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SPIS TREŚCI

No we stan dar dy roz drab nia nia

Pre mie ra jed no wa ło we go roz drab nia cza
Dop p stadt In ven thor Ty pe 9 by ła jed nym
z naj istot niej szych wy da rzeń pod czas pre -
sti żo wych tar gów IFAT 2018

W mieście trzeba nie tylko zamiatać

W tro sce o prze strzeń pu blicz ną miast ko -
rzy stać moż na z wie lo funk cyj ne go urzą dze -
nia zdol ne go za dbać o czy stość, i o zie leń,
a tak że o bez piecz ne chod ni ki zi mo wą po rą

Wszystkie kosze Palfingera

Au striac ki Pal fin ger ofe ru je naj wyż szej kla sy
plat for my osią ga ją ce wy so kość ro bo czą
od 10 do 103 me trów. Wśród nich są za rów no
urzą dze nia izo lo wa ne, jak i nie izo lo wa ne 

Zy ski dzię ki od pa dom

Fiń ska TA NA jest je dy nym na świe cie pro du -
cen tem sto so wa nych na skła do wi skach od pa -
dów i do re cy klin gu dwu bęb no wych kom pak -
to rów peł nej sze ro ko ści

Eko lo gicz ne i eko no micz ne

Czy ste uli ce, par kin gi i dep ta ki to już nor ma.
Jed nak utrzy ma nie ich w należytej czy sto ści wy -
ma ga sto so wa nia ma szyn, któ re są nie tyl ko
sku tecz ne, ale też bez piecz ne

Ro to kom pak to ry zagęszczają skutecznie 

Co raz wię cej za kła dów trud nią cych się za go -
spo da ro wa niem od pa dów ko mu nal nych za mie -
nia sta re be low ni ce na ro to kom pak to ry sta no -
wią ce no wy ro dzaj ma szyn za gęsz cza ją cych

Doświadczenie poparte techniką 

Za nie kwe stio no wa nym suk ce sem ryn ko wym
fir my ZPUH JK Mi łosz Kie drow ski stoi nie ustan -
ne dą że nie do po pra wy ja ko ści oraz in we sto -
wa nie w naj now sze tech no lo gie i per so nel

Fir ma z niezawodnymi śmie ciar ka mi

Spół ka EKO SYS TEM z Wą brzeź na udo wad nia,
że per spek ty wicz ne pla no wa nie po łą czo ne
z prze my śla nym in we sto wa niem jest naj lep szą
me to dą na od nie sie nie suk ce su 

Koparki na hał dzie!

Bli sko trzy i pół ki lo me tra kwa dra to we go, czy -
li nie mal pięć pro cent po wierzch ni Ru dy Ślą -
skiej zaj mu ją hał dy. Nie któ re z nich za czę to
usy py wać jesz cze w w dzię więt na stym stu le ciu 

Ła do war ka eko no micz na i wy daj na

Za kład Uty li za cji Od pa dów Ko mu nal nych w Hry -
nie wi czach sta no wi przy kład no wo cze sne go
przed się bior stwa, któ re jest w sta nie sku tecz nie
za go spo da ro wać róż no rod ne od pa dy

Kom pak to wa, zwrot na i sil na

Brod nic ki od dział spół ki TSC eks plo atu je kom -
pak to wą ła do war kę te le sko po wą Mer lo
TF 33.7. Ma szy na przemieszczająca be le ma -
ku la tu ry spi su je się bez za rzu tu 

Fa strac? Cią gnik ko mu nal ny!

Cią gni ki JCB Fa strac to nie zwy kle uni wer sal ne
po jaz dy znaj du ją ce co raz wię cej za sto so wań.
Nie dzi wi, że co raz chęt niej się ga ją po nie tak -
że fir my z bran ży ko mu nal nej
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Dro dzy Czy tel ni cy,
pod ko niec wrze śnia KE oświad czy ła, że czter na ście państw UE, w tym Pol ska, mo że nie osią gnąć wy ma ga ne go

na rok 2020 pięć dzie się cio pro cen to we go po zio mu re cy klin gu od pa dów. Wśród za gro żo nej czter nast ki po za na mi

są jesz cze Buł ga ria, Chor wa cja, Cypr, Es to nia, Fin lan dia, Gre cja, Wę gry, Ło twa, Mal ta, Por tu ga lia, Ru mu nia,

