sza fa za pro ce sów
bio lo gicz nych od by wa się w in sta la cji kon te ne ro -
wej, a dzię ki oczysz cze niu po wie trza w bio fil trach
na ze wnątrz do sta je się po wie trze po zba wio ne
uciąż li wo ści odo ro wej. Jed nak dru ga fa za pro ce -
su pro wa dzo na jest na otwar tych pry zmach i to
ona od po wia da za wszel kie ne ga tyw ne zja wi ska.
Dla te go kup no prze rzu car ki ze zwi jar ką mem bra -
ny okry wa ją cej pry zmy po win no zmniej szyć szko -
dli wy wpływ tak że na tym eta pie kom po sto wa nia.
– Za ku pio na przez nas ma szy na to Komp tech Top -
turn X4500 w wer sji z roz wi jar ką do okry wa nia
pryzm kom po sto wych. Li czy my – i jak do tąd się to
po twier dza – że ma szy na nie tyl ko uspraw ni pra cę,
ale też ją uła twi i wpły nie na po pra wę wa run ków
pra cy. Mam tu na my śli zmniej sze nie emi sji py łów
i przy kre go za pa chu, któ re się wy dzie la ją pod czas
prze rzu ca nia pryzm. Utrud nia ły one pra cę nie tyl ko
pra cow ni kom za an ga żo wa nym bez po śred nio
w kom po stow nię, ale i po zo sta łym, a po bli scy
miesz kań cy od czu wa li z te go ty tu łu nie do god no -
ści. Te raz oba ele men ty, a więc pył i za pach, zo -
sta ły zre du ko wa ne do mi ni mum – za pew nia Ja kub
Ro spond, za stęp ca kie row ni ka ZUO w Kro śnie.
Sa mo jezd na prze rzu car ka do pryzm kom po sto -
wych zo sta ła skon stru owa na pod ką tem naj wyż -
szych wy ma gań eks plo ata cyj nych. Hy dro sta tycz -
ny me cha nizm jaz dy (płyn na bez stop nio wa re gu -
la cja pręd ko ści), po łą czo ny z ma syw ną, te le sko -
po wą ra mą, umoż li wia peł ną mo bil ność ma szy ny
bez wzglę du na ro dzaj te re nu, w któ rym się po ru -

sza. Na to miast hy drau licz nie na pę dza ny wa lec
prze rzu ca ją cy, o od po wied nio du żych roz mia rach,
gwa ran tu je stwo rze nie opty mal ne go mi kro kli ma tu
do doj rze wa nia kom po stu w pry zmie. Po za tym
klien ci mo gą wy bie rać z po śród trzech wa rian tów
ma szy ny, róż nią cych się przede wszyst kim wiel ko -
ścią pryzm, do któ rych bę dzie sto so wa na.
Mo del X4500, któ ry zo stał za ku pio ny przez ZUO
Kro sno, na pę dza ny jest wy so ko pręż nym sil ni kiem
Ca ter pil la ra o mo cy 205 KM. Ma szy na prze zna czo -
na jest do prze rzu ca nia pryzm o sze ro ko -
ści 4.500 i wy so ko ści 2.200 mi li me trów. Do dat ko wo
in te gral nym wy po sa że niem ma szy ny jest roz wi jar -
ko -zwi jar ka mem bra ny do okry wa nia pryzm kom -
po sto wych. Kon struk to rzy za dba li też o sta no wi sko
pra cy ope ra to ra. Ru cho ma ka bi na umoż li wia ła twe
za ję cie miej sca pra cy, a po pod nie sie niu umoż li wia
do sko na ły wi dok na po le pra cy ma szy ny.
– Dzię ki zin te gro wa ne mu sys te mo wi ste ro wa nia
prze rzu car ką i roz wi jar ką mem bra ny ob słu ga jest
pro sta oraz ła twa do opa no wa nia. Her me tycz -
na ka bi na jest kli ma ty zo wa na, a spraw ny układ
fil trów za pew nia czy ste po wie trze. We wnątrz ka -
bi ny pa nu je nad ci śnie nie, co izo lu je ope ra to ra
od szko dli wych i nie przy jem nych odo rów. Za rów -
no ja, jak i po zo sta li pra cow ni cy za trud nie ni
na pla cu kom po sto wym, wi dzi my du żą róż ni cę.
Po za tym ma szy na po sia da cen tral ny układ sma -
ro wa nia, co znacz nie uła twia co dzien ny ser wis,
któ ry ogra ni cza się prak tycz nie do spraw dze nia
ilo ści pły nów – tłu ma czy Ma te usz Ja nik, ope ra -
tor prze rzu car ki w ZUO Kro sno.

MASZYNY KOMUNALNE

d Ma te usz Ja nik, ope ra tor prze -
rzu car ki, do ce nia udo god nie -
nia, któ re za pew nia no wa ma -
szy na. Zwięk sza ją one nie tyl -
ko kom fort, ale tak że bez pie -
czeń stwo pra cy

a W cza sie pra cy ka bi na ope ra -
to ra uno si się dwa me try
nad zie mią, co umoż li wia
ope ra to ro wi do sko na ły wi dok
na ca ły ob szar pra cy

a Ja kub Ro spond, za stęp ca
kie row ni ka ZUO w Kro śnie,
cie szy się że za kup no wej ma -
szy ny ogra ni czył emi sję szko -
dli wych sub stan cji. Uła twia to
pra cę za ło dze, ale też wpły wa
na mniej szą uciąż li wość dla
oko licz nych mieszkańców

f Na pla cu kom po sto wym pry -
zmy są przy kry te spe cjal ną
mem bra ną, ale za nim bę dą
nada wać się do wy ko rzy sta -
nia ja ko peł no war to ścio wy
kom post mu szą być dwa/trzy
ra zy w ty go dniu prze rzu ca ne
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Opra co wa nie każ de go pro duk tu mar ki
ValCon bie rze swój po czą tek w Niem -
czech. Ze spół spe cja li stów pra cu je
w Za głę biu Ruh ry w fir mie In du norm 
Hy drau lik GmbH. To wła śnie tam pla no -
wa ne, pro jek to wa ne a na stęp nie wy twa -
rza ne są pro duk ty i sys te my ValCon.
Wy ro by prze zna czo ne na ryn ki ca łe go
świa ta pro du ko wa ne są we współ pra cy
ze sta ran nie zwe ry fi ko wa ny mi part ne ra -
mi, prze strze ga ją cy mi ści śle wy tycz nych
wy ni ka ją cych ze spe cy fi ka cji pro duk to -
wych ValCon. In spi ra cje do roz wo ju no -
wych pro duk tów po cho dzą w znacz nej
mie rze od użyt kow ni ków, to im pul sy do -
cie ra ją ce z ryn ku sta no wią bo wiem si łę
na pę do wą fir my w za kre sie in no wa cji.
Prak tycz na funk cjo nal ność i ja kość pro -
duk tów ValCon jest ich wy róż ni kiem.
Kon struk to rzy fir my uwzględ nia ją nie
tyl ko róż no ra kie wy ma ga nia użyt kow ni -
ków, ale za pew nia ją tak że, że każ dy
pro dukt opusz cza ją cy li nię pro duk cyj -
ną speł nia wszel kie wy mo gi, by mieć
pra wo do opa trze nia ety kie tą ValCon.
Nie za leż nie od te go czy pro dukt
ValCon sta no wić ma ele ment ory gi nal -
ne go wy po sa że nia, czy też jest czę ścią
za mien ną, kon stru owa ny i pro du ko wa -
ny jest w opar ciu o wy łącz nie naj lep sze
po my sły w za kre sie pro duk tów i kon -
struk cji. Ze spół pro jek tan tów od po wia -
da ją cych za roz wój pro duk tów re gu lar -
nie wi zy tu je za kła dy pro duk cyj ne na ca -
łym świe cie. Ma to na ce lu za gwa ran to -
wa nia utrzy my wa nia naj wyż szej ja ko ści

na wszyst kich eta pach pro ce su pro -
duk cyj ne go, aż po uzy ska nie go to we -
go pro duk tu ValCon.
Pro ces pro duk cyj ny moż na uznać
za do bry do pie ro wów czas, gdy je go
efek tem jest wy twa rza nie pro duk tów po -
wta rzal nej wy so kiej ja ko ści, bez od chy -
leń i przy uwzględ nie niu mi ni mal nych to -
le ran cji. Wła śnie to jest ce chą cha rak te -
ry stycz ną każ de go pro duk tu ValCon.
Pro du cent gwa ran tu je je go nie za wod -
ność. Każ dy pro dukt ValCon, któ ry
opusz cza je den z roz lo ko wa nych na ca -
łym świe cie za kła dów pro duk cyj nych,
jest wy ni kiem opty mal nie opra co wa ne -
go łań cu cha war to ści. Klien ci z ca łe go
świa ta za ufa li do świad cze niu w pro jek -
to wa niu i pro dukcji prak tycz nych roz -
wią zań do za sto so wań w technologii
po łą czeń hy drau li ki si ło wej. Nie za leż nie
od te go, ile funk cji tech nicz nych mo że
się mie ścić w jed nym kom po nen cie hy -
drau licz nym mar ki ValCon, de cy du ją -
cym czyn ni kiem są lu dzie, któ rzy na da -
ją ja kość pro duk tom ValCon w ca łym
pro ce sie pro jek to wa nia i pro duk cji.
Dzię ki glo bal nej współ pra cy z wy spe -
cja li zo wa ny mi part ne ra mi z za kre su
pro duk cji i roz wo ju na naj wyż szym po -
zio mie fir ma mo że za gwa ran to wać, że
wszyst kie pro duk ty ValCon z po wo dze -
niem spraw dzą się w prak ty ce – w każ -
dej ka te go rii, w każ dej bran ży. Każ dy
pra cow nik bio rą cy udział w pro ce sie
pro duk cji dba o to, aby w efek cie otrzy -
mać ja ko ścio wy pro dukt ValCon o de -
kla ro wa nej wy daj no ści.
Tech ni cy i in ży nie ro wie te stu ją pro duk ty
ValCon w spe cjal nych la bo ra to riach ba -
daw czych. Do pie ro gdy okre ślo ne nor -
my ja ko ści zo sta ną do kład nie speł nio ne,
pro dukt jest kie ro wa ny do sprze da ży. La -
bo ra to ria ba daw cze są cał ko wi cie nie za -
leż ny mi jed nost ka mi kon tro l ny mi. Prze -
bieg wszyst kich pro ce sów pro jek to wa -
nia i pro duk cji gwa ran tu je ja kość Pre -
mium każ de go z wy ro bów ValCon. Dla -
te go też cie szą cy się po wszech ną re -
no mą pro du cen ci za ufa li tej mar ce.

www.valcon-hydraulics.com

a Współ pra ca z wy spe cja li zo wa ny mi part ne ra mi z za kre -
su pro duk cji i roz wo ju konstrukcji daje gwarancję, że
wszyst kie pro duk ty ValCon  spraw dzą się w prak ty ce

ValCon – ja kość, ja kość
i jesz cze raz ja kość!
ValCon sta wia na naj wy ższą ja kość pro duk tów i kom po nen -
tów hy drau licz nych. Mu si ona w peł ni speł niać ocze ki wa nia
pro du cen tów sprzę tu. Pre cy zja, nie za wod ność i sta ran ność
wy ko na nia to ce chy wy róż nia ją ce wy ro by ValCon.

http://www.valcon-hydraulics.com/pl/
http://www.valcon-hydraulics.com/pl/
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Śmie ciar ki to po jaz dy któ re od lat są nie od łącz -
nym ele men tem miej skie go kra jo bra zu. Wi dzi my
je wszę dzie, a ich wi dok czę sto wy wo łu je gniew
i iry ta cję. Zło ści my się, gdy od gło sy ich pra cy bu -
dzą nas ra no lub gdy blo ku ją dro gę, któ rą je dzie -
my. Jed nak każ dy zda je so bie spra wę, że wy ko -
nu ją pra cę bez któ rej trud no jest wy obra zić so -
bie pra wi dło we funk cjo no wa nie każ de go sku pi -
ska ludz kie go. Każ dy z nas „pro du ku je” bo wiem
ist ną gó rę śmie ci. Śred nia w Unii Eu ro pej skiej to
bli sko pół to ny, a i Po la cy są nie wie le gor si, gdyż
na jed ne go miesz kań ca przy pa da bli sko 300 ki -
lo gra mów od pa dów ko mu nal nych. Ła two więc
so bie wy obra zić co by by ło gdy by ta na sza „pro -
duk cja” nie zo sta ła na bie żą co od bie ra na. Oczy -
wi ście sa mo ze bra nie od pa dów nie za ła twia
definitywnie pro ble mu, ale jest jed nym z klu czo -
wych ogniw w łań cu chu uty li za cji i re cy klin gu od -
pa dów. Klu czo wym, gdyż dą że nie do po wsta nia
go spo dar ki o obie gu za mknię tym jest nie wy ko -
nal ne bez spe cja li stycz nych po jaz dów zbie ra ją -
cych po se gre go wa ne od pa dy.
Obec nie no we prze pi sy, zmu sza ją ce nas do od -
zy sku co raz więk szej ilo ści su row ców wtór nych,
wy mu sza ją też od pro du cen tów śmie cia rek kon -
stru owa nie po jaz dów, któ re umoż li wią re ali za cję
obo wią zu ją ce go pra wa. Po wsta ją więc kon struk -
cje wy ko rzy stu ją ce co raz to bar dziej za awan so -
wa ne tech no lo gie, ale za sad ni czy po dział śmie -
cia rek się nie zmie nia i moż na po dzie lić je
na czte ry pod sta wo we ty py:
• ła do wa ne z przo du – czę sto moż na je spo tkać
w ob słu dze prze my słu, na przykład fa bryk. Te
śmie ciar ki ma ją du że wy się gni ki z przo du, któ re
są wkła da ne w spe cjal ne otwo ry w po jem ni kach
na śmie ci. Na stęp nie po jem nik jest uno szo ny

do gó ry a śmie ci wpa da ją w otwór śmie ciar ki.
Do ob słu gi wy star cza za zwy czaj jed na oso ba.
•  ła do wa ne z ty łu (bez py ło we) – za zwy czaj ob -

słu gu ją do my miesz kal ne. Ma ją otwór na tyle
sa mo cho du, przez któ ry ob słu ga ła du je po jem -
ni ki na śmie ci. Wóz ma z ty łu me cha nizm, któ -
ry umoż li wia pod nie sie nie ku bła ze śmie cia mi.
Kla pa ku bła otwie ra się przy pod nie sie niu,
a śmie ci wpa da ją do kon te ne ra śmie ciar ki. Te -
go ty pu sa mo cho dy ma ją za zwy czaj sys te my
zgnia ta nia śmie ci, któ re zmniej sza ją ich ob ję -
tość. Do ob słu gi wy ma ga ne jest kil ka osób,

•  ła do wa nie z bo ku – są od mia ną śmie cia rek ła -
do wa nych z przo du lub z ty łu. Naj czę ściej uży -
wa ne są do pod no sze nia śred niej wiel ko ści po -

POJAZDY KOMUNALNE
www.poskom.pl

Śmie ciar ki – nie odzow ne i… nie do ce nia ne
Jed nym z pod sta wo wych za dań sa mo rzą dów zwią za nych z go spo dar ką od pa da mi ko mu nal ny -
mi jest zor ga ni zo wa nie ich zbiór ki i do star cze nia na miej sce skła do wa nia. Naj czę ściej pra ce te
wy ko nu ją fir my ze wnętrz ne lub sa mo rzą do we, a do ich re ali za cji uży wa ne są śmie ciar ki – ko -
mu nal ne po jaz dy spe cjal ne zbu do wa ne na ba zie sa mo cho du cię ża ro we go.

a Du że po wierzch nie bocz ne
śmie cia rek z po wo dze niem
moż na wy ko rzy sty wać w ak -
cjach re kla mo wych

f Obsłu ga śmie cia rek ła do -
wa nych z ty łu naj czę ściej
skła da się z kil ku osób. Po -
nie waż pod czas za ła dun ku
nie wy dzie la się pył, wy ko rzy -
sty wa ne są one na te re nach
miesz kal nych. Do tych czas
sto so wa ne naj czę ściej by ły
za bu do wy jed no ko mo ro we,
ale po wo li za czy na ją je za stę -
po wać po jaz dy przy sto so wa -
ne do jed no cze sne go zbie ra -
nia kil ku frak cji od pa dów

s Śmie ciar ki ła do wa nie z bo ku naj -
czę ściej uży wa ne są do pod no -
sze nia śred niej wiel ko ści po jem -
ni ków usta wia nych na ulicy
przed do ma mi miesz kal ny mi

http://poskom.pl/
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jem ni ków, któ re usta wia ne są na uli cy
przed do ma mi miesz kal ny mi w okre ślo ny
dzień ty go dnia. Dzię ki te mu wy star cza tyl ko
kie row ca śmie ciar ki, któ ry peł ni też w tym wy -
pad ku ro lę śmie cia rza. Kie row ca nie mu si wy -
cho dzić z sa mo cho du, chy ba że po jem nik jest
źle usta wio ny.

•  zbie ra nie ssa wą – pra cu ją na za sa dzie ol brzy -
mie go od ku rza cza. Ssa wa ssie śmie ci ol brzy -
mią ru rą. Sys tem ten umoż li wia ope ra to ro wi
śmie ciar ki ze branie śmie ci na wet wte dy kie dy
są one blo ko wa ne przez sa mo cho dy na uli cy.

To oczy wi ście po dział ogól ny, gdyż w każ dym znaj -
du ją się po jaz dy o zróż ni co wa nej cha rak te ry sty ce
i o róż nym stop niu za awan so wa nia tech no lo gicz -
ne go. Na po wsta wa nie co raz to no wych kon struk -
cji naj więk szy wpływ ma ją ak ty praw ne dą żą ce
do zmniej sza nia licz by od pa dów nie na da ją cych
się do po wtór ne go uży cia. W Pol sce ostat nie re gu -
la cje praw ne, zmu sza ją ce sa mo rzą dy do zor ga ni -
zo wa nia se lek tyw nej zbiór ki od pa dów z po dzia łem
na czte ry frak cje, spra wi ły że fir my zaj mu ją ce się
zbiór ką od pa dów po szu ku ją co raz bar dziej
wszech stron nych po jaz dów. Roz wią za niem, któ re
chy ba naj le piej wpi su je się w ich po trze by, są śmie -
ciar ki wie lo ko mo ro we. Obec nie co raz wię cej pro -
du cen tów ma w swej ofer cie po jaz dy z dwo ma,
trze ma, a na wet czte re ma od dziel ny mi ko mo ra mi
śmie cio wy mi. Po wo du je to, że po se gre go wa ne
przez miesz kań ców od pa dy mo gą zo stać ze bra -
ne – bez zmie sza nia ze so bą – już pod czas jed ne -
go kur su. Ko rzy ści z wy ko rzy sta nia ta kich po jaz -
dów wi docz ne są go łym okiem. Przede wszyst kim
fir my oszczę dza ją czas i pie nią dze. Ma ją mniej szy
pro blem z zor ga ni zo wa niem gra fi ku zwóz ki, a tak -
że nie po trze bu ją zwięk szać za trud nie nia.
Jak do tąd naj wię cej firm w Pol sce de cy do wa ło się
na za kup śmie cia rek dwu ko mo ro wych, ale moż -
na przy pusz czać, że wej ście w ży cie roz po rzą -
dze nia o zbiór ce od pa dów z po dzia łem na czte ry
frak cje zwięk szy za in te re so wa nie tak że po jaz da -
mi z trze ma i czte re ma ko mo ra mi. Zresz tą ta kie
ten den cje od no to wu ją już za rów no ich pol scy
pro du cen ci, jak i dys try bu to rzy. 

Jesz cze da lej, w po szu ki wa niu opty mal ne go
roz wią za nia pro ble mu wy wóz ki śmie ci, po -
szedł pro du cent Vo lvo Trucks, któ ry wspól nie
ze szwedz kim przed się bior stwem ko mu nal -
nym Re no va, spraw dza, na ile zauto ma ty zo wa -
ne po jaz dy mo gą zwięk szyć bez pie czeń stwo
i efek tyw ność pod czas od bio ru i wy wo zu od -
pa dów. Te sty te wpi su ją się w mod ne obec nie
ten den cje zwią za ne z moż li wo ścia mi wy ko rzy -
sta nia w ru chu miej skim sa mo cho dów au to no -
micz nych. Te sto wa na śmie ciar ka nie jest
w peł ni au to no micz nym po jaz dem, ale wpro -
wa dzo ne w niej roz wią za nia ma ją na ce lu po -
móc kie row cy, gdyż au to no micz ne po ru sza nie
ogra ni czo ne zo sta ło do bez po śred niej oko li cy
zbie ra nych od pa dów (sze rzej o te ście au to no -
micz nej śmie ciar ki Vo lvo pi sa li śmy w nu me -
rze 3-4/2017 Po śred ni ka Ko mu nal ne go). Dla -
te go, mi mo że po trzeb ne tech no lo gie już ist -
nie ją, za nim au to no micz ne śmie ciar ki sta ną się
rze czy wi sto ścią, ko niecz ne są dal sze te sty
i pra ce roz wo jo we, a na na szych uli cach jesz -
cze dłu go bę dzie my oglą dać po jaz dy kie ro wa -
ne w tra dy cyj ny spo sób.

a Śmie ciar ki ła do wa ne od przo -
du ma ją du że wy się gni ki, któ -
re uno szą po jem ni ki, a śmie -
ci wpa da ją bez po śred nio
do otwo ru znaj du ją ce go się
w gó rze za bu do wy

f Wy ła du nek śmie ciar ki nie
wy ma ga do dat ko wej ob słu -
gi, gdyż ca ły pro ces od by wa
się me cha nicz nie

s W od róż nie niu od daw nych
kon struk cji, no wo cze sne
śmie ciar ki to es te tycz ne po -
jaz dy, któ re nie szpe cą już
kra jo bra zu miej skie go
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Do tej po ry fir my zaj mu ją ce się zbie ra niem od pa -
dów naj czę ściej by ły przy go to wa ne do ze bra nia
dwóch, mak sy mal nie trzech frak cji. Te raz więk -
szość z nich sta nie przed za da niem zor ga ni zo wa -
nia trans por tu ko lej nej. Ba zu jąc na śmie ciar kach
jed no ko mo ro wych, mu sia ły by ku pić ko lej ne, a do -
dat ko wo za trud nić wię cej pra cow ni ków. To z ko -
lei spo wo du je znacz ny wzrost wy dat ków; więk sza
licz ba kur sów ozna cza więk sze kosz ty za ku pu pa -
li wa, wy dłu ży się też czas ze bra nia od pa dów. Dla -
te go sen sow nym roz wią za niem wy da je się za kup
śmie cia rek wie lo ko mo ro wych, któ re umoż li wia ją
w jed nym kur sie od biór na wet wszyst kich frak cji
po se gre go wa nych od pa dów.
– Fir ma NTM spe cja li zu je się w pro duk cji śmie -
cia rek wie lo ko mo ro wych. Ma my w ofer cie po -
jaz dy o dwu, trzech, a na wet czte rech od dziel -
nych ko mo rach. War to wie dzieć, że NTM ja ko je -
dy ny pro du cent w Eu ro pie pro du ku je śmie ciar -
kę czte ro ko mo ro wą mo del Qu atro. Za le ta śmie -
cia rek wie lo ko mo ro wych to moż li wość ze bra nia
kil ku frak cji od pa dów za jed nym prze jaz dem.
Czy li po zwa la ją za osz czę dzić czas i pa li wo. Ta -
kie roz wią za nia są po pro stu eko no micz nie opła -
cal ne, o czym świad czą opi nie na szych klien tów,
któ rym szyb ko re kom pen su ją się wyż sze kosz ty
zwią za ne z za ku pem śmie cia rek wie lo ko mo ro -
wych – za chę ca Hu bert Kłok, Co un try Ma na ger
NTM Pol ska Sp. z o.o. 
Fak tycz nie w Pol sce za in te re so wa nie po jaz da mi
z lo go NTM sta le ro śnie. A ostat nio da je się za uwa -
żyć, że co raz wię cej klien tów prze ko nu je się do za -

ku pu śmie cia rek wie lo ko mo ro wych. W tym ro ku fir -
ma sprze da ła kil ka na ście po jaz dów, a 30 pro cent
z nich sta no wi ły śmie ciar ki wie lo ko mo ro we. Po za
no wy mi prze pi sa mi wpływ na wzrost sprze da ży
mo że też mieć fakt, że od nie daw na fir ma NTM
umoż li wia ko rzy sta nie z po jaz du de mon stra cyj ne -
go, dzię ki cze mu przed się bior stwa spe cja li zu ją ce
się w go spo dar ce od pa da mi mo gą spraw dzić dzia -
ła nie ta kich pro duk tów przed za ku pem.
Fir ma NTM zaj mu je się tak że pro duk cją tra dy cyj -
nych po jaz dów ła do wa nych od ty łu, z bo ku oraz
z przo du. W ofer cie jest kil ka na ście mo de li,
wszyst kie śmie ciar ki do sto so wy wa ne są do in dy -
wi du al nych po trzeb klien tów. Kon ku ru jąc z in ny -
mi pro du cen ta mi fir ma nie prze rwa nie sta wia
na ja kość wy ko na nia i in no wa cyj ność kon struk cji
swo ich śmie cia rek. Przed się bior stwo pro du ku je
po jaz dy prze zna czo ne do ca ło rocz nej pra cy
w nie ko rzyst nych wa run kach po go do wych.
Przy pro duk cji śmie cia rek NTM wy ko rzy sty wa -
na jest nie zwy kle wy trzy ma ła stal o naj wyż szej ja -
ko ści, któ ra za pew nia więk szą trwa łość i mniej -
szą ma sę. Ma to bar dzo du że zna cze nie, po nie -
waż zwięk sze nie ła dow no ści po zwa la na trans -
port więk szej ilo ści od pa dów na raz. Ko lej nym
istot nym czyn ni kiem jest czas po trzeb ny
do opróż nie nia po jem ni ka i za gęsz cze nia od pa -
dów. Za tę czyn ność od po wia da ją wy so kiej kla sy
sys te my hy drau licz ne, któ re umoż li wia ją opróż -
nie nie po jem ni ka na od pa dy w mniej niż czte ry
se kun dy. Ko lej ną za le tą śmie cia rek NTM jest nie -
skom pli ko wa na kon struk cja, z nie wiel ką licz bą
ele men tów ru cho mych i bra kiem pod ze spo łów

POJAZDY KOMUNALNE
www.ntmpolska.pl

NTM – czte ry frak cje w jed nej śmie ciar ce 
Obo wią zu ją ce od lip ca te go ro ku roz po rzą dze nie o se gre ga cji od pa dów na czte ry frak cje spra wia,
że fir my zaj mu ją ce się ich zbiór ką mu szą na no wo zor ga ni zo wać swo ją pra cę. Roz wią za niem ich
pro ble mu mo gą być wie lo ko mo ro we śmie ciar ki umoż li wia ją ce w jed nym kur sie ze bra nie na wet
czte rech frak cji. A jed nym z li de rów w pro duk cji ta kich po jaz dów jest fiń ska fir ma NTM. 

a Wie lo ko mo ro we śmie ciar ki
NTM po zwa la ją za osz czę dzić
czas i pie nią dze, gdyż w jed -
nym kur sie mo gą ze brać od -
pa dy z kil ku frak cji

s Róż no rod ność za bu dów NTM
da je moż li wość za ła dun ku
od pa dów z do wol ne go ro dza -
ju po jem ni ków

http://ntmpolska.pl/
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elek tro nicz nych w przy pad ku mo de li stan dar do -
wych. Te ce chy przy da ją się szcze gól nie w przy -
pad ku, gdy wśród zbie ra nych śmie ci znaj dzie się
po piół po wsta ją cy w wy ni ku spa la nia wę gla wy -
ko rzy sty wa ne go do ogrze wa nia do mów. Sta no wi
on bo wiem istot ne za gro że nie dla du żej czę ści
śmie cia rek do stęp nych na ryn ku, zwłasz cza wy -
ko rzy stu ją cych czuj ni ki elek tro nicz ne.
Na to miast w związ ku z tym, że oprócz od pa dów
se gre go wa nych śmie ciar ki ma ją prze wo zić tak że
od pa dy nie po se gre go wa ne, po jaz dy NTM są wy -
po sa żo ne w do dat ko wą ko mo rę.
– Nie mal każ dy z na szych po jaz dów ła do wa nych
od ty łu mo że my wy po sa żyć na przy kład w do dat -
ko wą ko mo rę z przo du bez pra sy. Mo du ły te są
od sie bie cał ko wi cie od dzie lo ne, przez co nie za -
cho dzi ry zy ko wy mie sza nia się frak cji od pa dów.
W po łą cze niu z za bu do wą dwu ko mo ro wą otrzy -
mu je my trzy ko mo ro wy sys tem se gre ga cji – pod -
kre śla Hu bert Kłok. 
NTM po wsta ła w ro ku 1950 i za trud nia obec nie
oko ło pięćset osób. Przed się bior stwo NTM zaj mu -
je się pro jek to wa niem, pro duk cją i sprze da żą wy -
po sa że nia trans por to we go dla sa mo cho dów cię -
ża ro wych oraz po jaz dów do zbiór ki po se gre go -
wa nych od pa dów. Gru pa NTM zaj mu je po zy cję li -
de ra na ryn kach nor dyc kich. Fir ma NTM jest tak -
że uzna nym do staw cą w in nych re jo nach Eu ro py,
gdzie pro wa dzi dzia łal ność za po śred nic twem
pod mio tów za leż nych i dys try bu to rów (Wiel ka
Bry ta nia, Niem cy, Ro sja, Ho lan dia, Au stria, Pol ska
i kra je bał tyc kie). NTM dys po nu je sze ro ką ofer tą
śmie cia rek tra dy cyj nych, ła do wa nych od ty łu oraz
ła do wa nych z bo ku i z przo du, a tak że róż ny mi
wa rian ta mi sprzę tu prze zna czo ne go głów nie
do zbio ru od pa dów sor to wa nych u źró dła. Za li -
cza ją się do nich po jaz dy wie lo ko mo ro we, urzą -
dze nia za ła dun ko we i sys te my wa go we.

a Co raz wię cej przed się biorstw zaj mu ją cych się zbiór ką od pa dów de -
cy du je się na za kup śmie cia rek wie lo ko mo ro wych. De cy du ją o tym
wzglę dy eko no micz ne, gdyż oszczęd no ści uzy ska ne w wy ni ku
ograniczenia zu ży cia pa li wa i cza su po trzeb ne go do ze bra nia kil ku
frak cji, szyb ko ni we lu ją więk szy koszt za ku pu

http://ntmpolska.pl/
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W ra mach rze tel ne go part ner stwa z klien ta mi i do -
staw ca mi EKCOCEL pro jek tu je, wy twa rza  i do -
star cza do użytkowników wy so kiej ja ko ści pro -
duk ty. Dzię ki wie lo let niej dzia łal no ści na ryn ku
pol skim i za gra nicz nym firma posiadła do świad -
cze nie i wie dzę, któ re dla użytkownika jej
produktów ozna cza ją kon kret ne ko rzy ści. 
EK CO CEL ofe ru je za bu do wy przy go to wa ne
do trans por tu róż nych frak cji od pa dów. Dzię ki
sze ro kie mu za kre so wi po jem no ści skrzyń ła dun -
ko wych (od 7 do 31 m3) EKO CEL jest w sta nie
do star czyć roz wią za nie opty mal nie do pa so wa ne
do kon kret nych po trzeb użyt kow ni ka. Za bu do wy
ofe ro wa ne przez EK CO CEL wy po sa żo ne są we
wrzut ni ki ty pu otwar te go lub za mknię te go, któ re
mo gą ob słu gi wać wszyst kie ro dza je stan dar do -
wych po jem ni ków na od pa dy. W ra zie po trze by
fir ma jest w sta nie przy go to wać i zre ali zo wać za -
da nia, któ re uwzględ nią wszyst kie in dy wi du al ne
ocze ki wa nia klien tów w za kre sie do staw sprzę tu
do wy wo zu od pa dów.
EK CO CEL jest tak że au to ry zo wa nym przed sta wi -
cie lem han dlo wym i ser wi so wym fir my FAUN. Ofe -
ru je za rów no po jaz dy do wy wo zu od pa dów, jak
rów nież uni wer sal ne za mia tar ki miej skie VIA JET. 
Dla użyt kow ni ków sprzę tu nie zwy kle waż na jest ob -
słu ga ser wi so wa. EKO CEL po sia da w Pol sce trzy
sta cjo nar ne punk ty ser wi so we (Re ko wo Gór ne,
War sza wa, Cho rzów) oraz ser wi sy mo bil ne we Wro -
cła wiu, w War sza wie, Cho rzo wie, Po zna niu, Ja ro -

sła wiu, Re ko wie Gór nym i Szcze ci nie. Fir ma ofe ru je
kom plek so we roz wią za nia po le ga ją ce na te sto wa -
niu, na pra wach i prze glą dach ser wi so wych. Za pew -
nia też do sta wę ory gi nal nych czę ści za mien nych.
Co jesz cze wy róż nia fir mę EKO CEL? Z pew no ścią
dy na mi ka i ela stycz ność dzia ła nia oraz szyb ka re ak -
cja na zmie nia ją ce się po trze by ryn ku. Fir ma pod -
cho dzi do każ de go klien ta in dy wi du al nie, do pa so -
wu jąc swą ofer tę do je go po trzeb i ocze ki wań. Uzna -
je bo wiem, że part ner ska współ pra ca po win na przy -
no sić dłu go ter mi no we ko rzy ści obu stro nom. Dla te -
go też EKO CEL udo sko na la i roz wi ja swe pro duk ty,
gwa ran tu jąc ich naj wyż szą ja kość. Każ dy z nich wy -
ko na ny został w zgo dzie ze stan dar da mi bez pie -
czeń stwa okre ślo ny mi przez UE. 

EKO CEL – specjaliści od śmie cia rek
Firma EKOCEL wchodzi w skład mię dzy na ro do wej Gru py Zo el ler. Je st naj więk szym pro du cen -
tem śmie cia rek w Pol sce zajmując także po zy cję li de ra krajowego ryn ku w za kre sie do star cza -
nia no wo cze snych roz wią zań dla firm ko mu nal nych. Naj lep szą gwa ran cją ja ko ści i rze tel no ści
jest po nad 1.800 po jaz dów ze zna kiem EKO CEL eks plo atowanych codziennie przez pol skie
firmy ko mu nal ne. Wi zy tów ką fir my są pra cow ni cy. To ich do świad cze nie, pro fe sjo na lizm i kom -
pe ten cje sta no wią naj więk szą war tość fir my. A wy so ka ja kość pro duk tów po twier dzo na jest
cer ty fi ka ta mi ISO 9001: 2008 i 14001: 2004.

a Za bu do wy EK CO CEL wy po sa -
żo ne są we wrzut ni ki ty pu otwar -
te go lub za mknię te go, któ re mo -
gą ob słu gu gi wać wszyst kie ro -
dza je stan dar do wych po jem ni -
ków na od pa dy

s EKO CEL gwa ran tu je naj wyż szą
ja kość swych pro duk tów. Każ dy
z nich wy ko na ny zo stał w zgo -
dzie ze stan dar da mi bez pie czeń -
stwa okre ślo ny mi przez UE

http://www.ekocel.pl/


https://camso.co/en/


20 Pośrednik Komunalny

MASZYNY KOMUNALNE

Przed się bior stwo KO MU NAL TRUCK roz po czę ło
dzia łal ność pod ko niec 2003 ro ku i po cząt ko wo
zaj mo wa ło się na pra wa mi po jaz dów spe cjal nych,
w tym śmie cia rek i in nych po jaz dów ko mu nal -
nych. Tak że obec nie usłu gi ser wi so we i sprze daż
czę ści za mien nych od gry wają istot ną ro lę w dzia -
łal no ści fir my. Klu czo wym mo men tem w roz wo ju
fir my był rok 2010, gdyż wte dy zo sta ły pod pi sa ne
umo wy o współ pra cy ze świa to wy mi li de ra mi
bran ży ko mu nal nej – NTM, HY VA, DU LE VO i EL -
TE. Od te go mo men tu na stą pił dy na micz ny roz -
wój fir my, wa chlarz świad czo nych usług zo stał
po sze rzo ny o mon taż i sprze daż no wych oraz
uży wa nych po jaz dów, a tak że in nych urzą dzeń
spe cja li stycz nych. Współ pra ca z re no mo wa ny mi
kon cer na mi, a co za tym idzie ob co wa nie z no -
wo cze sną tech no lo gią, po zwo li ło na znacz ne
pod nie sie nie wła snych umie jęt no ści.
A to z ko lei za owo co wa ło pra ca mi nad wpro wa -
dza niem au tor skich roz wią zań, któ re uwzględ nia -
ły po trze by pol skie go ryn ku po jaz dów ko mu nal -
nych. Do sko na łym te go przy kła dem mo że być
współ pra ca KO MU NAL TRUCK z fiń skim pro du -
cen tem śmie cia rek, fir mą NTM. KO MU NAL
TRUCK jest ich wy łącz nym przed sta wi cie lem
w Pol sce, a umo wa obej mu je mon taż za bu dów,
ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny, dys try bu -
cję czę ści za mien nych oraz przy go to wa nie po -
jaz dów pod ką tem in dy wi du al nych wy mo gów
pol skie go klien ta. I to wła śnie wsku tek za po trze -
bo wa nia od bior ców za ist nia ła ko niecz ność opra -
co wa nia tech no lo gii uła twia ją cej my cie po jem ni -
ków śmie cia rek. W efek cie po wstał KO MU NAL
WASH, au tor skie roz wią za nie wy so ko ci śnie nio -
wej in sta la cji do my cia po jem ni ków. Co istot ne,
sys tem ten moż na mon to wać za rów no na eta pie
kom ple to wa nia za bu do wy, jak i w już ist nie ją -
cych (uży wa nych) po jaz dach. 
Mo der ni za cja za bu do wy po jaz du, któ ry już pra -
cu je, po le ga na umiesz cze niu w przed niej czę ści
śmie ciar ki zbior ni ków na czy stą i brud ną wo dę.
Wią że się to z ko niecz nością zna le zie nia miej sca
i naj czę ściej ogra ni cza za kres pra cy pły ty wy py -
cha ją cej i si łow ni ka te le sko po we go od po wie dzial -
ne go za jej ruch (bez szko dy dla pra wi dło wego
funk cjo no wa nia). Dzię ki te mu moż li wy jest mon -
taż dwóch pio no wych zbior ni ków o łącz nej po -
jem no ści 1.500 li trów na wo dę czy stą oraz jed ne -
go, usta wio ne go po zio mo, o po jem no ści 800 li -
trów na wo dę brud ną.