Sło wa cja i Hisz pa nia. Tym cza sem nad zo ru ją cy ten pro ces re sort śro do wi ska oświad czył, że osią ga ny przez Pol skę

po ziom re cy klin gu i przy go to wa nia do po now ne go wy ko rzy sta nia od pa dów ko mu nal nych suk ce syw nie ro śnie,

a 96 pro cent gmin osią gnę ło wy ma ga ny od ubie głe go ro ku, dwu dzie sto pro cen to wy po ziom re cy klin gu od pa dów. 

Po zor nie mo że wy da wać się, że – bio rąc pod uwa gę nie po kój KE – za do wo le nie re sor tu jest nie na miej scu, ale

opi nie obu stron są uza sad nio ne. Po pro stu nasz we wnętrz ny har mo no gram osią gnię cia unij ne go ce lu do pa so -

wa ny jest do punk tu „star to we go”, od któ re go za czę li śmy zwięk szać po ziom re cy klin gu. Oczy wi ście pol ski rząd

zda je so bie spra wę, że pro ces re cy klin gu mu si przy spie szyć i przed na mi jest jesz cze wie le pra cy. Stąd też roz po -

rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska okre śla, że już w tym ro ku gmi ny ma ją osią gnąć trzy dzie sto pro cen to wy po ziom

re cy klin gu, a w ro ku na stęp nym ma się gnąć on czter dzie stu pro cent. O ile uda się speł nić te am bit ne pla ny, to

po ja wi się re al na szan sa, aby zgod nie z pra wem unij nym w 2020 ro ku war tość ta wy nio sła pięć dzie siąt pro cent.

A prze cież na le ży pa mię tać, że to nie ko niec i w ko lej nych la tach od se tek pod da wa nych re cy klin go wi od pa dów

bę dzie rósł jesz cze bar dziej. Do ro ku 2025 pań stwa człon kow skie Wspól no ty bę dą mu sia ły pod da wać re cy klin -

go wi 55 pro cent od pa dów, do 2030 – 60 pro cent, a do ro ku 2035 już 65 pro cent.

Dla te go pol skie wła dze po sta no wi ły wpro wa dzić no we re gu la cje, któ re ma ją po móc w osią gnię ciu unij nych

stan dar dów. Wśród licz nych dzia łań le gi sla cyj nych naj wię cej kon tro wer sji wzbu dza wpro wa dze nie „na sztyw -

no” róż ni cy, ja ka ma wy stę po wać mię dzy ce ną za se lek tyw ną zbiór kę i tą za od pa dy zmie sza ne. Przy kła do wo,

je śli miesz kań cy za od pa dy se gre go wa ne pła ci li by mie sięcz nie 10 zło tych, to gdy by ich nie se gre go wa li, ta ka

opła ta wy no si ła by 40 zło tych. Rze czy wi ście, zróż ni co wa nie jest wy so kie, ale chy ba ko niecz ne, gdyż gra idzie

o wy so ką staw kę (ka ry za nie osią gnię cie wy ma ga ne go po zio mu bę dą do tkli we). Po za tym war to pa mię tać, że

zróż ni co wa nie sta wek – choć nie w ta kim stop niu – sto su je już i tak wie le gmin.