Na to miast du żo pro ściej – i ta niej – jest w przy -
pad ku mon ta żu sys te mu my ją ce go na eta pie
kom ple to wa nia za bu do wy śmie ciar ki. Ta opcja
umoż li wia tak że za mon to wa nie więk szych zbior -
ni ków, a ich in sta la cja mo że być do pa so wa na
do in dy wi du al nych po trze b przed się bior stwa. In -
sta la cja znaj du je się wte dy tak że za ka bi ną kie -
row cy, ale za bu do wa śmie ciar ki zo sta je od su nię -
ta i w ten spo sób zy sku je się wol ną, bez żad nych
ogra ni czeń, prze strzeń. Po zwa la to na mon taż
po je dyn cze go zbior ni ka na wo dę czy stą o po jem -

www.komunaltruck.pl

Czy ste pojemniki z KO MU NAL TRUCK
Mi mo uży wa nia wor ków na od pa dy, po jem ni ki na śmie ci wy ma ga ją sta łe go my cia. Jest to za ję -
cie na ty le cza so chłon ne, że do je go wy ko na nia fir my zbie ra ją ce od pa dy mu szą kie ro wać do -
dat ko wych pra cow ni ków. Jed nak utrzy my wa nie po jem ni ków w na le ży tej czy sto ści nie za wsze
mu si być uciąż li we i cza so chłon ne. Prze ko nu je o tym au tor skie roz wią za nie fir my KO MU NAL
TRUCK, któ ra wy po sa ża prze zna czo ne do zbiór ki od pa dów sta łych po jaz dy w wy so ko ci śnie -
nio we in sta la cje do my cia po jem ni ków KO MU NAL WASH.

a Mon taż wy so ko ci śnie nio wej
in sta la cji do my cia po jem ni -
ków KO MU NAL WASH
na eta pie kom ple to wa nia za -
bu do wy gwa ran tu je opty -
mal ne do pa so wa nie nie tyl -
ko pod wzglę dem tech nicz -
nym, ale tak że i es te tycz nym

f Tur body sze i gło wi ce my ją -
ce mon to wa ne są na ra mio -
nach w od wło ku

s Prze su nię cie za bu do wy śmie -
ciar ki umoż li wia umiesz cze -
nie zbior ni ków na czy stą
i brud ną wo dę au to ma tycz nej
myj ki bez po śred nio za ka bi ną
kie row cy

https://www.komunaltruck.pl/
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no ści na wet 2.500 li trów. Wię cej miej sca spra wia,
że tak że po jem ność zbior ni ka na wo dę brud ną
ro śnie do 1.500 li trów. W obu przy pad kach zbior -
ni ki są wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej o gru bo -
ści 4 mm. Kształ tem są do pa so wa ne do za bu do -
wy, dzię ki cze mu prze strzeń jest mak sy mal nie
wy ko rzy sta na, a po jazd wy glą da es te tycz nie. 
Sys tem my ją cy KO MU NAL WASH cha rak te ry zu -
je się pro stą bu do wą i za sa dą dzia ła nia. Dzię ki
te mu je go ob słu ga jest pro sta, gwa ran tu jąc opty -
mal ną trwa łość i nie za wod ność. W skró cie wy -
glą da to na stę pu ją co. Wo da ze zbior ni ka na czy -
stą wo dę tra fia gra wi ta cyj nie do pom py wy so ko -
ci śnie nio wej – uru cha mia nej do pie ro po wy bra -
niu funk cji my cia – skąd jest roz pro wa dza na
do gło wic lub dysz my ją cych. Do dat ko wo sys tem
uzu peł nia lan ca, któ ra dzię ki 15-me tro we mu
prze wo do wi umoż li wia my cie ręcz ne za rów no
po jem ni ka na śmie ci, jak i ca łej śmie ciar ki. Do -
dat ko wo moż na ją wy ko rzy stać, na przy kład
do my cia wiat przy stan ko wych, kon te ne rów lub
in nych przed mio tów i kon struk cji. 
Wcho dzą ce w skład my cia au to ma tycz ne go ro -
ta cyj ne gło wi ce my ją ce są umo co wa ne w od wło -
ku na dwóch ra mio nach, przy twier dzo nych
do je go bocz nych ścian. Pro ces my cia roz po -
czy na się tuż po je go opróż nie niu, a za my cie
od po wia da ją dy sze (po trzy w każ dej gło wi cy),
któ re wsku tek za sto so wa nej tech no lo gii gwa ran -
tu ją umy cie każ de go za kąt ka zbior ni ka. Brud na

wo da wraz z nie czy sto ścia mi spły wa na dno
wan ny od wło ka, a na stęp nie po przez 2-stop nio -
wy se pa ra tor tra fia do spe cjal ne go ka na łu. Do -
pie ro po je go za peł nie niu jest prze pom po wa na
do zbior ni ka wo dy brud nej.
Sys tem mo że umyć wszyst kie po jem ni ki mon to -
wa ne na śmie ciar ce. Stan dar do wy czas my cia
wy no si – 6, 12, 18 lub 24 se kun dy, ale na ży cze -
nie KO MU NAL TRUCK jest w sta nie za pro gra mo -
wać urzą dze nie z in ny mi cy kla mi. Au tor skie roz -
wią za nie zdo by ło uzna nie nie tyl ko użyt kow ni -
ków. Ja kość sys te mu KO MU NAL WASH zo sta ła
do ce nio na tak że przez fir mę NTM, któ ra ofe ru je
go swo im klien tom w ca łej Eu ro pie.

f Sys tem KO MU NAL WASH
moż na sto so wać we wszyst -
kich za bu do wach śmie cia -
rek, tak że w już użyt ko wa -
nych. Wte dy czy sta wo da
znaj du je się w dwóch od -
dziel nych zbior ni kach o łącz -
nej po jem no ści 1.500 li trów

s bior nik na od cie ki wraz ze
skrzyn ką na rzę dzio wą mon -
to wa ny jest mię dzy osia mi
pod wo zia

https://www.komunaltruck.pl/
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W tych ostat nich pra cach na pierw szy plan wy su wa się nie -
zwy kła do kład ność, z ja ką jest w sta nie pra co wać elek tro ma -
gnes. Po uru cho mie niu elek tro ma gne su wy twa rza ne jest po -
le ma gne tycz ne, któ re przy cią ga wszyst kie me ta lo we ele men -
ty z oto cze nia na rzę dzia, a te ren zo sta je sta ran nie oczysz -
czo ny nie tyl ko z więk szych sta lo wych czę ści, ale tak że z róż -
ne go ro dza ju dro bi nek. 
Nie któ re zło mo wi ska w pra cach na swo ich te re nach uży wa ją
zwy kłych chwy ta ków, które bez pro ble mu ra dzą so bie z du ży -
mi ele men ta mi, jed nak tylko elek tro ma gnes jest w sta nie na -
praw dę sku tecz nie i szyb ko oczy ścić te ren. 
Ma gne sy hy drau licz ne z se rii HMAG po sia da ją wbu do wa ny na -
pę dza ny hy drau licz nie ge ne ra tor, więc wy ma ga ją je dy nie po -
łą cze nia hy drau licz ne go. Włą cza nie i wy łą cza nie od by wa się
za po mo cą hy drau li ki ma szy ny ro bo czej. Są to urzą dze nia nie -
za stą pio ne przy pra cach wy bu rze nio wych, roz biór kach, a tak -
że na zło mo wi skach, gdzie sor to wa nie i re cy kling zło mu jest
ła twy, jak ni gdy wcze śniej. Elek tro ma gne sy HMAG mo że my
za in sta lo wać mię dzy in ny mi na ma szy nach wy bu rze nio wych,
roz drab niar kach, ko par kach, chwy ta kach, cię ża rów kach czy

żu ra wiach, co spra wia, że jest to tak że sprzęt do sko na ły do wy -
naj mu. Oczy wi ście trze ba pa mię tać, że wiel kość na rzę dzia de -
ter mi nu je to naż ma szy ny, do któ rej ma być ono pod łą cza ne..
– W ofer cie po sia da my rów nież ma gne sy z ze wnętrz nym ge ne -
ra to rem, a tak że sa me ge ne ra to ry. Dzię ki te mu, w wy pad ku zu -
ży cia ta kie go urzą dze nia, moż na je po now nie skom ple to wać,
a ze psu te ele men ty wy mie nić na no we – mó wi Mi chał Sień ko. 
HMAG wy po sa żo ny zo stał w au to ma tycz ne za wo ry prze pły wu
i ci śnie nia ole ju. Dzię ki funk cji szyb kie go roz ma gne so wy wa nia
można precyzyjnie kon tro lo wać upusz cze nie ma te ria łu. 
Fir ma DY NA SET już od po nad trzy dzie stu lat spe cja li zu je się
w urzą dze niach na pę dza nych hy drau licz nie. Ma gne sy i ge -
ne ra to ry do nich są jed nymi z pierw szych urzą dzeń, ja kie
przed się bior stwo wdra ża ło do sprzedaży. Do tej po ry sta le
roz wi ja swój asor ty ment, dzię ki cze mu w ofer cie znaj du ją się
rów nież ta kie urzą dze nia jak ge ne ra to ry hy drau licz ne, pom -
py za ta pial ne czy myj ki ulicz ne. 
Szcze gól nie te ostat nie cie szą się w ostat nim cza sie ro sną cą
po pu lar no ścią. Z usług my jek do sa mo cho dów ko mu nal nych
ko rzy sta wie le Miej skich Przed się biorstw Oczysz cza nia.

www.serafin-maszyny.com

Po łą cze nie szyb ko ści z pre cy zją 
– elek tro ma gne sy DY NA SET
Elek tro ma gne sy znaj du ją za sto so wa nie w wie lu pra cach prze my sło wych. Są one pod sta wo wym
na rzę dziem w trak cie se gre go wa nia me ta lo wych ele men tów przy wy bu rza niu, pra cach na wy sy -
pi skach czy w ko lej nic twie. Nie zwy kle uży tecz ne są tak że na sku pach zło mu. 

http://serafin-maszyny.com/
http://serafin-maszyny.com/dynaset/
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Cykl uro czy sto ści roz po czę ło ofi cjal ne otwar cie
eu ro pej skiej sie dzi by LiuGong Dres sta Ma chi ne -
ry, któ ra od  tej pory mie ścić się bę dzie w sto łecz -
nym biu row cu Eu ro cen trum. Do tych cza so we eu -
ro pej skie biu ro LiuGong Eu ro pe mie ści ło się w Al -
me re, jed nak wła dze fir my po sta no wi ły za mie nić
Ho lan dię na Pol skę, po nie waż to wła śnie tu taj
znaj du je się ba za pro duk cyj na chiń skie go pro du -
cen ta ma szyn bu dow la nych. Ko lej nym po wo dem
do prze no sin by ło to, że Pol ska po przez swo je
po ło że nie na tra sie No we go Je dwab ne go Szla ku
jest ide al nym miej scem dla roz wo ju chiń skich in -
we sty cji. Po za tym cen tra la mo że gro ma dzić
w jed nym miej scu klu czo wych dla fir my spe cja li -
stów, by za pew nić jak naj lep sze wspar cie klien -
tów i re gio nal nych dys try bu to rów ma szyn pro du -
ko wa nych w za kła dach LiuGong Dres sta Ma chi -
ne ry w Sta lo wej Wo li. 
– Po nie waż nasz biz nes jest lo kal ny, mu si my ro zu -
mieć po trze by na szych klien tów. Od po wia dać
na nie i re ago wać od ra zu. Chce my być tam, gdzie
oni, żyć tym czym oni ży ją i pra co wać w ich miej -
scu pra cy. Dzię ki na szej Re gio nal nej Cen tra li, bę -
dzie my bli żej do staw ców i klien tów, do star cza jąc
im w krót kim cza sie wszyst ko, cze go po trze bu ją.
No wa Re gio nal na Cen tra la LiuGong w War sza wie
przy czy ni się do wzro stu LiuGong Eu ro pe po przez
umiej sco wie nie klu czo we go per so ne lu w cen tral -
nym punk cie Eu ro py – mó wił Ho ward Da le, Prze -
wod ni czą cy LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Cen tra la w War sza wie bę dzie kon cen tro wać się
na sprze da ży oraz na mar ke tin gu we wszyst kich
re gio nach Eu ro py i bę dzie za ra zem waż nym cen -
trum glo bal ne go wspar cia klien tów LiuGong. 

W uro czy sto ściach otwar cia no wej sie dzi by wzię ło
udział wie lu zna mie ni tych go ści. Wśród nich był Xu
Jian, Am ba sa dor Chin w Pol sce, któ ry w prze mó -
wie niu pod kre ślał ogrom ną ro lę Pol ski ja ko kra ju
le żą ce go na tra sie No we go Je dwab ne go Szla ku,
oraz wy ra ził za do wo le nie ze współ pra cy go spo -
dar czej mię dzy Pol ską a Chi na mi, któ ra dy na micz -
nie roz wi ja się mię dzy in ny mi dzię ki ta kim in we sty -
cjom, jak eu ro pej ska sie dzi ba LiuGong w War sza -
wie oraz no wym in we sty cjom kor po ra cji w Sta lo -
wej Wo li. W spo tka niu w war szaw skiej sie dzi bie fir -
my uczest ni czy li rów nież – pre zes LiuGong, Hu ang
Ha ibo oraz wi ce mi ni ster Roz wo ju Je rzy Kwie ciń -
ski, po seł na Sejm RP Ra fał We ber oraz Ppre zy -
dent Sta lo wej Wo li Lu cjusz Nad be reż ny.
Otwar cie sie dzi by w War sza wie by ło je dy nie przy -
staw ką do da nia głów ne go, któ rym są in we sty cje
zre ali zo wa ne przez LiuGong w Sta lo wej Wo li. Na -
stęp ne go dnia na stą pi ło bo wiem uro czy ste otwar -
cie in we sty cji w tam tej szym kom plek sie pro duk cyj -
nym LiuGong Dres sta Ma chi ne ry. Po wsta ło tam no -
wo cze sne Eu ro pej skie Cen trum Ba daw czo – Roz -

www.dressta.eu

LiuGong odpalił trzy fajerwerki!
W hi sto rii pol skie go przed sta wi ciel stwa LiuGong Dres sta Ma chi ne ry dni 27 i 28 wrze śnia 2017
roku na dłu go za pi szą się, ja ko klu czo we da ty dla roz wo ju fir my. Rzad ko się bo wiem zda rza,
aby w cią gu dwóch dni mia ły jed no cze śnie miej sce tak istot ne wy da rze nia, jak otwar cie eu ro -
pej skiej sie dzi by fir my, in au gu ra cja Re gio nal ne go Cen trum Dys try bu cji Czę ści Za mien nych
i uru cho mie nie no wej li nii pro duk cyj nej. 

f Do Księ gi Pa miąt ko wej w imie niu
na sze go wy daw nic twa wpi sał się
re dak tor Krzysz tof Ma łysz ko

a W od sło nię ciu ta bli cy upa mięt -
nia ją cej otwar cie eu ro pej skiej
sie dzi by LiuGong uczest ni czy li
(od le wej): po seł na Sejm RP
Ra fał We ber, wi ce mi ni ster Roz -
wo ju Je rzy Kwie ciń ski, am ba -
sa dor Chin w Pol sce Xu Jian,
pre zes LiuGong Hu ang Ha ibo
oraz Ho ward Da le, pre zes
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry 

s Eu ro pej ska cen tra la LiuGong
Dres sta Ma chi ne ry mie ści się
teraz w Warszawie, w biu row -
cu Eu ro cen trum

http://dressta.eu/
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wo jo we Ma szyn Bu dow la nych, a tak że li nia pro duk -
cyj na, z któ rej ma zjeż dżać do 1.000 sztuk ma szyn
rocz nie oraz Eu ro pej skie Cen trum Dys try bu cji Czę -
ści Za mien nych z ma ga zy nem na ty sią ce czę ści za -
mien nych dla klien tów na ca łym świe cie. 
– No we cen trum jest klu czo wym ele men tem wspar -
cia tech nicz ne go sie ci dys try bu to rów LiuGong oraz
klien tów w ca łej Eu ro pie. Dla sta lo wo wol skie go za -
kła du i fir my LiuGong ozna cza to wzrost ob ro tów
oraz do dat ko wy pre stiż, bo tyl ko stąd bę dą wy sy ła -
ne czę ści mar ki LiuGong na ca łą Eu ro pę i czę ści
mar ki Dres sta na ca ły świat. A na szym ce lem jest
za pew nie nie do staw naj wyż szej ja ko ści czę ści
wszyst kim klien tom, gdzie kol wiek są zlo ka li zo wa -
ni – pod kre śla Piotr Fi szer, dy rek tor do staw
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry w Sta lo wej Wo li.
Cen trum w Sta lo wej Wo li do łą czy do dzie wię ciu
in nych ta kich cen trów LiuGong na ca łym świe cie.
Dzię ki nie mu klien ci mo gą li czyć na szyb sze do -
sta wy czę ści po przez za sto so wa nie bar dziej efek -
tyw nych i spraw nych me tod oraz zwięk szo ną
zdol ność ma ga zy no wa nia ory gi nal nych czę ści
LiuGong i Dres sta. Cen trum ofe ru je do dat ko wą
po wierzch nię do ob słu gi czę ści przy cho dzą cych,
jak rów nież sor to wa nia, pa ko wa nia i kon tro li za -
mó wień. In we sty cja w Sta lo wej Wo li, po twier dza
też dłu go ter mi no we za an ga żo wa nie się kon cer -
nu LiuGong w ry nek eu ro pej ski. 
– To nie jest jed no ra zo wa in we sty cja. Od lat in we -
stu je my w za kład w Sta lo wej Wo li i za mie rza my to

kon ty nu ować. Chcę pod kre ślić, że otwie ra jąc no -
we in we sty cje, ta kie jak Eu ro pej skie Cen trum Ba -
daw czo -roz wo jo we po twier dza my na sze za an ga -
żo wa nie i po ka zu je my, że kon cern LiuGong bar -
dzo po waż nie trak tu je Pol skę – za pew niał Hou
Yubo, wi ce pre zes LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Przed sta wi cie le chiń skie go in we sto ra pla nu ją wy -
pro du ko wać w tym ro ku w Sta lo wej Wo li oko -
ło 250 ma szyn bu dow la nych, z cze go oko ło 80
na no wo otwar tej li nii pro duk cyj nej. Obiekt ma
po wierzch nię cał ko wi tą 43.724 me trów kwa dra to -
wych, z cze go na no wą li nię pro duk cyj ną prze -
zna czo no 1.904 me try kwa dra to we. Przy zdol no -
ści pro duk cyj nej do 1.000 sztuk rocz nie, pra ce
bę dą obej mo wać mon taż głów nych ze spo łów,
ma lo wa nie, fi nal ny mon taż oraz pró by ma szyn.
– Obec nie w peł nym za kre sie pro du ku je my w Sta -
lo wej Wo li trzy mo de le ła do wa rek LiuGong se rii H.
Za stą pi ły one ofe ro wa ne do tąd mo de le Dres sty,
ale oczy wi ście ich użyt kow ni cy nie mu szą się mar -
twić o ser wis, gdyż za pew ni my go na od po wied -
nim po zio mie. Na stęp nie bę dzie my sys te ma tycz -
nie uru cha miać pro duk cję in nych ma szyn,
w pierw szej ko lej no ści bę dzie to sześć mo de li ko -
pa rek z se rii E – in for mu je Adam Klecz, Dy rek tor
Pro duk cji LiuGong w Sta lo wej Wo li.
Nic się nie zmie ni tak że w przy pad ku po zo sta łych
pro duk tów sprze da wa nych pod mar ką Dres sta.
Na dal bę dą po wsta wać, tak chęt nie wy ko rzy sty -
wa ne mię dzy in ny mi na skła do wi skach od pa dów
ko mu nal nych, spy char ki. Wła dze kon cer nu
obiecują, że nie tyl ko za pew nią peł ną ob słu gę
ser wi so wą, ale sys te ma tycz nie bę dą w nich wdra -
żać no we roz wią za nia tech no lo gicz ne. 
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a Li nię pro duk cyj ną fa bry ki
w Sta lo wej Wo li ja ko pierw sza
opu ści ła no wej ge ne ra cji ła -
do war ka ko ło wa LiuGong

f Fa bry ka przy go to wa na jest już
do pro duk cji ła do wa rek i ko -
pa rek LiuGong, ale z cza sem
po wsta wać tu bę dą tak że ma -
szy ny in ne go ty pu 

s Koszt mo der ni za cji obiek tu,
w któ rym mie ści się Cen trum
Lo gi stycz ne i Cen trum Dys try -
bu cji Czę ści ma rek Dres sta
i LiuGong, wy niósł bli sko
osiem mi lio nów eu ro

d Ma ga zyn Eu ro pej skie go Cen -
trum Dys try bu cji Czę ści Za -
mien nych zaj mu je po wierzch -
nię 3.500 me trów kwa dra to -
wych, a na je go pół kach znaj -
dzie się miej sce dla 30.000 po -
zy cji
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Co spra wia, że nie wszyst kie ma szy ny ra dzą so -
bie w pra cach przy re cy klin gu i na skła do wi skach
od pa dów? Przede wszyst kim wa run ki, któ re tam
pa nu ją. Wszę do byl ski i agre syw ny pył, nie bez -
piecz ne sub stan cje che micz ne, uciąż li wy ha łas
oraz ogra ni czo na prze strzeń spra wia ją, że tyl ko
wy trzy ma łe i wy po sa żo ne w od po wied nie tech no -
lo gie ma szy ny są w sta nie wy ko nać pra cę szyb -
ko, a do te go przy zmi ni ma li zo wa nych kosz tach.
Cat MH3022 re pre zen tu je ro dzi nę mniej szych ko -
pa rek ko ło wych do prac prze ła dun ko wych. Mi mo
to mo del ten, dzię ki wszech stron no ści i wy daj no ści
oraz sta bil no ści, do sko na le spraw dza się w pra -
cach zwią za nych z re cy klin giem zło mu i od pa dów.
Do te go cha rak te ry zu je się nie za wod no ścią i trwa -
ło ścią, a za sto so wa ne tech no lo gie gwa ran tu ją ni -
skie kosz ty ope ra cyj ne po stro nie wła ści cie la.
Na eko no micz ną pra cę ma szy ny du ży wpływ ma
speł nia ją cy nor my Sta ge IV sil nik, któ ry ce chu je
się du żą mo cą (176 KM) i wy daj no ścią, a przy tym
za do wa la się ni skim zu ży ciem pa li wa (o 10 pro -
cent mniej szym niż w po przed nim mo de lu). Istot -
ne jest, że do je go za si la nia  uży wać moż na ole ju
na pę do we go o bar dzo ni skiej za war to ści siar ki
(ULSD – 10 ppm lub niż szej) al bo pa li wa bio die -
sel B20 wy mie sza ne go z ole jem na pę do wym. Do -
dat ko wo kon struk to rzy Ca ter pil la ra za sto so wa li
sze reg roz wią zań, któ re jesz cze bar dziej ob ni ża ją
kosz ty eks plo ata cyj ne ma szy ny. W ich skład
wcho dzą mię dzy in ny mi: au to ma tycz na re gu la cja
pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka – pręd kość ob ro to wa
sil ni ka jest zmniej sza na, gdy nie są po trzeb ne
wyż sze ob ro ty; re gu la tor cza su pra cy na bie gu ja -
ło wym – wy łą cza sil nik po upły wie zde fi nio wa ne -
go wcze śniej okre su bez czyn no ści; udo sko na lo -
ny tryb Eco – sil nik ge ne ru je tę sa mą moc przy niż -
szej pręd ko ści ob ro to wej; au to ma tycz ne uak tyw -
nia nie try bu jaz dy po ru sze niu i zop ty ma li zo wa ny
tryb jaz dy – pręd kość ob ro to wa w try bie jaz dy jest
au to ma tycz nie usta wia na na żą da nie.
Ko lej nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na efek tyw ną
pra cę ma szy ny jest od po wied nie sta no wi sko pra -
cy ope ra to ra. Jak wspo mnie li śmy, czę sto pra cy
ma szy ny to wa rzy szy agre syw ny pył, a ogra ni czo -
na – do te go na je żo na nie bez piecz ny mi ele men ta -
mi (np. na zło mo wi skach) – prze strzeń wy ma ga
do brej i ni czym nie za kłó co nej wi docz no ści. Ta kie
wa run ki za pew nia ka bi na ope ra to ra ko par ki Cat
MH3022. Przede wszyst kim ka bi na jest pod no szo -
na na wy so kość 2.400 mm, co wraz z du ży mi po -
wierzch nia mi prze szkleń za pew nia opty mal ny wi -

dok na te ren wo kół ma szy ny. Do dat ko wo na sze -
ro kim mo ni to rze ope ra tor mo że śle dzić ob raz prze -
sy ła ny z dwóch ka mer umiesz czo nych na ma szy -
nie. Za dba no przy tym o to, aby pro ces pod no sze -
nia był bez piecz ny (w przy pad ku wy stą pie nia nie -
pra wi dło wo ści w pra cy ukła du hy drau licz ne go ka -
bi nę moż na opu ścić al bo uży wa jąc dźwi gni we
wnę trzu ka bi ny, al bo dźwi gni na ra mie do stęp nej
z po zio mu pod ło ża) i kom for to wy (me cha nizm
rów no le gło wo do wy za sto so wa ny w kon struk cji
ukła du utrzy mu je ka bi nę w po zio mie na każ dym
eta pie ru chu, za pew nia płyn ny ruch, eli mi nu jąc
w ten spo sób nie przy jem ne szarp nię cia).
Po za tym za dba no, aby naj czę ściej uży wa ne prze -
łącz ni ki zo sta ły zgru po wa ne i umiesz czo ne moż li -
wie naj bli żej joy stic ków, a ich licz bę zmniej szo no
do mi ni mum. Ko lej ne udo god nie nia to kil ka
schow ków za pew nia ją cych od po wied nią ilość
miej sca na kask, bu tel kę z na po jem, te le fon i klu -
cze oraz kom for to we, w peł ni re gu lo wa ne i pod -
grze wa ne fo te le. Ca łość uzu peł nia du ży mo ni tor
LCD o wy so kiej roz dziel czo ści, a funk cja wy bo ru
osprzę tu umoż li wia skon fi gu ro wa nie usta wień na -
wet dla dzie się ciu urzą dzeń hy drau licz nych. Na to -
miast pod ze spo ły pod le ga ją ce kon ser wa cji okre -
so wej, ta kie jak fil try ole ju sil ni ko we go i pa li wa czy
za wo ry pły nów eks plo ata cyj nych, są do stęp ne
z po zio mu pod ło ża, a do stęp do zbior ni ków pa li -
wa i pły nu DEF moż na uzy skać z po zio mu no wej,
skła da nej, an ty po śli zgo wej plat for my ser wi so wej.
Po wie trze z ze wnątrz do sta je się do ka bi ny przez
filtr świe że go po wie trza, któ ry znaj du je się w ła two
do stęp nym miej scu z bo ku ka bi ny. O po wie trze
w ka bi nie dba tak że prze my śla ny układ ogrze wa -
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Cat MH3022 – wzo rzec pro duk tyw no ści
Tyl ko trwa łe i nie za wod ne ma szy ny po ra dzą so bie w wy ma ga ją cych wa run kach zwią za nych
z re cy klin giem, pra ca mi na skła do wi skach od pa dów ko mu nal nych oraz pla cach prze ła dun ko -
wych. Oka zu je się, że ko ja rzo ne głów nie z tra dy cyj ny mi pla ca mi bu dow la ny mi po pu lar ne Ca ty
od wie lu lat bez tru du zda ją eg za min tak że w ta kich miej scach, a jed ną z ma szyn, któ ra god nie
re pre zen tu je Ca ter pil la ra, jest ko par ka ko ło wa Cat MH3022.

a Ko par ka ko ło wa Cat MH3022
do sko na le spraw dza się
na wszyst kich pla cach prze ła -
dun ko wych. Du ża sta bil ność
ma szy ny umoż li wia jej prze -
miesz cza nie ma te ria łów na wet
na od le głość je de na stu me trów

a Ka bi na ope ra to ra jest pod -
no szo na na wy so kość bli -
sko 2,5 me tra, po sia da wy -
daj ny układ ogrze wa nia i kli -
ma ty za cji, a spe cjal ne fil try
spra wia ją, że do wnętrza nie
do sta ją się szko dli we py ły
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nia i kli ma ty za cji. Układ jest cał ko wi cie od se pa ro -
wa ny od prze dzia łu sil ni ko we go, dzię ki cze mu
do ka bi ny prze do sta je się mniej ha ła su i cie pła.
Po nie waż ma szy ny sto so wa ne w re cy klin gu oraz
na skła do wi skach od pa dów mu szą speł niać zu -
peł nie in ne wy ma ga nia, niż sprzęt wy ko rzy sty wa -
ny do ro bót ziem nych, ma ją one spe cja li stycz ny
osprzęt i uni ka to we wy po sa że nie. Ta ka kom ple -
ta cja po zwa la osią gnąć za kła da ną wy daj ność, ale
przede wszyst kim za pew nia od po wied ni po ziom
bez pie czeń stwa i ogra ni cza do mi ni mum awa rie
sprzę tu, po wo do wa ne skraj nie trud ny mi wa run -
ka mi pra cy. Ma szy ny Ca ter pil la ra, w tym ko par ki
do prac prze ła dun ko wych, pra cu ją ce na zło mo -
wi skach czy w sor tow niach od pa dów, wy po sa żo -
ne są w układ hy drau licz ny zsyn chro ni zo wa ny
z ukła dem na pę do wym, co gwa ran tu jąc wy so kie
pa ra me try ro bo cze przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu zu ży cia pa li wa. Wszyst kie ma szy ny wy po -
sa żo ne są w szyb ko złą cze hy drau licz ne, ale pra -
ca w tak spe cy ficz nych wa run kach wy ma ga
przede wszyst kim od po wied nie go osprzę tu.
Pod tym wzglę dem ofer ta Ca ter pil la ra jest bo ga ta
i zróż ni co wa na. W pra cach prze ła dun ko wych
ogrom ną ro lę od gry wa ją chwy ta ki, gdyż pro ces
na peł nia nia i wy sy pu ma za sad ni cze zna cze nie
dla po zio mu wy daj no ści. Chwy ta ki Cat do sto so -
wa ne są pre cy zyj nie do osią gów mo de lu
MH3022. Ich kon struk cja prze kła da się na do sko -
na łe pa ra me try pe ne tra cji pod czas za głę bia nia
się w ma te riał. Wy ko rzy sty wa nie peł nej mo cy ma -
szy ny ozna cza krót kie cza sy otwie ra nia/za my ka -
nia oraz du żą si łę za my ka ją cą, a sys tem peł ne go
ob ro tu w za kre sie 360° po zwa la pre cy zyj nie prze -
miesz czać obiek ty i ma te riał. Dzię ki te mu mo del
MH3022 z chwy ta kiem Cat prze miesz cza wię cej
ma te ria łu przy mi ni mal nych na kła dach cza su
i wy sił ku. Oczy wi ście chwy ta ki są przy sto so wa ne
do prze no sze nia wszel kie go ro dza ju ma te ria łów.
Pod ze spo ły hy drau licz ne są za bez pie czo ne
przed uszko dze niem, a jed no cze śnie ła two do -
stęp ne pod czas prze pro wa dza nia ru ty no wej ob -
słu gi tech nicz nej. Ob sza ry ko pią ce i pe ne tru ją ce
ma te riał wy ko na no z wy so kiej ja ko ści ma te ria łów

od por nych na zu ży cie.  Sze ro ka ga ma ły żek po -
zwa la jesz cze le piej do pa so wać chwy tak do pra -
cy z wy bra nym ma te ria łem. Z ko lei do za ła dun ku
i prze no sze nia du żych ilo ści luź nych ma te ria łów,
ta kich jak ziar no, wę giel, pia sek i żwir naj le piej na -
da ją się chwy ta ki łu pi no we. Chwy ta ki te są kon fi -
gu ro wa ne z wie lu ele men tów, co po zwa la do kład -
nie do brać po jem ność do po trzeb użyt kow ni ka.
Gdy wy ma ga na jest głęboka pe ne tra cja ma te ria -
łu maszynę można wyposażyć w chwytak do ko -
pa nia. Do dat ko wo, jako opcja, dostępny jest
także  agre gat prą do twór czy o mo cy 15 kW. Mo -
że on się przy dać je śli osprzęt ro bo czy lub wy ko -
ny wa ne zadanie wy ma gają do dat ko we go za si la -
nia, na przy kład agre gat mo że za si lać ma gnes
o śred ni cy do 1,4 metra. 
Aby móc wy ko rzy stać w peł ni moż li wo ści, któ re
ofe ru je spe cja li stycz ne oprzy rzą do wa nie, po trze -
ba wy daj ne go ukła du za wie sze nia osprzę tu. Ra -
mio na i wy się gni ki mo de lu MH3022 zo sta ły stwo -
rzo ne spe cjal nie pod ką tem spro sta nia ob cią że -
niom wy stę pu ją cym przy prze ła dun ku ma te ria łów.
W skład wy się gni ka MH wcho dzą prze wo dy hy -
drau licz ne ob wo du wy so kie go ci śnie nia, od po -
wia da ją ce go za otwie ra nie i za my ka nie na rzę dzia,
oraz prze wo dy hy drau licz ne ob wo du śred nie go
ci śnie nia, słu żą ce go do je go ob ra ca nia. Wy mia ry
no we go wy się gni ka krót kie go do prze ła dun ku
ma te ria łów (MH) umoż li wia ją pra cę we wnątrz bu -
dyn ków przy za cho wa niu ta kiej sa mej wy daj no ści
i nie zmie nio ne go udźwi gu. Z ko lei ra mio na mo de -
lu do prze ła dun ku ma te ria łów (MH) wy po sa żo ne
są w po moc ni cze prze wo dy hy drau licz ne obie gu
wy so kie go i śred nie go ci śnie nia. Ra mię z wy gię -
ciem o dłu go ści 4.900 mm cha rak te ry zu je się pa -
ra me tra mi za się gu i udźwi gu od po wied ni mi do ty -
po wych prac prze ła dun ko wych, na to miast ra mię
pro ste o dłu go ści 4.200 mm sta no wi ide al ny wy -
bór, gdy wy ma ga ne jest ko rzy sta nie z bar dziej za -
awan so wa nych funk cji osprzę tu ro bo cze go.

a Dla zło mo wisk, za kła dów re -
cy klin gu i sta cji prze ła dun ko -
wych naj lep sze są chwy ta ki
wie lo pal cza ste. Do stęp ne są
chwy ta ki z czte re ma lub pię -
cio ma pal ca mi, o po jem no -
ści od 600 do 1.000 li trów

s Ma szy ny Ca ter pil lar pra cu ją ce
na zło mo wi skach i w sor tow -
niach od pa dów wy po sa żo ne są
w zsyn chro ni zo wa ny z ukła dem
na pę do wym system hy drau liki.
Dzię ki te mu osiągają wy so kie
pa ra me try ro bo cze, a jed no cze -
śnie zu ży wają mniej pa li wa
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Fir ma Złom pol na ryn ku su row ców wtór nych dzia -
ła od 25 lat. Od sa me go po cząt ku sta le in we stu je
w wy kwa li fi ko wa ną ka drę oraz no wo cze sny park
ma szy no wy. Sys te ma tycz ny roz wój po zwo lił uzy -
skać czo ło wą po zy cję na lo kal nym ryn ku i obec -
ne moż li wo ści prze ro bu zło mu sta lo we go są
na po zio mie 100.000 ton rocz nie. Prze ro bie nie
tak du żej ilo ści zło mu by ło by nie moż li we bez od -
po wied nie go za ple cza ma szy no we go. 
– Dzia łal ność w sek to rze zło mo wym za czy na li śmy
od pra cy ma szy ną, któ ra zo sta ła wy pro du ko wa na
jesz cze w NRD. By ła to ła do war ka mar ki Fort schritt
o za się gu ro bo czym za le d wie trzech me trów, ale
mi mo kło po tów z jej ob słu gą, wy star cza ła na na sze
ów cze sne po trze by. Oczy wi ście już daw no ją
sprze da li śmy, ale pro szę so bie wy obra zić na sze
zdu mie nie, gdy we wrze śniu – do słow nie przed kil -
ko ma dnia mi – iden tycz na ma szy na tra fi ła na nasz
plac. Po sta no wi li śmy ją od no wić i bę dzie sta ła
na pal cu, przy po mi na jąc nam po cząt ki na szej dzia -
łal no ści. Po za tym bę dzie, wraz z no wym Sen ne bo -
ge nem ta ką klam rą do sko na le ilu stru ją cą prze obra -
że nie, ja kie prze szła na sza fir ma przez te ćwierć
wie ku dzia łal no ści – Ro bert Cimoszyński, współ -
wła ści ciel spół ki Złom pol nie ukrywa radości.
Fak tycz nie obec nie fir ma po sia da roz bu do wa ny
park ma szyn, w skład któ re go wcho dzą mię dzy
in ny mi strzę piar ka i praso-nożyce fir my Lin de -
mann, cią gni ki sio dło we, ze sta wy ha ko we i róż -
ne go ty pu ma szy ny prze ła dun ko we. Gwa ran tu je
to ter mi no we do star cza nie – od po wied niej ja ko -
ści – su row ca kon tra hen tom Złompolu. A głów ni
od bior cy zło mu to hu ty, któ re wy ma ga ją su row ca
po se gre go wa ne go, o jed no rod nej ma sie na sy po -
wej. Dla te go, aby spro stać tym wy mo gom, fir ma

mu si sys te ma tycz nie uno wo cze śniać swą ba zę,
cze go do wo dem jest też najnowszy za kup żu ra -
wia mar ki Sen ne bo ge n.
– Po trze bo wa li śmy ma szy ny moc nej, o jak naj -
więk szym za się gu pra cy, a przy tym na ty le szyb -
kiej, aby mo gła do star czyć po trzeb ną ilość ma te -
ria łu do cią głej pra cy strzę piar ki. Do tej po ry po -
słu gi wa li śmy się ma szy ną o za się gu 16 me trów
i da wa li śmy ra dę, ale wie lo krot nie ten za sięg nie
wy star czał nam do płyn nej pra cy. Dla te go ofer ta
ma szy ny Sen ne bo ge na, o 27-me tro wym za się gu
od po wia da ła w peł ni na szym po trze bom, da wa ła
szan sę na po pra wę efek tyw no ści na szej pra cy.
Cho dzi o to, że dzię ki tak du że mu za się go wi ope -
ra tor ma do stęp do ca łe go pla cu, na któ rym znaj -
du je się zwie zio ny su ro wiec. A to umoż li wia mu
trans port ma te ria łu od po wied nio po se gre go wa ne -
go, co z ko lei uła twia uzy ska nie od po wied niej
frak cji na strzę piar ce. Pod su mo wu jąc – dzię ki za -
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27-me tro wy dźwig na 25-le cie27-me tro wy dźwig na 25-le cie
Od nie daw na na pla cu prze ła dun ko wym fir my Złom pol ko ło Tar czy na „kró lu je” nad oko li cą syl -
wet ka zie lo ne go, im po nu ją cych roz mia rów, dźwi gu mar ki Sen ne bo gen 8100 se rii E. Za kup no -
wej ma szy ny zbiegł się w cza sie z ju bi le uszem 25-le cia dzia łal no ści pod war szaw skiej fir my, bę -
dąc nie ja ko uko ro no wa niem od po wie dzial ne go za rzą dza nia i sku tecz nej pra cy jej wła ści cie li. 