Krzysz tof Ma łysz ko
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U pod staw prze obra żeń, ja kie do ko na ły się w ob sza rze go spo -
dar ki od pa da mi w ostat niej de ka dzie, le gło m.in. do sto so wa nie
tej dzie dzi ny do naj now szych tren dów i tech no lo gii oraz wy mo -
gów wy ni ka ją cych z dy rek tyw unij nych. Nie ste ty, za tym szyb -
kim tech no lo gicz nym po stę pem nie po szły sko ko wo w gó rę
osią ga ne po zio my od zy sku i re cy klin gu. Pod czas gdy kra je
„sta rej” Unii prze ka zu ją do re cy klin gu śred nio 40% od pa dów,
w Pol sce od se tek ten kształ tu je się na po zio mie ok. 20-25%.
Ma jąc po wyż sze na uwa dze, moż na zi den ty fi ko wać sze reg pro -
ble mów w pol skiej go spo dar ce od pa da mi. W wal ce z ni mi nie je -
ste śmy jed nak osa mot nie ni. Po dob ne do ro dzi mych kwe stie są
rów nież bo lącz ką m.in. na szych po łu dnio wych są sia dów – w Re -
pu bli ce Cze skiej, choć eks per ci są zda nia, że po sia da ją oni naj -
bar dziej za awan so wa ny sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi ko -
mu nal ny mi wśród kra jów przy ję tych do UE w roku 2004.
Jak osią gnąć wy ma rzo ny stan w tej dzie dzi nie go spo dar ki,
dys ku to wa no pod czas cze sko -pol skiej kon fe ren cji „Wy zwa -
nia w go spo dar ce od pa da mi”. W za ło że niach za rów no wy -
kła dy, jak i pro wa dzo ne dys ku sje mia ły stać się plat for mą wy -
mia ny wie dzy i do świad czeń w te ma cie or ga ni za cji i funk cjo -
no wa nia opty mal ne go sys te mu go spo dar ki od pa da mi. Cel
ten uda ło się zre ali zo wać, dzię ki cze mu moż li we sta ło się
sfor mu ło wa nie kil ku istot nych wnio sków. W oce nie uczest ni -
ków tej kon fe ren cji, wdro że nie ich w ży cie z pew no ścią wpły -
nie na roz wój i opty ma li za cję go spo dar ki od pa da mi w na -
szym kra ju. Co wię cej, ma jąc na wzglę dzie fakt, że cze ska
go spo dar ka od pa da mi sta no wi dy na micz nie roz wi ja ją cy się
sek tor, wie le ar ty ku ło wa nych wnio sków moż na od nieść rów -
nież do na szych po łu dnio wych są sia dów.
Co nas łą czy?
Mi mo iż oba kra je dzie li wie le róż nic, uda ło się zi den ty fi ko -
wać po zy tyw ne aspek ty zwią za ne z go spo dar ką od pa da mi,
któ re nas łą czą. Na le żą do nich wpro wa dze nie obo wiąz ku
se lek tyw ne go zbie ra nia bio od pa dów oraz moż li wość do fi -
nan so wa nia in we sty cji i pro gra mów ba daw czych ze środ -
ków unij nych. Nie ste ty, pod czas kon fe ren cji wska za no rów -
nież na pro ble my, któ re blo ku ją dal szy roz wój go spo dar ki
od pa da mi w obu kra jach, a co za tym idzie – być mo że na -
wet osią gnię cie wy ty czo nych przez Ko mi sję Eu ro pej ską ce -
lów w za kre sie go spo dar ki o obie gu za mknię tym. Do ne ga -
tyw nych zja wisk cha rak te ry zu ją cych za rów no pol ską, jak
i cze ską go spo dar kę od pa da mi za li czo no m.in. ni ską efek -
tyw ność pro wa dze nia se lek tyw nej zbiór ki, zwłasz cza bio od -
pa dów (ku chen nych), nie wy star cza ją ce po zio my re cy klin gu,
zbyt du żą ilość skła do wa nych od pa dów oraz brak wy ma gań
dla prze twa rza nia od pa dów ku chen nych.
Od zysk po cze sku
Na po cząt ku za sta na wia no się, co de ter mi nu je suk ces na -
szych po łu dnio wych są sia dów w ob sza rze od zy sku i re cy -
klin gu od pa dów. Otóż – po dob nie jak u nas – tam tej sza usta -
wa o od pa dach pod kre śla hie rar chię spo so bów po stę po wa -