s Na zdję ciu wi dać, ja ką me -
ta mor fo zę prze szła fir ma
Złom pol przez ostat nie 25
lat. Na pierw szym pla nie ła -
do war ka Fort schritt, ma szy -
na któ rą fir ma wy ko ny wa ła
pierw sze pra ce, a w tle wi -
docz ny ostat ni za kup, Sen -
ne bo gen 8100E

a Syl wet ka ogrom ne go dźwi -
gu jest wi docz na z da le ka.
Jed nak im po nu ją ce roz mia -
ry, a głów nie za sięg, umoż li -
wia ją przede wszyst kim
szyb ką, efek tyw ną pra cę
ope ra to ra, któ ry mo że trans -
por to wać su ro wiec z ca łe go
pla cu za ła dun ko wy

http://komatsupoland.pl/
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ku po wi te go mo de lu Sen ne bo ge na oszczę dza my
przede wszyst kim czas, a co za tym idzie pie nią -
dze. Po za tym uła twia my pra cę ope ra to ra żu ra wia
oraz pra cow ni ków strzę piar ki. A co istot ne, zy sku -
je my za do wo le nie na sze go od bior cy, któ ry otrzy -
mu je su ro wiec naj lep szej ja ko ści, zgod ny z je go
pa ra me tra mi – wy li cza Ro bert Ci mo szyń ski.
Du ży za sięg to nie je dy na za le ta Sen ne bo ge na.
Mo del 8100 se rii E to sta cjo nar na ma szy na (jest
też wer sja na gą sie ni cach), któ ra na pę dza na jest
przez sil nik elek trycz ny o mo cy 110 kW. Urzą dze -
nie jest ide al nie zrów no wa żo ne w każ dej po zy cji
ro bo czej przez prze ciw wa gę, któ ra jest bez po -
śred nio pod łą czo na do urzą dze nia. Ozna cza to,
że do na pę dza nia urzą dze nia po trzeb na jest tyl -
ko nie wiel ka ilość ener gii – na wet w przy pad ku
du żych za kre sów ro bo czych i cięż kich ła dun ków.
W pra cy ma szy na po trze bu je je dy nie 50% za in -
sta lo wa nej mo cy kon wen cjo nal nych ma szyn.
W po łą cze niu z na pę dem elek tro hy drau licz nym
moż na w ten spo sób za osz czę dzić do 75% kosz -
tów ope ra cyj nych w po rów na niu z kon wen cjo nal -
ny mi prze no śni ka mi ma te ria łów z sil ni ka mi Die -
sla. Pa ra me try ma szy ny umoż li wia ją jej pra cę nie
tyl ko na zło mo wi skach, ale też na wszel kie go ty -
pu pla cach prze ła dun ko wych. Przy jej pro jek to -
wa niu wy ko rzy sta no dłu go let nie do świad cze nie
Sen ne bo ge na w pro duk cji dźwi gów i ma szyn
prze ła dun ko wych. Fir ma zo sta ła za ło żo na już
w ro ku 1952 i obec nie osią gnę ła mia no li de ra
w za kre sie pro duk cji dźwi gów oraz ma szyn prze -
ła dun ko wych. Ja ko fir ma mię dzy na ro do wa pro -
du ku je za awan so wa ne tech no lo gicz nie dźwi gi te -
le sko po we, ko par ki kra tow ni co we, żu ra wie oraz
sze ro ką ga mę spe cja li stycz nych ma szyn prze ła -
dun ko wych. Oprócz ela stycz nych se rii urzą dzeń,
fir ma pro jek tu je ma szy ny na in dy wi du al ne spe -
cjal ne za mó wie nia opra co wy wa ne we ści słej
współ pra cy z klien tem. Zresz tą ści sła współ pra ca
z użyt kow ni ka mi ma szyn od gry wa du ży wpływ
pod czas prac pro jek to wych przy no wych kon -
struk cjach. Pro jek tan ci uwzględ nia jąc uwa gi użyt -
kow ni ków wpro wa dza ją je w no wych ma szy nach,
co szcze gól nie do ce nia ją ope ra to rzy, któ rzy dzię -
ki te mu ma ją co raz lep sze wa run ki pra cy.
– Ope ra tor ma do sko na ły wi dok na ca ły plac, gdyż
ka bi na znaj du je się na wy so ko ści 10 me trów. Po -
za tym ka bi na jest bar dzo wy god na, a ste ro wa nie
joy sti ka mi in tu icyj ne i nie wy ma ga dłu gie go szko -
le nia. Jak do tąd na si ope ra to rzy bar dzo so bie
chwa lą pra cę na niej, my zresz tą też, bo re zul ta ty
są na wet lep sze niż ocze ki wa li śmy – pod su mo wu -
je Ro bert Ci mo szyń ski. 
Ko mat su Po land współ pra cę z Sen ne bo ge nem
ofi cjal nie roz po czę ła od 1 stycz nia 2016 ro ku.
Sprzęt Sen ne bo gen jest ofe ro wa ny w wo je wódz -
twach: po mor skim, war miń sko -ma zur skim, pod -
la skim, ma zo wiec kim, lu bel skim, łódz kim, świę to -
krzy skim, pod kar pac kim i ma ło pol skim. Ko matsu
Po land w swo ich od dzia łach dealerskich ofe ru je
za rów no no we, jak i uży wa ne ma szy ny – re cy klin -

go we, prze ła dun ko we, sto so wa ne w prze my śle
drzew nym oraz ła do war ki te le sko po we Sen ne bo -
gen. Z punk tu wi dze nia klien tów mar ki Sen ne bo -
gen bar dzo waż ne jest też to, że Ko mat su Po land
obej mu je ma szy ny nie miec kie go pro du cen ta peł -
nym ser wi sem gwa ran cyj nym i po gwa ran cyj nym. 
Służy zatem pomocą nie tylko we wszelkich
kwestiach tech nicz nych, ale zapewnia fachowe
do radz two i błyskawiczny dostęp do części
zamiennych.  Pol ski przed sta wi ciel zaj mu je się
tak że wy naj mem ma szyn Sen ne bo gen. Sze ro ka
ofer ta ma szyn Sen ne bo gen dzię ki ko ope ra cji
z Ko mat su Po land mo że wy pra co wać so bie zde -
cy do wa nie sil niej szą po zy cję na pol skim ryn ku
i za cząć re al nie kon ku ro wać z in ny mi pro du cen -
ta mi, przy naj mniej w seg men cie ma szyn, w któ -
rych się spe cja li zu je. Oczy wi ście wy łącz nie
pod wa run kiem, że sprzęt ten bę dzie kon ku ren -
cyj ny pod wzglę dem ce ny i ja ko ści wykonania.
Spo koj nym moż na być na pew no o ten dru gi pa -
ra metr. Ma szy ny Sen ne bo gen w Eu ro pie są zna -
ne przede wszyst kim ze swo jej nie za wod no ści.
Nie miec ki pro du cent moc no sta wia na spe cja li -
za cję, dla te go je go sprzęt moż na spo tkać głów -
nie przy pra cach prze ła dun ko wych. Ofer ta Sen -
ne bo gen obej mu je obec nie pięćdziesiąt modeli
ma szyn do róż nych za sto so wań. 

MASZYNY KOMUNALNE

a Ka bi na maszyny znaj du je
f się na wy so ko ści dziesięciu

me trów. Dzię ki te mu oraz du -
żym prze szkle niom, ope ra tor
ma do sko na ły wi dok na ca ły
ob szar roboczy. Po za tym ka -
bi na jest kli ma ty zo wa na, ste ro -
wa nie jest in tu icyj ne i od by wa
się przy po mo cy dwóch joy sti -
ków, a wszyst kie nie zbęd ne in -
for ma cje wy świe tla ne są
na dwóch mo ni to rach. To
spra wia, że ope ra tor ma za -
pew nio ne kom for to we i bez -
piecz ne wa run ki pra cy

a Wła ści cie le Złom po lu zde cy -
do wa li się wy po sa żyć swą ma -
szy nę w chwy tak o po jem no -
ści 0,8 me tra sze ścien ne go,
ale pro du cent ofe ru je tak że
tego rodzaju na rzę dzia robocze
o więk szej po jem no ści, aż
do 1,2 me tra sze ścien ne go



MASZYNY KOMUNALNE
www.liebherr.com

Zmie nia ją ce się prze pi sy wy mu sza ją na fir mach
z sek to ra re cy klin gu sto so wa nie ma szyn i urzą -
dzeń, któ re są w sta nie po do łać co raz więk szym
wy ma ga niom. W związ ku z tym fir ma Lie bherr
przy go to wa ła spe cjal ną ofer tę ma szyn i urzą -
dzeń, któ re zo sta ły za pro jek to wa ne spe cjal nie
pod ką tem wy mo gów tej bran ży. Ma szy ny zróż ni -
co wa ne są nie tyl ko pod wzglę dem prze zna cze -
nia, ale tak że pod wzglę dem wiel ko ści. I tak
w ofer cie są du że ma szy ny trans por tu ją ce, jak np.
mo del LH 30, czy sta cjo nar ny dźwig prze ła dun -
ko wy EP 944C Li tro nic o za się gu 22 me trów. Są
też nie za stą pio ne przy za gęsz cze niu od pa dów
na wy sy pi skach śmie ci spy char ki gą sie ni co we,
do stęp ne w sied miu wer sjach, co umoż li wia do -
bór opty mal nej spe cy fi ka cji. Oczy wi ście po za ni -
mi jest ca ła ga ma róż no rod nych ła do wa rek i ko -
pa rek, któ re dzię ki bo ga te mu oprzy rzą do wa niu
sta ją się uni wer sal ny mi na rzę dzia mi, przy dat ny mi
w wie lu pra cach zwią za nych z go spo dar ką od pa -
da mi. W efek cie ma szy ny Lie bherr – po sor tu ją,
roz dzie lą i za ła du ją wszel kie od pa dy ko mu nal ne. 
Pod czas prac nad no wą ge ne ra cją ma szyn prze -
ła dun ko wych, kon struk to -
rzy Lie bher ra wy ko rzy -
sta li naj no wo -
cze śniej sze
tech no -
lo gie,

w tym no wą ge ne ra cję sil ni ków, dzię ki któ rym
uzy ska no opty mal ne pa ra me try pra cy
przy jed no cze snym zmi ni ma li zo wa niu kosz -
tów eks plo ata cyj nych. Za wdzię cza ją to tech -
no lo gii Lie bherr Po wer Ef fi cien cy (LPE), któ ra
po zwa la sil ni ko wi pra co wać z mak sy mal ną
mo cą przy naj niż szym zu ży ciu pa li wa. Za dba -
no tak że o na le ży te za bez pie cze nie wraż li -
wych ele men tów kon struk cyj nych oraz eks -
plo ata cyj nych ma szyn. Ele -
men ty wy po sa że nia ta kie
jak: filtr wstęp ny po wie -
trza z eli mi na cją py łów,
od wrot ny ciąg chłod ni -
cy czy chłod ni ca wiel -

ko ocz ko wa zo sta ły stwo rzo ne spe cjal nie dla za -
sto so wań w miej scach o wy so kim za py le niu
i gwa ran tu ją mak sy mal ną nie za wod ność w tych
trud nych wa run kach. Dłu go trwa ła ży wot ność jest
za gwa ran to wa na dzię ki pro duk cji we własnym
zakresie wszyst kich klu czo wych podzespołów. 
Po my śla no tak że o stwo rze niu jak naj lep szych
wa run ków pra cy ope ra to rom. No wo opra co wa na
ka bi na Lie bherr za pew nia od po wied nią prze strzeń
i kom fort. Du że po wierzch nie szkla ne, róż ne wa -
rian ty wy po sa że nia ka bi ny, a tak że mo ni to ro wa -
nie tyl nych i bocz nych prze strze ni umoż li wia ją kie -
row cy za cho wa nie opty mal nej wi docz no ści na ob -
szar ro bo czy. Ca łość uzu peł nia wy god ny fo tel, ko -
lo ro wy ekran do ty ko wy oraz au to ma tycz ne cen -
tral ne sys te my sma ro wa nia ma szy ny.
Przy kła dem ma szy ny, któ ra jest „skro jo na” we dług
po trzeb bran ży re cy klin go wej jest mo del LH 22 M
Li tro nic. Ma szy na wy ko rzy sty wa na do trans por tu
ma te ria łów łą czy kom fort, wy daj ność i nie za wod -
ność, a do te go za pew nia du żą zdol no ścią pod no -
sze nia na dłu gich dy stan sach. Przy ma sie ro bo -
czej oko ło 21 ton kom pak to wy LH 22 M Li tro nic
jest naj mniej szą ma szy ną Lie bherr prze zna czo ną
do prac zwią za nych z prze ła dun kiem. Po mi mo nie -
wiel kich wy mia rów – ob rys ma szy ny mie ści się
w pro sto ką cie o wy mia rach 5x2,5 me tra) – jest bar -
dzo spraw na. Dzie je się tak mię dzy in ny mi dzię ki
jed no st ce na pę do wej, o zwięk szo nej do 105 kW
(143 KM) mo cy, któ ra umoż li wia znacz ne lep sze
war to ści prze ła dun ko we. No wy, wy so ko pręż ny sil -
nik Lie bherr, dzię ki za sto so wa niu no we go fil tra
czą stek sta łych z ka ta li za to rem utle nia ją cym,
znacz nie re du ku je emi sję za nie czysz czeń i speł nia
nor my do ty czą ce emi sji spa lin Sta ge IV. Do dat ko -
wo no wa jed nost ka cha rak te ry zu je się mniej szym
ape ty tem na pa li wo, gdyż moż na uzy skać na -
wet 30-pro cen to we oszczęd no ści.
Moc ne pod wo zie LH 22 M Li tro nic jest dłuż sze, niż

w po przed nim mo de lu, co
gwa ran tu je wy jąt ko wą sta -
bil ność ma szy ny. A więk sza
sze ro kość pod pór i geo me -
tria zmo dy fi ko wa nej dźwi -
gni – mię dzy cy lin drem mo -
no blo ko wym, a pod no szą -
cym – umoż li wia pod no -

sze nie cięż szych ła dun -
ków. Te pa ra me try ide -

al nie od po wia da ją
po trze bom trans -

por tu ma te ria łów,

Lie bherr w re cy klin gu? Praw dzi wy mistrz! 
Dy na micz ny roz wój sek to ra re cy klin gu wy mu sza na pro du cen tach ma szyn do sto so wa nie ofer -
ty do zmie nia ją cych się wy ma gań. Wzrost za po trze bo wa nia na co raz bar dziej spe cja li stycz ne
ma szy ny do strze gła fir ma Lie bherr, któ ra opra co wa ła ga mę ma szyn i urzą dzeń zdol nych sku -
tecz nie za spo ko ić ak tu al ne po trze by przed się bior ców zaj mu ją cych się go spo dar ką od pa da mi. 

s Mi mo kom pak to wych wy -
mia rów mo del Lie bherr
LH 22M do sko na le ra dzi so -
bie na wet z cięż ki mi ła dun -
ka mi. Dzie je się tak mię dzy
in ny mi dzię ki wy daj nej jed -
no st ce na pę do wej oraz sta -
bil ne mu pod wo ziu i sze ro -
kiemu roz sta wowi pod pór
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roz ła dun ku, sor to wa nia i za ła dun ku. A trans port
róż nych ma te ria łów umoż li wia sze ro ka ga ma chwy -
ta ków, w któ re moż na wy po sa żyć ma szy nę. I tak
w za leż no ści od ro dza ju chwy tak umoż li wia trans -
port ma te ria łów na wet o ob ję to ści pół to ra me tra
sze ścien ne go. Mak sy mal ny za sięg ra mie nia wy no -
si jedenaście me trów, a mak sy mal na wy so kość za -
ła dun ku się ga trzech me trów. Na to miast cię żar ro -
bo czy ma szy ny wa ha się od 19,2 do 22,2 to ny. 
No wo cze sna, er go no micz na kon struk cja ka bi ny,
przy jed no cze snym za pew nie niu moż li wie naj lep -
szej wi docz no ści ob sza ru ro bo cze go,  spra wiają
że ope ra tor pra cu je wy daj niej i efek tyw niej. 
Ma szy na wy stę pu je w dwóch wer sjach – ze
sztyw no za mon to wa ną ka bi ną i z hy drau licz nym
pod no śni kiem. W pierw szym wy pad ku li nia wzro -
ku ope ra to ra znaj du je się na wy so ko ści 3,6 me -
tra. Na to miast re gu lo wa na hy drau licz nie ka bi -
na po zwa la ope ra to ro wi ob ser wo wać te ren z po -
zio mu na wet 5 me trów. Ste ro wa nie ma szy ną od -
by wa się przy po mo cy joy stic ka. Stan dar do wy
joy stick ste ru ją cy da je ope ra to ro wi do dat ko we
po czu cie bez pie czeń stwa. Re zy gna cja z ko ła kie -
row ni cy na rzecz ste ro wa nia za po mo cą joy stic ka
zwięk szy ła za rów no miej sce na no gi, ja k i wi docz -
ność na ob szar ro bo czy. Po za tym ope ra tor ma
do dys po zy cji siedmioca lo wy ko lo ro wy ekran do -
ty ko wy. Jest on bar dzo pro sty w ob słu dze, na bie -
żą co in for mu je o wszyst kich waż nych da nych
zwią za nych z ak tu al ną ope ra cją. Kla wi sze skró -
tów moż na przy pi sać zgod nie z in dy wi du al ny mi
po trze ba mi i wy mo ga mi. Są one wy bie ra ne szyb -
ko i ła two za po mo cą pa ska me nu.
Opcjo nal nie ma szy ny prze ła dun ko we Lie bherr mo -
gą być wy po sa żo ne w funk cję ogra ni cze nia za kre -

su ro bo cze go, w któ rej moż li we jest usta wie nie pa -
ra me trów ta kich jak: wy so kość, głę bo kość, sze ro -
kość i bli skość. Dzię ki tej funk cji moż na unik nąć
nie po trzeb nych ko li zji i uszko dzeń pod ze spo łów. 
In nym cie ka wym przy kła dem ma szy ny Lie bherr,
czę sto wy ko rzy sty wa nej w pra cach zwią za nych
z re cy klin giem jest ko par ka mo del LH 30 M. To
wszech stron ne urzą dze nie daje wie lo ra kie moż li -
wo ści za sto so wa nia. Spraw dza się doskonale
nie za leż nie od te go, czy jest uży wa na przy za ła -
dun ku sa mo cho dów cię ża ro wych, wa go nów ko -
le jo wych, pod czas prac polegających na sor to -
wa niu od pa dów ko mu nal nych lub w stan dar do -
wych pra cach prze ła dun ko wych. 
Maszyna LH 30 M na pę dza na jest przez niezwykle
wydajny czte ro cy lin dro wy sil nik wy so ko pręż ny Lie -
bherr z fil trem czą stek sta łych, o po jem no ści po -
nad 7,0 litrów i mo cy 129 kW/175 KM, uzy ski wa -
nych przy 1.800 ob ro tach na mi nu tę.
Ko par ka po sia da bar dzo do brą sta bil ność usta -
wie nia, dzię ki cze mu wszyst kie pra ce w za kre sie
pod no sze nia cię ża rów lub pra ce prze ła dun ko we
mo gą być wy ko ny wa ne szyb ko i spraw nie. Wy -
po sa że nie ro bo cze LH 30 M Lie bherr do stęp ne
jest w wie lu wa rian tach i mo że zo stać opty mal nie
do sto so wa ne. Obok kla sycz ne go za sto so wa nia,
ze zwi sa ją cym chwy ta kiem ma szy na mo że być
do dat ko wo wy po sa żo na w urzą dze nia do sor to -
wa nia lub no ży ce do cię cia zło mu.
Ja ko na rzę dzia ro bo cze do dys po zy cji są chwy -
ta ki do ma te ria łów syp kich, chwy ta ki wie lo łu pi no -
we i chwy ta ki do kłód drew na. Do dat ko wo na tu -
ral nie moż na za in sta lo wać tak że in sta la cję z elek -
tro ma gne sem wy ko rzy sty wa nym przy kła do wo
do prze ła dun ku zło mu me ta lo we go.
Do dat ko wo wszyst kie ma szy ny prze ła dun ko we
mar ki Lie bherr mo gą być wy po sa żo ne w sys tem
szyb ko złą cza. Dzię ki sys te mo wi LI KU FIX zmia ny
w wy po sa że niu są szyb kie, co po zwa la za osz czę -
dzić czas wy ko naw com na pla cach bu do wy,
a tak że zwięk szyć wy daj ność ma szyn aż o 30%.
Sys tem zwięk sza bez pie czeń stwo i kom fort, po -
nie waż ope ra tor mo że zmie nić na rzę dzia za po -
mo cą przy ci sku w ka bi nie. 
In nym sys te mem sto so wa nym w ma szy nach
Liebherr jest LiDAT, któ ry na pod sta wie naj now -
szej tech no lo gii trans mi sji da nych prze ka zu je in -
for ma cje do ty czą ce lo ka li za cji, jak i pra cy ma szy -
ny, a tak że ana li zy da nych, umoż li wia ją cych wy -
daj ne za rzą dza nia par kiem ma szyn i ser wi sem.
Sys tem LiDAT umoż li wia za cho wa nie ob szer nej
do ku men ta cji ca łe go na kła du pra cy, więk szą do -
stęp ność dzię ki krót szym prze sto jom, szyb sze
wspar cie ze stro ny pro du cen ta, szyb sze wy kry -
wa nie ob cią żeń/prze cią żeń, cze go wy ni kiem jest
wy dłu że nie ży wot no ści ma szy ny a tak że zwięk -
sze nie efek tyw no ści pla no wa nia pra cy w za kła -
dzie. Wszyst kie da ne są do stęp ne w każ dej chwi li
w prze glą dar ce in ter ne to wej. Dla wie lu ma szyn,
w tym dla LH 22, sys tem LiDAT jest wy po sa że -
niem stan dar do wym.

s Ko par ka Lie bherr LH 30 M
spraw dza się rów nie do brze
przy za ła dun ku kon te ne rów,
jak i sa mo cho dów cię ża ro -
wych. W obu ma szy nach
czyn ni kiem uła twia ją cym pra -
cę ope ra to ra jest uno szo na
hy drau licz nie ka bi na, któ ra
w po łą cze niu z du ży mi prze -
szkle nia mi umoż li wia do sko -
na łą wi docz ność na ca ły te -
ren ro bo czy
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Ry nek ma szyn ko mu nal nych jest tak ob szer ny
i chłon ny, że co raz wię cej pro du cen tów to wła -
śnie w nim upa tru je szan sy na zwięk sze nie sprze -
da ży swo ich pro duk tów. Tym bar dziej, że ten sek -
tor go spo dar ki jest sta bil ny i nie pod le ga w ta kim
stop niu, jak in ne, wa ha niom cy klów ko niunk tu ral -
nych. Nic więc dziw ne go, że na wet pro du cen ci
ma szyn ko ja rzo nych głów nie z bu dow nic twem,
sta ra ją się wdra żać do pro duk cji co raz wię cej
kon struk cji, któ rych pa ra me try tech nicz ne bę dą
od po wia dać obu bran żom. Dla te go klu czo wym
zadaniem sta wia nym pro jek tan tom jest
osiągnięcie jak największej uni wer sal ności, gdyż
ce cha ta jest rów nie cen na w bran ży bu dow la nej,
jak i ko mu nal nej. Wie le wska zu je na to, że z za -
da nia na szóst kę w tym wzglę dzie wy wią za li się
kon struk to rzy ko par ki JCB Hy dra dig 110W.
Hy dra dig to ma szy na bar dzo no wo cze sna, co
zdra dza już sa ma spe cy fi ka cja. Ko par kę na pę dza
jed nost ka JCB T4i EcoMAX o mo cy 81 kW, co
przy ma sie ma szy ny w gra ni cach 10-11 ton, po -
zwa la ocze ki wać za do wa la ją cych osią gów. I rze -
czy wi ście, efekt jest ta ki, że ma szy na roz pę dza się
aż do 40 km/h. To umoż li wia jej bez -
pro ble mo we i szyb kie prze miesz cza nie
się po mię dzy miej sca mi pra cy, a do -
dat ko wą ko rzy ścią pły ną cą z moc ne -
go sil ni ka jest uciąg ko par ki, po -
zwa la ją cy ła two upo rać się
z ła dun kiem o ma sie nawet
do 3,5 to ny. Oczy wi ście sil nik
speł nia nor mę emi sji spa lin Tier 4,
a war to wie dzieć, że nie po trze bu -
je do te go sto so wa nia fil tra DPF.
In no wa cją jest też umiesz cze nie
sil ni ka aż półtora  me tra ni żej niż
ma to miej sce w stan dar do wych
kon struk cjach. Po za tym sil nik
oraz zbior ni ki o po dwój nych
ścian kach za mon to wa ne są
na cał ko wi cie sta lo wym pod -
wo ziu, co prze kła -
da się na dal -
sze ob ni że -

nie środ ka cięż ko ści. Jest to ide al na sy tu acja, je że li
cho dzi o za pew nie nie sta bil no ści w miej scu pra cy,
jak i w trak cie jaz dy po dro dze. Do dat ko wo ni sko
umiesz czo ny śro dek cięż ko ści ozna cza więk szą
pew ność i wy daj ność ope ra to ra pod czas pod no -
sze nia i prze no sze nia ma te ria łu na pla cu bu do wy.
Uzy ska nie sta bil no ści po dob nej, jak przy kla sycz -
nej prze ciw wa dze, przy mi ni mal nej war to ści za -

MASZYNY KOMUNALNE
www.interhandler.pl

JCB Hy dra dig – su per ko par ka pod bi ja ry nek!
JCB Hy dra dig 110W pro mo wa na jest ja ko re wo lu cyj na ma szy na, któ ra wy zna cza no we tren dy
w pro jek to wa niu ko pa rek. Ocze ku je się, że Hy dra dig osią gnie suk ces za rów no w sek to rze bu dow -
la nym, jak i ko mu nal nym. I trze ba przy znać, że nie są to ocze ki wa nia bez pod staw ne, gdyż ma szy -
na z ra cji swej uni wer sal no ści i no wa tor skich roz wią zań ma „pa pie ry” na pod bi cie obu branż.
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s Po sa do wie nie sil ni ka ni żej,
niż w stan dar do wych kon -
struk cjach, ob ni ży ło śro dek
cięż ko ści ma szy ny. Tym sa -
mym znacz nie zwięk szy ło jej
sta bil ność za rów no pod czas
pra cy, jak i jaz dy po dro dze

f Kom pak to we wy mia ry i do -
sko na ła zwrot ność umoż li -
wia ją bez pro ble mo wą pra -
cę ma szy ny na wet w bar dzo
ogra ni czo nej prze strze ni

http://www.interhandler.pl/
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cho dze nia ty łu pod czas ob ro tu – wy no szą cej za -
le d wie 120 mm – jest prze ło mem w dzie dzi nie
pro jek to wa nia i kon stru owa nia. Na to miast dzię ki,
zin te gro wa niu sil ni ka ze zbior ni kiem pa li wa ope -
ra tor ma zna ko mi tą wi docz ność we wszyst kich
kie run kach, mo że bez prze szkód ob ser wo wać
czte ry ko ła oraz le miesz. JCB Hy dra dig wy róż nia
się tak że nie ty po wą kon struk cją w tyl nej czę -
ści – wy chy le nie i prze ciw wa gi zo sta ły znacz nie
ob ni żo ne. Spra wia to wra że nie, jak by ma szy na
„szu ra ła” po pod ło żu, tym cza sem ta kie roz wią za -
nie umoż li wia ko par ce swo bod ną pra cę w bez po -
śred niej bli sko ści mu ru.
Ma szy nę wy po sa żo no w na pęd na wszyst kie ko -
ła, któ re w do dat ku są skręt ne. Ope ra tor mo że to
wy ko rzy stać pod czas pra cy w trud nym te re nie,
ma jąc jed no cze śnie do dys po zy cji aż trzy try by
jaz dy. War to rów nież wspo mnieć o zna ko mi tej
zwrot no ści – pro mień skrę tu to nie speł na cztery
me try, a to czy ni ko par kę ide al ną do pra cy w mie -
ście i na wszyst kich te re nach o ogra ni czo nej
przestrzeni. Kon struk to rom uda ło się tak że osią -
gnąć ko rzyst ne wła ści wo ści ro bo cze. Głę bo kość
ko pa nia dziesięcioto no wej ko par ki się ga bo wiem
od 3,37 do 4,41 me tra.
Wa lo ry ma szy ny na pew no do ce nią jej ope ra to -
rzy. Ob szer na ka bi na ro bi doskonałe wra że nie.
Przede wszyst kim uwa gę zwra ca świet na wi docz -
ność we wszyst kich kie run kach, któ rą gwa ran tu je
du ża po wierzch nia prze szkleń. Na kom fort pra cy
wpły wa też ni ski po ziom ha ła su we wnątrz ka bi ny
(69 dB). Osią gnię ty zo stał mię dzy in ny mi po przez
dol ne umiesz cze nie sil ni ka, a jest to je den z naj -
lep szych wy ni ków w tej kla sie ma szyn. Na to miast
pneu ma tycz nie za wie szo ny fo tel mo że zo stać
opcjo nal nie wy po sa żo ny w funk cję pod grze wa -
nia. Komfort pracy operatora zwięsza możliwość
korzystania z wy god nych pod ło kiet ni ków.
Istot ną ce chą ko par ki Hy dra dig jest ła twość co -
dzien nej ob słu gi ser wi so wej. Wszyst kie klu czo we
punk ty są do stęp ne z po zio mu pod ło ża, a w ka -

bi nie zo sta ły tak że umiesz czo ne bar dzo czy tel ne
wskaź ni ki alar mo we – ope ra tor na pew no nie
prze ga pi in for ma cji o ja kiejś uster ce. Pro du cent
de kla ru je rów nież wy raź ne wy dłu że nie czyn no ści
sma ro wa nia czę ści ko pią cej, le mie sza oraz sta bi -
li za to rów – na le ży to ro bić co 500 mo to go dzin.
JCB Hy dra dig mo że peł nić wie le funk cji na pla cu
bu do wy. To za słu ga ogrom ne go wy bo ru osprzę tu
ro bo cze go. Z ko par ką bez pro ble mu współ pra cu -
je oko ło 50 sztuk róż nych ak ce so riów JCB.
W mgnie niu oka moż na więc zmie nić ko par kę
w wó zek wi dło wy czy pod no śnik te le sko po wy. Ca -
ły ory gi nal ny osprzęt JCB jest wstęp nie za pro gra -
mo wa ny w in ter fej sie me nu i moż na go skon fi gu -
ro wać wy ko nu jąc je dy nie trzy klik nię cia. Do dat ko -
wy osprzęt moż na skon fi gu ro wać ręcz nie. Na to -
miast do da nie złą cza trans por to we go lub za cze -
pu Roc kin ger po zwa la na wy ko rzy sta nie moż li wo -
ści ho lo wa nia przy cze py o ma sie do 3,5 to ny. Jest
to szcze gól nie przy dat ne pod czas trans por to wa -
nia na pla cu bu do wy do dat ko we go osprzę tu.
Po za tym prze kład nia hy dro sta tycz na pra cu ją ca
w obie gu za mknię tym jest wy po sa żo na w od -
dziel ne pom py na pę du i za si la nia wy się gni ka, co
uła twia wie lo za da nio wość. Ob wód hy drau licz ny
na rzę dzi ręcz nych umoż li wia pod łą cze nie sze re -
gu ko lej nych na rzę dzi po trzeb nych na pla cu bu -
do wy, ta kich jak szli fier ki, pom py czy kru szar ki.

s Pa ra me try ma szy ny i bo ga ty
osprzęt spra wia ją, że JCB
Hy dra dig 110W to wszech -
stron ne na rzę dzie spraw dza -
ją ce się we wszel kie go ro -
dza ju pra cach ko mu nal nych

a W za leż no ści od za sto so wa-
f ne go osprzę tu ko par ka Hy -

dra dig 110W mo że re ali zo -
wać róż ne za da nia. Tak że
cią gni ka, gdyż moc ny sil nik
umoż li wia jaz dę z pręd ko -
ścią 40 km/h i ho lo wa nie ła -
dun ków o ma sie do 3,5 to ny
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Wpro wa dze nie na ry nek no wej ga my po jaz dów
Sca nia XT two rzy no wą ja kość roz wią zań do pa so -
wa nych do in dy wi du al nych po trzeb naj bar dziej
wy ma ga ją cych klien tów z bran ży ko mu nal nej. Po -
jaz dy Sca nia od lat są chęt nie wy bie ra ne do za -
bu do wy ja ko śmie ciar ki, po jaz dy ase ni za cyj ne,
ha kow ce czy bra mow ce. Sca nia XT spraw dzi się
nie wąt pli wie w cięż kich pra cach, ja kich nie bra ku -
je w seg men cie ko mu nal nym, choć by przy prze -
wo zie zło mu, czy in ne go ro dza ju od pa dów.
– Wrzu ca my wyż szy bieg. Ma my wy jąt ko we pro -
duk ty, sku tecz ny ser wis i do sko na łe umie jęt no ści
– na szym ce lem jest zdo by cie rów nie moc nej po -
zy cji, ja ką zaj mu je my od daw na w prze wo zach dłu -
go dy stan so wych na wszyst kich ryn kach. Ga ma
Sca nia XT jest per fek cyj ne przy sto so wa na do naj -
trud niej szych wy zwań i ocze ki wań użyt kow ni ków,
któ rzy chcą roz wią zań, na któ rych za wsze mo gą
po le gać – ko men tu je An ders Lam pi nen od po wie -
dzial ny za po jaz dy bu dow la ne w Sca nia Trucks.
Sca nia XT jest do stęp na ze wszyst ki mi ty pa mi ka -
bin P, G, R i S nie za leż nie od ro dza ju sil ni ka.
Głów nym fi la rem wer sji XT jest bar dzo wy trzy ma -
ły zde rzak, wy su nię ty przed ka bi nę o 150 mm.
Dzię ki nie mu po jazd zy sku je wy jąt ko wy styl, od -
zwier cie dla ją cy je go si łę i wy trzy ma łość. Zde rzak
za pew nia kąt na tar cia oko ło 25 stop ni, w za leż -
no ści od wy po sa że nia po jaz du, ty pu ra my i opon.
W po łą cze niu ze sta lo wą pły tą chro nią cą pod wo -
zie i osło na mi re flek to rów two rzy so lid ne, wy trzy -
ma łe czo ło wer sji XT, któ re bez szko dy mo że wy -

trzy mać drob ne ko li zje i za po bie ga po waż niej -
szym uszko dze niom znaj du ją cych się za nim pod
ze spo łów. Na środ ku zde rza ka znaj du je się ła two
do stęp ny za czep ho low ni czy, cer ty fi ko wa ny
na udźwig 40 ton, przy dat ny, gdy po jazd jest uży -
wa ny do prze cią gnię cia in ne go sprzę tu lub gdy
jest za ła do wa ny do peł na i sam wy ma ga wspar -
cia. – Sca nia XT to po jazd w naj drob niej szych
szcze gółach przy go to wa ny do re ali za cji naj cięż -
szych za dań za rów no na dro gach utwar dzo nych,
jak i w te re nie. Wy zwa nia obej mu ją między innymi
złą na wierzch nię i wą skie prze jaz dy, któ rych trud -
ność mo gą do dat ko wo po tę go wać in ne czyn ni ki.

POJAZDY KOMUNALNE
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XT

Sca nia nie zwalnia tempa konsekwentnie rozbudowując gamę swych pojazdów. Jesienią
ubiegłego roku światło dzienne ujrzały  samochody do transportu długodystansowego, teraz
przyszła kolej na te mogące znaleźć zastosowanie w ciężkim transporcie komunalnym.
Producent zapewnia, że nowa Sca nia XT jest w stanie spro stać naj trud niej szym za da niom, wy -
ma ga ją cym naj wyż szej dys po zy cyj no ści, wy daj no ści i wy trzy ma ło ści.

no we ob li cze 
naj wy trzy mal szych po jaz dów 

s Sze ro ka ga mą ukła dów na pę -
do wych po zwa la na osią gnię -
cie znacz nych oszczęd no ści
pa li wa, a tym sa mym naj niż sze -
go cał ko wi te go kosz tu użyt ko -
wa nia po jaz du

a Model XT sta no wi sil ny atut
w ga mie po jaz dów Sca nia no -
wej ge ne ra cji. Tej je sie ni czo -
ło wi pro du cen ci za bu dów
w Eu ro pie fi na li zu ją skro jo ne
na mia rę roz wią za nia dla zróż -
ni co wa ne go gro na od bior ców

https://www.scania.com/pl/pl/home.html
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Po jazd po wi nien je po ko nać, a nie wiel kie ry sy czy
wgnie ce nia nie powinny dla nie go stanowić prze -
szko dy w do koń cze niu pra cy. Mar gi ne sy zy sku
w bu dow nic twie czy branży komunalnej są czę sto
tak wą skie, że każ dy nie pla no wa ny po stój mo że
nad we rę żyć fi nan se za rów no prze woź ni ka, jak
i realizujących prace – mówi Anders Lam pi nen.
Wy ma ga nia sta wia ne po jaz dom do ciężkich
zastosowań nie ogra ni cza ją się je dy nie do ich kon -
struk cji i wy po sa że nia, ale do ty czą rów nież ob słu -
gi. Prze glą dy i na pra wy mu szą speł niać naj wyż sze
stan dar dy. Po jaz dy eks plo ato wa ne w trud nych wa -
run kach  ule ga ją bo wiem przy spie szo ne mu zu ży -
ciu. Są i in ne wy zwa nia, pojazdy komunalne czę -
sto pracują w cen trach miast. Sprawia to, że po -
win ny je cechować do sko na ła wi docz ność i zwrot -
ność. Jaz da w sys te mie start -stop rów nież sta wia
spe cy ficz ne wy ma ga nia. – Ofer ta ser wi so wa Sca -
nia dla prze woź ni ków bu dow la nych jest bar dzo bo -
ga ta – to ofer ta, któ ra ma ko lo sal ne zna cze nie dla
ob ni że nia cał ko wi te go kosz tu użyt ko wa nia po jaz du
bu dow la ne go. Jej waż nym ele men tem są kon trak ty
ob słu go wo -na praw cze, zwłasz cza w po sta ci pro po -
no wa nych przez nas w Sca nia dy na micz nych pla -
nów prze glą do wych, uwzględ nia ją cych rze czy wi ste
wa run ki pra cy po jaz du – ko men tu je Lam pi nen.
W kra jach, w któ rych są obec ne po jaz dy Sca nia
Eu ro 6, mar ka jest ce nio na ze względu na swe
rozliczne za le ty. Wiadomo, że klien ci kra jów skan -
dy naw skich ce nią Sca nię za wy trzy ma łość i wy -
daj ność. Z ko lei po łu dnie kon ty nen tu po strze ga
szwedz ką fir mę ja ko czo ło we go pro du cen ta nie -
znisz czal nych po jaz dów dłu go dy stan so wych, wy -
róż nia ją cych się nie zwy kle ni skim zu ży ciem pa li -
wa. – Fakt, że roz wią za nia Sca nia ma ją wy so ką re -
no mę, są ce nio ne za tak wie le róż no rod nych cech
wska zu je, jak wiel kim po ten cja łem dys po no wa li -
śmy przed pre mie rą no wych po jaz dów bu dow la -
nych. Spo dzie wa my się, że Sca nia XT prze ko na
klien tów na ryn kach, na któ rych na sza obec ność
nie jest jesz cze wy raź nie wi docz na. Po jaz dy
komunalne Sca nia to nie tyl ko do sko na łe na rzę -
dzie pra cy, ale część kom plek so we go roz wią za -

nia i sze ro ko za kro jo nej współ pra cy, za pew nia ją -
cej moż li wie naj bar dziej ko rzyst ny cał ko wi ty koszt
użyt ko wa nia – mó wi Lam pi nen.
Choć Sca nia XT do stęp na jest w róż nych kon fi gu -
ra cjach i zo stała tak za pro jek to wa na, aby sta no wić
pierw szy wy bór w seg men cie pod wo zi i cią gni ków
prze zna czo nych do realizacji ciężkich prac, to sys -
tem mo du ło wy Sca nia stwa rza znacz nie szer sze
moż li wo ści. – To klient okre śla, co ozna cza ją dla
nie go trud ne wa run ki pra cy i ja kie go wy po sa że nia
po trze bu je je go po jazd, aby im spro stać. Dla te go
Scania XT mo że z po wo dze niem wy ko ny wać wie le
róż no rod nych za dań. No wa ga ma z pew no ścią
przy cią gnie wie lu prze woź ni ków le śnych, a ty po we
w seg men cie ko mu nal nym pod wo zie 4x2 z plat for -
mą i żu ra wiem mo że prze ko nać rów nież na byw ców
z tej bran ży – wy ja śnia Lam pi nen.
Swo bo da wy bo ru nie koń czy się na ka bi nach
i kon fi gu ra cji osi. Ga ma sil ni ków Sca nia rów nież
jest bar dzo wszech stron na. Sca nia XT mo że być
na pę dza na każ dą z jed no stek do stęp ną dla po -
jaz dów no wej ge ne ra cji, nie wy łą cza jąc naj now -
szych 9li tro wych oraz 16-li tro wych sil ni ków V8.
Trzon ofer ty sta no wią 13-li tro we sil ni ki wpro wa -
dzo ne w ro ku 2016, któ re wy stę pu ją w trzech wa -
rian tach mo cy i wy róż nia ją się bar dzo ni skim zu -
ży ciem pa li wa. Na po cząt ku la ta do łą czył
do nich 370-kon ny sil nik pra cu ją cy w cy klu Mil le -
ra, ko rzy sta ją cy je dy nie z ukła du SCR.

POJAZDY KOMUNALNE

a Pro duk ty i usłu gi pro po no wa -
ne w dru gim eta pie wpro wa -
dza nia po jaz dów Scania no -
wej ge ne ra cji stwa rza ją moż li -
wość ści słe go do sto so wa nia
ich do in dy wi du al nych wy ma -
gań na byw cy

f Bar dzo po pu lar ne w seg men -
cie ko mu nal nym pod wo zie 4x2
z plat for mą i żu ra wiem z pew -
no ścią prze ko na do Sca nii XT
na byw ców z tej bran ży

s Kabina pojazdu może być
wyposażona w fo te le w wer -
sji XT, gu mo we ma ty z gru -
by mi kra wę dzia mi, do dat ko -
we schow ki oraz pa kiet uzu -
peł nia ją cy ta bli cę roz dziel -
czą o miej sce na elementy
sterowania zabudową
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Obec nie pierw sze kom plek sy zgrze wa ją ce
KCM 007, umiesz czo ne na po jaz dach spe cjal -
nych dwu dro go wych o ro bo czej na zwie ZDS -7 K,
są już na fi nal nym eta pie te stów. Gdy zo sta ną
ukoń czo ne, tra fią do dwóch od bior ców – du żych
firm z sek to ra bu dow la ne go, spe cja li zu ją cych się
w bu do wie i mo der ni za cji in fra struk tu ry ko le jo wej.
– Skom ple to wa li śmy trzy mo bil ne kom plek sy zgrze -
wa ją ce KCM 007, któ re obec nie te stu je my na spe -
cjal nie przy sto so wa nym po li go nie ko le jo wym
w Cheł mie pod Lu bli nem. Te sty po le ga ją na wy ko -
na niu 12 prób nych zgrze wów na wy zna czo nym od -
cin ku to ru za mknię te go. Wy ko rzy stu je my do te go
gło wi cę zgrze wa ją cą K 922-1 ukra iń skiej fir my KZE -
SO, prze zna czo ną do zgrze wa nia opo ro we go szyn
ko le jo wych o pro fi lu 60E1 i 49E1 z ga tun ku sta li
R260 i R350HT. Pierw szy po jazd prze szedł już po -
myśl nie te sty. Dwa po zo sta łe na dniach po win ny
być go to we do wy da nia klien tom – tłu ma czy Piotr
Woj tas, pre zes fir my KZE SO Ma chi ne ry, któ ra jest
głów nym po my sło daw cą pro jek tu.
W pierw szym eta pie fir ma KZE SO Ma chi ne ry we
współ pra cy z Vo lvo Trucks i fir mą Cop ma przy -
go to wa ła trzy kom plek sy KCM 007 na po jaz dach
dwu dro go wych, jed nak w przy szło ści swój no wy
pro dukt bę dzie chcia ła sprze da wać na znacz nie
więk szą ska lę, w tym tak że za gra ni cą. 
– Te ma szy ny ma ją wszyst kie ar gu men ty, by w swo -
im sek to rze stać się hi tem sprze da żo wym. Kon te ne -
ro wy kom pleks zgrze wa ją cy zo stał osa dzo ny na nie -
zwy kle wy trzy ma łym pod wo ziu, z do pusz czal nym co
naj mniej 10-to no wym na ci skiem na każ dą oś. Mo -
del Vo lvo FMX, któ ry wy ko rzy sta no w tym po jeź dzie
speł nia tak że wszyst kie naj ostrzej sze nor my spa li -
no we i ja ko ścio we, a po nad to wy róż nia się nie zwy -
kle prze stron ną ka bi ną, świet nie przy sto so wa ną
do trud nych wa run ków bu dow la nych. Sy no ni mem
nie za wod no ści jest tak że ser ce jed nost ki – 13-li tro -
wy, 420-kon ny sil nik, któ ry zbie ra do sko na łe opi nie
od do tych cza so wych od bior ców na szych po jaz -
dów – mó wi Wil helm Ro żew ski, ma na ger mar ke tin -
gu i ko mu ni ka cji w Vo lvo Trucks Po land.
Za le tą no we go po jaz du dwu dro go we go ma być
tak że więk sza mo bil ność, o czym prze ko nu je Ra -
fał Kuc, czło nek za rzą du fir my Cop ma. 
– Na to rach po jazd mo że po ru szać się z pręd ko ścią
do 50 km/h, a je go wko le ja nie i wy ko le ja nie mo że
się od by wać na prze jaz dach ko le jo wych o sze ro ko -
ści do 4 me trów. Jest to moż li we dla te go, że za sto -
so wa no wła sne roz wią za nie tyl ne go wóz ka ob ro to -
we go. Czas wy ko le ja nia się na prze jeź dzie skró co -

no do 5 mi nut, co po wo du je bar dzo szyb kie i sku -
tecz ne prze miesz cza nie po jaz du z to ro wi ska ko le jo -
we go na dro gi pu blicz ne – wy ja śnia Kuc.
No wy, dwu dro go wy po jazd spe cjal ny ZDS -7 K bę -
dzie rów nież nie zwy kle uni wer sal ny, a je go funk -
cjo nal ność nie ogra ni czy się je dy nie do mo bil nych
zgrze wa rek. Po jaz dy zo sta ły bo wiem skon stru -
owa ne w ta ki spo sób, by wy mia na za bu do wy zaj -
mo wa ła za le d wie oko ło piętnastu mi nut. 
– Wy star czy od krę cić cztery śru by mo cu ją ce, wy -
piąć za bu do wę i wmon to wać ko lej ną, któ ra bę dzie
przy sto so wa na, np. do na pra wy trak cji lub peł ni ła
ro lę dźwi gu. Wszyst ko dzia ła w sys te mie po dob -
nym do te go, któ ry zna my z sa mo cho do wych sys -
te mów iso fix – tłu ma czy Ra fał Kuc. 
W po jeź dzie pro du cen ci za sto so wa li tak że tak
zwany układ hy dro sta tycz ny, czy li wła sny na pęd.
Ozna cza to, że w przy szło ści po jazd bę dzie mógł
pra co wać na tak zwanych to rach otwar tych bez ko -
niecz no ści ścią ga nia ca łej in fra struk tu ry przy to ro wej.
Za sto so wa nie hy dro sta tycz ne go ukła du na pę do we -
go prze kła da się tak że na niż sze spa la nie ole ju na -
pę do we go w trak cie jaz dy po to rach, co zna czą co
wy dłu ża ży wot ność sil ni ka spa li no we go po jaz du. 

Volvo uni ka to we, bo dwu dro go we!
Dzię ki intensywnej współ pra cy firm KZE SO Ma chi ne ry, Vo lvo Trucks i Cop ma na ry nek tra fił
mo bil ny kom pleks zgrze wa ją cy KCM 007. Dwu dro go wy po jazd jest przy sto so wa ny do zgrze -
wa nia szyn bez po śred nio na to rach, a wy star czy kil ka mi nut, aby po wy ko na niu za da nia mógł
zje chać z to rów i kon ty nu ować jaz dę po nor mal nej dro dze. To prawdziwie uni katowy pro jekt
nie tyl ko w ska li kra ju, ale tak że ca łej Eu ro py. 

a Pod wo zie Vo lvo FMX, któ re
wy ko rzy sta no w tym po jeź -
dzie speł nia w szyst kie naj -
ostrzej sze nor my ja ko ścio -
we i wy róż nia się nie zwy kle
prze stron ną ka bi ną 

f Kom plek sy zgrze wa ją ce
KCM 007 umiesz czo ne na po -
jaz dach spe cjal nych dwu dro -
go wych o ro bo czej na zwie
ZDS -7 K pod da ne zo sta ły ca -
łe mu sze re go wi te stów

http://www.volvotrucks.pl
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Spe cjal nie na po trze by firm z sek to ra ko mu nal ne go
Gra co zbu do wa ło wie lo funk cyj ny po jazd na trzy -
osio wym pod wo ziu SCA NIA P410 CB HSZ z ukła -
dem na pę do wym w kon fi gu ra cji 6x2. Oprócz urzą -
dze nia ha ko we go Pal fin ger T20 po jazd zo stał do dat -
ko wo wy po sa żo ny w żu raw prze ła dun ko wy Ep si lon
ty pu Q150Z96 z chwy ta kiem o po jem no ści 300 dm3.

Osprzęt ten umoż li wia ła twy za ła du nek zło mu. Dwa
pal ce chwy ta ka zo sta ły wy pro fi lo wa ne w spo sób
umoż li wia ją cy na czas trans por tu bez piecz ne osa -
dze nie na rzę dzia na ra mie niu zgi na nym.
Bu do wa po jaz du po zwa la na ob słu gę kon te ne rów,
któ rych dłu gość we wnętrz na za wie ra się w prze dzia -
le od oko ło 5.500 do 6.500 mm. Dzię ki no wo cze snej,
prze my śla nej konstruk cji i za sto so wa niu wy so ko ga -
tun ko wych sta li drob no ziar ni stych kon struk to rom
uda ło się istot nie ogra ni czyć ma sę wła sną „ha kow -
ca”, co pro wa dzi do wzro stu ła dow no ści po jaz du.
Z ko lei ni ska ra ma o jed na ko wej wy so ko ści na prze -
bie gu ca łej za bu do wy da je ni skie po ło że nie środ ka
cięż ko ści, a tym sa mym istot ny wzrost bez pie czeń -
stwa jaz dy, zwłasz cza w cza sie trans por tu wy so -
kich, w peł ni za ła do wa nych kon te ne rów.
Prze ła du nek zło mu od by wa się za zwy czaj w spo -
sób dy na micz ny, dla te go też dol na część ko lum -
ny zo sta ła wy ko na na ja ko od lew i osa dzo na na ba -
rył ko wym, wah li wym ło ży sku, co zwięk sza wy trzy -
ma łość kon struk cji i od por ność na prze cią że nia.
Ope ra tor ste ru je urzą dze niem z wy god ne go, pod -
grze wa ne go sie dzi ska za po mo cą dwóch joy stic ków
i dwóch pe da łów. God ne pod kre śle nia jest, że
ze swe go sta no wi ska ob słu gu ją cy urzą dze nie mo że

tak że włą czać i wy łą czać sil nik po jaz du oraz re gu lo -
wać je go ob ro ty. 
Kon struk to rzy po my śle li o wy go dzie i bez pie czeń -
stwie ope ra to ra pod czas pra cy po zmro ku lub
w wa run kach ogra ni czo nej wi docz no ści. Ko rzy stać
on mo że z sys te mu czte rech efek tyw nych re flek to -
rów. Zo sta ły one umieszczone przy sie dzi sku i ra -
mie niu zgi na nym (po dwa w obu miej scach). Prze -
wo dy hy drau licz ne słu żą ce do za si la nia chwy ta ka
i ro ta to ra po pro wa dzo no we wnątrz ra mie nia zgi na -
ne go, a tym sa mym opty mal nie za bez pie czo no
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi i ne ga tyw -
nym wpły wem czyn ni ków at mos fe rycz nych.
Za kres ob ro tu żu ra wia wy no si 425°. W ce lu za pew -
nie nia jak naj dłuż szej, bez a wa ryj nej eks plo ata cji
urzą dze nia, me cha nizm ob ro tu za nu rzo no w ką -
pie li ole jo wej. Sta bil ność po jaz du w cza sie pra cy
za pew nia ją dwie pod po ry roz su wa ne hy drau licz -
nie. Roz staw pod pór wy no si 4,7 me tra. 
Pod czas prze jaz dów żu raw skła da ny jest na sze ro -
kość po jaz du przy bie ra jąc kształt li te ry „Z”. Uła twia
to ma new ry i po ru sza nie się po dro gach pu blicz nych
oraz w miej scach o ograniczonej prze strze ni.

Gra co dla bran ży ko mu nal nej 
– roz wią za nia z naj wyż szej pół ki
Pal fin ger na le ży do gro na świa to wych li de rów wśród firm wy twa rza ją cych sys te my prze ła dun ko -
we. Żu ra wie au striac kie go pro du cen ta są bar dzo chęt nie wy ko rzy sty wa ne przez fir my z bran ży
ko mu nal nej. W Pol sce pro duk ty Pal fin ger ofe ro wa ne są przez fir mę Gra co, któ ra wy ko rzy stu je je
tak że, ja ko klu czo wy ele ment w pro duk cji spe cja li stycz nych za bu dów po jaz dów cię ża ro wych.

f Złożony na czas prze jaz du żu -
raw przy bie ra kształt li te ry „Z”
i kryje się w ob ry sie po jaz du 

a Żu raw Ep si lon Q150Z96 ma dwa
ob wo dy hy drau licz ne, dzię ki cze -
mu łą cze nie ru chów ro bo czych
nie po wo du je ograniczenia pręd -
ko ści ich wykonywania

s Ope ra tor ste ru je żu ra wiem
i sil ni kiem po jaz du z kom for to -
we go sie dzi ska za po mo cą
pe da łów i joy sti ków 

www.graco.pl

http://www.graco.pl
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Współ pra ca przy no si efek ty, obie stro ny mo gą
być z niej za do wo lo ne. Pro du cent uzy skał pew -
ność, że w dą że niu do zwięk sze nia sprze da ży Bo -
ome rów po sta wił na wła ści we go part ne ra. Tak że
ze wzglę du na oso bę Ta de usza Rze szow skie go,
współ wła ści cie la Pol -Agry. To fa cho wiec od cią -
gni ków, nie bez przy czy ny w bran ży mó wi się, że
„zjadł na nich zę by”. Moc do świad czeń ze brał tak -
że ze sprzę tem New Hol land, Pol -Agra bo wiem
od daw na pro wa dzi dys try bu cję cią gni ków tej
mar ki ofe ru jąc przy oka zji opra co wy wa ne we wła -
snym za kre sie roz wią za nia do ty czą ce ich kon fi gu -
ra cji i do po sa że nia w spe cja li stycz ny osprzęt. Fir -
ma z Płoń ska od lat zaj mu je się tak że pro duk cją
ukła dów pneu ma tycz nych oraz kom plet nych TUZ -
-ów, a tak że do bo rem i mon ta żem ukła dów WOM.
W jej ofer cie znaj du je się sze ro ka ga ma spe cja li -
stycz ne go osprzę tu. Każ de z ofe ro wa nych na rzę -
dzi zo sta ło grun tow nie prze te sto wa ne pod wzglę -
dem wy ko rzy sta nia z cią gni ka mi Bo omer.

Ta de usz Re szow ski jest za do wo lo ny ze współ pra -
cy z pro du cen tem cią gni ków Bo omer. Pod pi sa nie
umo wy stwo rzy ło no we per spek ty wy, po zwa la bo -
wiem po sze rzyć gro no klien tów. Bran ża ko mu nal -
na ma swo je spe cy ficz ne po trze by. By je speł nić,
rów nie waż ny jest do bór wła ści we go cią gni -
ka – a mo że ra czej no śni ka osprzę tu? – jak i od po -
wied niej ja ko ści na rzę dzi ro bo czych. Dzię ki te mu
za rów no Pol -Agra, jak i użyt kow nik zy sku ją pew -
ność, że każ dym przy pad ku bę dzie to ma szy -
na w kon fi gu ra cji ide al nie od po wia da ją cej kon kret -
nym po trze bom, wy daj na i trwa ła. – Przy stę pu jąc
do kon fi gu ra cji cią gni ka i zde fi nio wa nia ro dza ju
i ka te go rii osprzę tu, z ja kim ma współ pra co wać,
dłu go roz ma wia my z klien tem. Sta ra my się po znać
spe cy fi kę je go pra cy i kon kret ne po trze by. A póź -
niej tak do brać pa ra me try sa me go cią gni ka, jak
i na rzę dzi ro bo czych, by klient  mógł pra co wać wy -
daj nie i bez piecz nie, bez ko niecz no ści po no sze -
nia zbęd nych wy dat ków. Chce my bo wiem, by
otrzy mał to, cze go na praw dę po trze bu je – tłu ma -
czy Ta de usz Re szow ski. I wła śnie ze zde fi nio wa -
niem po trzeb są naj więk sze kło po ty. Nie cho dzi
na wet o to, że nie za wsze do koń ca uda je się prze -
wi dzieć, w ja kich wa run kach przy je dzie pra co wać
cią gni ko wi. Po wód jest bar dziej pro za icz ny i wy ni -
ka z nie sta bil nej sy tu acji firm dzia ła ją cych w bran -
ży. Wie le z nich wstrzy mu je się z in we sty cja mi
w droż szy, mar ko wy sprzęt, nie wi dząc per spek -
tyw je go wy ko rzy sta nia. Czę sto cią gnik na by wa ny
jest pod kon kret ny wy gra ny prze targ. Co sta nie się
z nim po ukoń cze niu prac po zo sta je jed ną wiel ką
nie wia do mą. Wła śnie dla te go Pol -Agra sta ra się
tak do po sa żać cią gni ki, by by ły uni wer sal ne, nada -
wa ły się do roz bu do wy i mo gły słu żyć do pra cy
przez okrą gły rok. Klu czem do suk ce su jest w tym
przy pad ku od po wied ni cią gnik i ta kież sa mo wy -

MASZYNY KOMUNALNE
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Kom pak to we cią gni ki New Hol land Kom pak to we cią gni ki New Hol land

a Kom pak to we cią gni ki Bo -
omer spraw dza ją się ide al nie
w bran ży ko mu nal nej. Ma -
szy ny wy róż nia ją się wy jąt ko -
wo wy so ką ja ko ścią wy ko na -
nia, wy daj no ścią oraz pro -
sto tą ob słu gi

s Ma szy na już stoi na wła snych
ko łach. Te raz trze ba za mon -
to wać ka bi nę i już moż na
przy stą pić do do po sa ża nia
w nie zbęd ny osprzęt ro bo czy

Kom pak to we cią gni ki do sko na le ra dzą so bie w pra cach ko mu nal nych. Dość po wie dzieć, że
w kra jach Za chod niej Eu ro py rokrocz nie do ta kich za sto so wań tra fia ją ty sią ce ta kich ma -
szyn. Po dob ną ten den cję – choć jesz cze w ogra ni czo nym za kre sie – ob ser wu je my tak że
w Pol sce. Do jej roz wo ju przy czy nić się mo gą przed się wzię cia, ta kie jak za war ta przed trze -
ma la ty umo wa po mię dzy CNH Pol ska i fir mą Pol -Agra z Płoń ska, któ rej po wie rzo no kon fi gu -
ra cję i wy po sa ża nie w spe cja li stycz ny osprzęt cią gni ków New Hol land se rii Bo omer. 

Pol-Agra 
ubiera 
Boomery

Pol-Agra 
ubiera 
Boomery
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po sa że nie. W Pol -Agrze sta ra ją się do brać opty -
mal nie za rów no cią gnik, jak i osprzęt. Na byw ca
mo że zde cy do wać się na je den z sze ściu mo de li
Bom me rów o mo cy od 23 do 47 KM. Cią gni ki mo -
gą być wy po sa żo ne w prze kład nię me cha nicz ną
lub hy dro sta tycz ną. Pol -Agra sta ra się przed sfi na -
li zo waniem trans ak cji za po znać na byw cę z prak -
tycz nym dzia ła niem ma szy ny i osprzę tu. Wy ma ga to
cza su i na kła dów, ale naj waż niej sze jest za do wo le -
nie przy szłe go użyt kow ni ka. Zda rza się, że przy jeż -
dża on do Płoń ska z wła snym osprzę tem, by spraw -
dzić je go funk cjo no wa nie z kon kret nym mo de lem
Bo ome ra. Czę ściej te sto wa ne są jed nak kom plet ne
ze sta wy w na tu ral nym śro do wi sku ro bo czym. – Zda -
rzy ło się, że klient chciał prze ko nać się, jak funk cjo -
nu je ko siar ka na mo krej tra wie. Mu sie li śmy po cze kać
na deszcz i zna leźć od po wied ni traw nik. W in nym
przy pad ku nasz sprzęt te sto wa no w eks tre mal nie
trud nych wa run kach. Ob ser wo wa łem te pró by i mu -
szę przy znać, że ser ce in ży nie ra nie co bo la ło, ale
osta tecz nie cią gni ki wy trzy ma ły pró bę. W obu przy -
pad kach klien ci zde cy do wa li się na za kup Bo ome -
rów w za pro po no wa nej przez nas kon fi gu ra cji – Ta -
de usz Rze szow ski wspo mi na dziś z uśmie chem. 
Cią gni ki Bo omer tra fia ją do Pol -Agry zde mon to wa -
ne na pa le tach. Ta de usz Rze szow ski nie co żar tem,
twier dzi że w tym sta nie nie są jesz cze ma szy na -
mi. Sta ją się ni mi do pie ro z chwi lą, kie dy zo sta ją
„ubra ne”. Naj pierw jednak muszą sta nąć na ko -
łach. Fa chow cy z Pol -Agry do bie ra ją fel gi i ogu -
mie nie od po wia da ją ce po trze bom przy szłe go
użyt kow ni ka. Ze wzglę du na kli mat, zde cy do wa -
na więk szość cią gni ków zo sta je wy po sa żo na w ka -
bi ny. Ich kon struk cja opra co wa na jest na miej scu,
pro duk cja po wie rzo na zaś fir mie ze wnętrz nej. Ka -
bi ny po sia da ją okre ślo ne wy mo ga mi cer ty fi ka ty
i ho mo lo ga cję. Są szczel ne, od po wied nio wy tłu -
mio ne i mo gą być wy po sa żo ne w kli ma ty za cję.
Ten ele ment wy po sa że nia cie szy się co raz więk -
szą po pu lar no ścią na byw ców, co z kolei cie szy Ta -
de usza Rze szow skie go. – Za chę ca my naszych
klien tów do mon to wa nia kli ma ty za cji. Po pra wia
ona bo wiem nie tyl ko bez pie czeń stwo i kom fort
ope ra to ra, ale także spra wia, że pra cu je on o wie -
le wy daj niej – tłu ma czy.
Ko lej ną fa zą jest do sto so wa nie cią gni ka do funk cji,
któ re ma ją speł niać. Przy kła do wo, w cią gni kach wy -
ko rzy sty wa nych głów nie do zi mo we go utrzy ma nia
dróg, trze ba za mon to wać przed ni TUZ, po to by
mo gły dźwi gać pry zmy śnie gu. Nie zbęd ne jest tak -
że oczy wi ście do po sa że nie ich w za mia tar ki po zwa -
la ją ce usu nąć bło to po śnie go we oraz po sy py war ki.
Pol -Agra do po sa ża jąc cią gni ki po czę ści wy ko rzy -
stu je osprzęt re no mo wa nych pro du cen tów, po czę -
ści zaś wy ko nu je go we wła snym za kre sie. Fir ma
po sia da wła sną pro to ty pow nię. Za trud nie ni w niej
kon struk to rzy ma ją za da nie śle dze nia zmie nia ją -
cych się po trzeb ryn ku i opra co wy wa nia roz wią zań
opty ma li zu ją cych co dzien ne dzia ła nia firm ko mu -
nal nych. Pol -Agra jest tak że pro du cen tem osprzę -
tu. Wy twa rza umoż li wia ją ce szyb kie i bez piecz ne

www.newholland.pl

za trzy ma nie przy czep in sta la cje pneu ma tycz ne
do cią gni ków oraz przed nie trzy punk to we ukła dy
za wie sze nia (TUZ). Do po sa że nie cią gni ka w TUZ
po zwa la zwięk szyć za kres je go za sto so wań. Umoż -
li wia bo wiem za wie sze nie na nim róż ne go ro dza -
ju na rzę dzi ro bo czych. Wy ko rzy sta nie przed nie go
za cze pu pod no si efek tyw ność, ope ra tor cią gni ka
mo że wy ko nać wię cej czyn no ści za jed nym prze -
jaz dem. Osprzęt za wie szo ny z przo du sta no wi tak -
że na tu ral ną prze ciw wa gę dla na rzę dzia pod cze -
pio ne go z ty łu ma szy ny. TUZ zwięk sza rów nież
zna czą co kom fort użyt ko wa nia ca łe go sze re gu na -
rzę dzi, na przy kład płu gu do odśnież ania. 
Nie któ rzy na byw cy oprócz TUZ -u po trze bu ją tak -
że wa łu od bio ru mo cy (WOM). Pol -Agra ofe ru je
im mon taż pod ze spo łu pod łą cza ne go bez po -
śred nio do wa łu kor bo we go sil ni ka. Ich za łą cza -
nie od by wa się elek trycz nie lub elek tro hy drau licz -
nie. W od róż nie niu od wał ków za si la nych hy drau -
li ką, roz wią za nie to po zwa la na prze nie sie nie
więk sze go mo men tu ob ro to we go. 
Cią gnik po wi nien być ku po wa ny na la ta. Dla te go
też nie zwy kle waż na jest moż li wość roz bu do wy je -
go moż li wo ści, cho ciaż by przez za sto so wa nie no -
we go osprzę tu. Cza sem bo wiem to, co wy da wa ło
się nie po trzeb ne w mo men cie za ku pu, kil ka lat
póź niej mo że oka zać się wręcz nie zbęd ne. Cią -
gni ki Bo omer konfigurowane i doposażane przez
Pol -Agrę da ją ta ką moż li wość. Fir ma ofe ru je też
re mon ty i mo der ni za cję osprzę tu ro bo cze go, co
w efek cie zwięk sza funk cjo nal ność ma szyn.

a Ma szy ny krok po kro ku są
„ubie ra ne” zgod nie ze spe -
cy fi ka cją usta lo ną z przy -
szłym użyt kow ni kiem

a Ta de usz Rze szow ski uwa ża,
że cią gnik po wi nien sta no -
wić prze my śla ną in we sty cję
ob li czo ną na la ta

f Ze wzglę du na wa run ki kli -
ma tycz ne „ka brio le ty” się
u nas nie spraw dza ją, dla te -
go Pol -Agra ofe ru je do każ -
de go z sze ściu mo de li Bo -
ome rów funk cjo nal ną i bez -
piecz ną ka bi nę

http://agriculture1.newholland.com/eu/pl-pl
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Nad miar po kry wy śnież nej na dro gach, par kin gach, czy chod ni -
kach oraz nie bez piecz ne ob lo dze nie wy ma ga spraw ne go, moc -
ne go i nie za wod ne go sprzę tu od por ne go na mróz. Za rząd cy
dróg dys po nu ją co raz so lid niej szą ba zą sprzę to wą, któ ra gwa -
ran tu je im nie za leż ność i nie zwłocz ne wy ko na nie naj waż niej -
szych prac. Część obo wiąz ków zle ca na jest fir mom ze wnętrz -
nym. Za rów no za rząd cy, jak i wy ko naw cy, dba jąc o na le ży te
utrzy ma nie dróg, kie ru ją się przy wy bo rze sprzę tu ce ną, ja ko -
ścią, funk cjo nal no ścią, kom for tem i ni ski mi kosz ta mi eks plo ata -
cji, gwa ran cją, ser wi sem i do stęp no ścią czę ści za mien nych. Do -
dat ko wo chęt nie ku po wa ne są ma szy ny, któ re już się spraw dzi -
ły. Wszyst kie wy mie nio ne po wy żej kry te ria fir ma SaMASZ sta -
wia so bie za punkt wyj ścia w swo jej ofer cie ma szyn ko mu nal -
nych. Fir ma pro du ku je 70 mo de li ma szyn słu żą cych do usu wa -
nia śnie gu i brył lo du z róż nych na wierzch ni po przez ich pre cy -
zyj ne zgar nia nie lub od rzu ca nie na po bo cze na od le głość do na -
wet 30 m. Naj więk szy pług w ofer cie SaMASZ, JUMP 280, wa -
ży 530 kg i 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, dla te go jest to do sko na ła pro -
po zy cja na nad cho dzą cą, sro gą zi mę. Urzą dze nie o sze ro ko ści
ro bo czej 2800 mm i wy so ko ści od kład ni cy 1070 mm mo że być
mon to wa ne do cią gni ków o mo cy 80-160 KM, jak i do ła do wa -
rek oraz po jaz dów oczysz cza nia miej skie go. Uni ka to wy me cha -
nizm od kład ni cy, za cho wa nie du że go ką ta na tar cia trzy seg -
men to we go le mie sza (od 35°) za pew nia ją spraw dza nie się

na każ dym ro dza ju po wierzch ni. Na do sko na łe 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 (ok. 40 mm). Jed no cze -
śnie uchy la ny na sprę ży nach le miesz, zry wa ne śru by na ram ce
i za bez pie cze nie ci śnie nio we na si łow ni ku sku tecz nie chro nią
kon struk cję przed prze cią że nia mi. Od kład ni cę wy ko na no z two -
rzy wa, któ re uła twia prze su wa nie śnie gu i jest od por ne na ko ro -
zję, a jej kąt skrę tu w pra wo i le wo wy no si 45° gwa ran tu je bar -
dzo do kład ny od rzut zgar nia ne go śnie gu. Za le tą płu gu jest kom -
fort i ła twość ob słu gi, jak i trwa łość użyt ko wa nia. 
Naj mniej szym wśród płu gów od śnież nych SaMASZ jest
SMART, któ ry zna ko mi cie spraw dza się na ma łych osie dlo wych
ulicz kach czy par kin gach. Pług za pew nia bez pie czeń stwo użyt -
ko wa nia. Dba o to sprę ży no wy bez piecz nik na jaz do wy, któ ry
pod czas na je cha nia na prze szko dę umoż li wia po chy le nie się
le mie sza, za pew nia jąc sta bil ność. Pług jest przy sto so wa ny
do agre go wa nia z wie lo ma no śni ka mi (cią gni ka mi ko mu nal ny -
mi, rol ni czy mi, ła do war ka mi, sa mo cho da mi te re no wy mi i po -
jaz da mi ko mu nal ny mi) i mo co wa ny za po mo cą trzy punk to we -
go ukła du za wie sze nia ka te go rii I oraz ko mu nal nej. Wśród ko -
rzy ści na le ży jesz cze wy mie nić in tu icyj ne ste ro wa nie. Na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu je wy so ka sku tecz ność od śnie ża nia po -
przez za sto so wa nie 30-stop nio we go ką ta na tar cia le mie sza.
Do dat ko wo pług nie ry su je od śnie ża nych na wierzch ni, po nie -
waż li stwa zgar nia ją ca zo sta ła od po wied nio za okrą glo na, a jej
wy ko na nie ze sta li trud no ście ral nej za pew nia trwa łość na dłu -
gie la ta. Ma łe roz mia ry sprzę tu po wo du ją, że mo że do trzeć
do miejsc nie do stęp nych dla ma szyn o więk szych ga ba ry tach.
SaMASZ w ofer cie po sia da tak że od śnie żar kę wir ni ko wą o sze -
ro ko ści ro bo czej 200 i 250 cm, któ rej za da niem jest usu wa nie
i od rzu ca nie śnie gu na od le głość do 30 m. Jest ona przy sto -
so wa na do agre go wa nia z wie lo ma róż ny mi no śni ka mi i mo -
co wa na za rów no z przo du, jak i z ty łu cią gni ka, we dle uzna nia
użyt kow ni ka. Świad czy to o uni wer sal no ści pro duk tu. 
W ce lu za pew nie nia lep sze go kom for tu pra cy ope ra to ra za mon to -
wa no hy drau licz ny ob rót ko mi na o 360° oraz ste ro wa nie ką tem
wy rzu tu śnie gu, po zwa la ją cym na do bra nie opty mal nej po zy cji wy -
rzu to wej. Śli mak tną cy roz drab nia i tnie śnieg oraz bry ły lo du, na -
stęp nie trans por tu je je do środ ka ma szy ny, a znaj du ją cy się tam
wir nik wy rzu ca je z du żą pręd ko ścią do ko mi na. Śli mak po sia da
za bez pie cze nie przed blo ka dą, co chro ni go przed uszko dze niem.
Ele men ty ma szy ny sta no wią lek ką i za ra zem so lid ną kon struk cję,
za pew nia ją cą niż sze kosz ty eks plo ata cji oraz trwa łość i wy so ką
wy daj ność przez dłu gi okres użyt ko wa nia. Za sto so wa nie sta li trud -

MASZYNY KOMUNALNE
www.samasz.pl

Zi mo wy czas nie za sko czy nas!
– o ile zastosujemy maszyny SaMASZ!
Zi mo we utrzy ma nie dróg to sze reg za dań, któ rych wy ko na nie wy ma ga wy ko rzy sta nia spe cja li -
stycz nych ma szyn. Sło wa te zy sku ją na zna cze niu szcze gól nie przy sro giej zi mie, a wła śnie ta -
ką me te oro lo dzy pro gno zu ją w nad cho dzą cym se zo nie. Za po wiedź mro zu, ob fi tych opa dów
śnie gu i to wa rzy szą cych im sil nych wi chur, na pa wa nie po ko jem. Nie prze jezd ne dro gi, prze rwy
w do sta wie ener gii, gi gan tycz ne kor ki, opóź nie nia w ru chu mo gą spa ra li żo wać funk cjo no wa -
nie wie lu re gio nów kra ju. W kon se kwen cji za rząd ców dróg spo ty ka ją za rzu ty i rosz cze nia kie -
row ców do ty czą ce złe go sta nu dro gi spo wo do wa ne go ob lo dze niem czy bra kiem od śnie że nia. 

a Bo ga ta ofer ta płu gów od śnież nych SaMASZ umoż li wia do bra nie od po wied nie go  ro -
zwią za nia do każ dych wa run ków. Spraw dzą się za rów no na au to stra dach, uli cach
miast, jak i wiej skich bez dro żach

http://www.samasz.pl/
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no ście ral nej do pro duk cji śli zgów i le mie szy spra wia, że ele men -
ty te bę dą dłu go słu ży ły użyt kow ni ko wi. Lek kość i jed no cze śnie
wy trzy ma łość ma te ria łów sto so wa nych w ma szy nach SaMASZ
wy ni ka z idei przy świe ca ją cej kon struk to rom.
– Ma szy ny ko mu nal ne udo sko na la my pod ką tem no wych funk -
cjo nal no ści oraz sto so wa nia wy trzy ma łych ma te ria łów, dzię ki
cze mu są one lżej sze, a tym sa mym bar dziej eko no micz ne
w użyt ko wa niu – za pew nia An drzej Pa na siuk, Dy rek tor do
spraw. Roz wo ju w firmie SaMASZ.
Funk cjo nal ność od śnie żar ki by ła by nie peł na, gdy by nie zo -
sta ła prze wi dzia na moż li wość prze miesz cza nia za gar nia ne -
go śnie gu bez po śred nio na no śnik trans por to wy. W tym ce lu
opcjo nal nie moż na wy po sa żyć urzą dze nie w wy so ki ko min,
umoż li wia ją cy bez po śred ni za ła du nek na przy cze pę. Po zwa -
la to za osz czę dzić czas, pie nią dze i prze strzeń, gdyż nie za -
wsze jest miej sce, aby roz su nię ty śnieg za lę gał w hał dach
na po bo czach czy traw ni kach – wy glą da to nie este tycz nie
i mo że być pro ble mo we w przy pad ku utrzy mu ją cych się
w dłuż szym okre sie opa dów, więc wy ma ga usu nię cia i prze -
trans por to wa nia do miej sca do ce lo we go.

a SMART – naj mniej szy z płu gów od śnież nych SaMASZ do sko na le na da je się do od -
śnie ża nia par kin gów i wą skich ulic osie dlo wych. Moż na go sto so wać z wie lo ma po jaz -
da mi ko mu nal ny mi, a tak że z sa mo cho da mi te re no wy mi

http://www.samasz.pl/
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Za sto so wa nie w pro ce sie sor to wa nia od pa dów
urzą dze nia AU TO SORT LA SER po zwa la za kła -
dom prze twa rza nia i od zy sku ma te ria łów dal sze
frak cjo no wa nie od pa dów oraz re duk cję ogól nej
ma sy od pa dów prze zna czo nych do skła do wa -
nia. Tym sa mym mo gą zna czą co zre du ko wać
kosz ty skła do wa nia, a zwięk sza jąc ilość po zy -
ska ne go szkła mo gą stwo rzyć do dat ko we źró dła
przy cho dów z od zy sku pro duk tów prze zna czo -
nych do sprze da ży. 
La se ro wa tech no lo gia sor to wa nia ba zu je na naj -
le piej sprze da wa nym przez fir mę TOM RA, bar -
dzo ela stycz nym urzą dze niu z se rii AU TO SORT.
Wy ko rzy stu je ono bli ską pod czer wień (NIR), a je -
go sku tecz ność po twier dza po nad 4.000 pra cu -
ją cych w prze my śle urzą dzeń. AU TO SORT LA -
SER zło żo ny jest z kom bi na cji czuj ni ków po zwa -
la ją cych w tym sa mym cza sie wy kryć więk szą
ilość ma te ria łu o tych sa mych wła ści wo ściach.
Dla te go sor tu je frak cje ma te ria ło we z więk szą
efek tyw no ścią, prze wyż sza jąc tech no lo gie kon -
ku ren cyj ne w sor to wa niu cien kie go, gru be go lub
nie prze źro czy ste go szkła ze zmie sza nych od pa -
dów ko mu nal nych. 
Jed ną z pierw szych firm, któ ra zde cy do wa ła się
za sto so wać AU TO SORT LA SER jest nie miec ka
spół ka RE MON DIS. – Je ste śmy bar dzo dum ni
z fak tu po sia da nia pierw sze go za in sta lo wa ne go
urzą dze nia AU TO SORT LA SER w na szym za kła -
dzie w Er ft stadt. Przy no si ono du że oszczęd no ści,
otrzy mu je my dzięki niemu do sko na ły pro dukt koń -
co wy, a pra ca w za kła dzie jest te raz znacz nie
prost sza. Nie trze ba chy ba do da wać, że ocze ku -
je my te raz szyb kie go zwro tu tej in we sty cji – wy ja -
śnia Har ry Amann, kie row nik za kła du w Er ft stadt.
AU TO SORT LA SER po sia da nie za leż ny sys tem
tła, co za pew nia sta bil ność wy ni ków sor to wa nia
i umoż li wia wy dzie le nie cien kie go, gru be go lub
nie prze źro czy ste go szkła z prze źro czy stych po -
li me rów, któ re dzi siaj są po wszech nie uży wa ne
w ta kich przed mio tach, jak strzy kaw ki, za pal -
nicz ki, bu tel ki dla dzie ci lub bu tel ki ko sme tycz -
ne. Stan dar do wo se ria urzą dzeń AU TO SORT,
wy ko rzy stu je opa ten to wa ne tech no lo gie – FLY -
ING BE AM i FO UR LI NE, któ re umoż li wia ją uzy -
ska nie du żej szyb ko ści i pre cy zji sor to wa nia.
Dzię ki za sto so wa niu in ter fej su do ty ko we go,
użyt kow ni cy z ła two ścią mo gą do ko ny wać wy -
bo ru spo śród róż nych pro gra mów sor to wa nia,
pod czas gdy funk cja cią głej ka li bra cji po zwa la
na mo ni to ro wa nie i opty ma li za cję w cza sie rze -
czy wi stym. Do dat ko wo urzą dze nie ze wzglę du
na kom pa ty bil ną bu do wę i zaj mo wa ną prze -

strzeń mo że zo stać z ła two ścią zin te gro wa ne
z ist nie ją cą li nią tech no lo gicz ną.
Gru pa TOM RA uży wa tech no lo gii la se ro wej
w sys te mach sor to wa nia żyw no ści od ro ku 1997.
W ko lej nych la tach sto so wa na przez fir mę tech -
no lo gia zo sta ła za adap to wa na i roz wi nię ta na po -
trze by prze my słu zaj mu ją ce go się re cy klin giem. 
– Je stem nie zwy kle za do wo lo ny z te go, że pierw -
sze in sta la cje pra cu ją z ta kim suk ce sem. Cie szę
się rów nież bar dzo z wpro wa dze nia urzą dze nia
AU TO SORT LA SER do na sze go port fo lio. Urzą -
dze nie umoż li wia na szym klien tom więk sze zy -
ski, a jed no cze śnie zna czą co przy czy nia się do
re duk cji ilo ści ma te ria łów koń czą cych na skła -
do wi skach. Jest to ko lej ny przy kład, że zrów no -
wa żo ny roz wój i dzia łal ność go spo dar cza nie
wy klu cza ją się wza jem nie, a mo gą być osią gnię -
te dzię ki in no wa cyj nej go spo dar ce od pa da mi
i tech no lo gii wspo ma ga ją cej re cy kling – pod kre -
śla Pe ter Men te nich, star szy ma na ger pro duk tu
w fir mie TOM RA Sor ting Re cyc ling.

AU TO SORT LA SER = sku tecz ne sor to wa nie
Li der glo bal ne go ryn ku tech no lo gii wspo ma ga nych czuj ni ka mi, fir ma TOM RA Sor ting 
Re cyc ling, wpro wa dzi ła na ry nek urzą dze nie AU TO SORT LA SER. Umoż li wia ono znacz nie
efek tyw niej szy od zysk szkła, ce ra mi ki, ka mie ni, me ta li i two rzyw sztucz nych ze stru mie nia
od pa dów ko mu nal nych oraz prze my sło wych. 

a Dzię ki za sto so wa nym la se -
rom urzą dze nie AU TO SORT
LA SER jest w sta nie sku -
tecz niej od se pa ro wać ze
zmie sza nych od pa dów ko -
mu nal nych frak cje szkla ne

f Od se pa ro wa nie więk szej, niż
tra dy cyj ny mi me to da mi, ilo ści
szkła zmniej sza ma sę od pa -
dów prze zna czo nych do skła -
do wa nia. Zysk jest więc po -
dwój ny – ze sprze da ży do dat -
ko wej ilo ści szkła i z mniej -
szych kosz tów skła do wa nia

https://www.tomra.com/pl
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INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

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

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

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

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

6/2017 15.12.2017 27.11.2017
1/2018 28.02.2018 5.02.2018
2/2018 27.04.2017 3.04.2018

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

1/1 stro na 182 x 260 5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 5/2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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