nia z od pa da mi. Jed nak w ślad za tym od ra zu wdra ża ne
i pro pa go wa ne są dzia ła nia, któ re przy no szą bar dzo ko rzyst -
ne efek ty – z przed sta wia nych sta ty styk wy ni ka, że Cze chy
już de ka dę te mu osią gnę ły do ce lo we po zio my od zy sku i re -
cy klin gu od pa dów opa ko wa nio wych, a Re pu bli ce Cze skiej
uda ło się do ko nać trans po zy cji więk szo ści prze pi sów unij -
nych w za kre sie pra wa od pa do we go (90%). Co wpły nę ło
na ta kie efek ty? – Ma my bar dzo do brze roz wi nię ty sys tem se -
gre ga cji od pa dów ko mu nal nych. Co wię cej, spo łe czeń stwo
jest w tym za kre sie bar dzo świa do me. Po ziom za nie czysz -
cze nia od bie ra nych od miesz kań ców su row ców wtór nych
jest sza co wa ny w gra ni cach 3-5% – twier dzi Mi chal Křiž z cze -
skiej spół ki AQU ATEST. – Po za tym owo cu je za sa da do ty -
czą ca prze nie sie nia od po wie dzial no ści (głów nie fi nan so wej)
za za go spo da ro wa nie od pa dów po zo sta ją cych po wy ko rzy -
sta niu pro duk tu z sa mo rzą dów na pro du cen tów. W na szym
kra ju po kry cie kosz tów za go spo da ro wa nia od pa dów se lek -
tyw nie ze bra nych le ży w ge stii je dy nej w Cze chach or ga ni za -
cji od zy sku EKO -KOM – w for mie zwro tu dla gmin, sor tow ni
oraz in nych pod mio tów. Dzię ki te mu, a tak że do kład nej se -
gre ga cji „u źró dła” osią ga ne po zio my od zy sku i re cy klin gu
oscy lu ją w gra ni cach 70%. Oprócz te go Cze si ma ją do brze
roz wi nię tą sieć nie wiel kich, pro stych kom po stow ni, któ re
na dzień dzi siej szy w zu peł no ści za spo ka ja ją po trze by prze -
twa rza nia od pa dów bio de gra do wal nych. Nie ste ty, jest jesz -
cze gros spraw, z któ ry mi cze ska bran ża od pa do wa mu si so -
bie po ra dzić. W oce nie pa ne li stów dziś bra ku je od po wied niej
licz by urzą dzeń do wy ko rzy sta nia ener gii ze zmie sza nych od -
pa dów ko mu nal nych oraz z pa liw al ter na tyw nych. Jest to
w du żej mie rze zwią za ne z bra kiem za chęt dla przed się bior -
ców do in we sto wa nia w roz wią za nia sprzy ja ją ce od zy ski wa -
niu ener gii z od pa dów. Po trzeb ne jest rów nież wzmoc nie nie
sta bil ne go oto cze nia dla in we sto rów.
Sys tem od pa do wy po pol sku
Cze go za tem Cze si mo gą nam po zaz dro ścić w ob sza rze
go spo da ro wa nia od pa da mi? Co mo że sta no wić dla nich
pod po wiedź w do sko na le niu te go sys te mu, któ ry już uda ło
im się zbu do wać? Wy star cza ją ca licz ba za kła dów za go spo -
da ro wa nia od pa dów, no wo cze sne in sta la cje do prze twa rza -
nia bio lo gicz ne go w sys te mie za mknię tym oraz sieć punk -
tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych – to
głów ne za le ty obec ne go sys te mu go spo dar ki od pa da mi
w Pol sce. W oce nie cze skich eks per tów, jest to do sko na ły
przy kład upo rząd ko wa nia kra jo wej go spo dar ki od pa da -
mi – sys tem jest do mknię ty, uwzględ nia ją cy za rów no bie żą -
ce, jak i przy szłe po trze by ryn ko we w tym ob sza rze, opar ty
na no wo cze snych roz wią za niach tech no lo gicz nych, ge ne -
ru ją cych co raz więk sze moż li wo ści w za kre sie wy dzie la nia
war to ścio wych ryn ko wo su row ców.
Do ne ga tyw nych zja wisk cha rak te ry zu ją cych pol ską go spo -
dar kę od pa da mi za li czo no między innymi nie wy star cza ją cą

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

Od pa dy? Po lak, Czech dwa bra tan ki?
Ak tu al nie wiel kim wy zwa niem za rów no dla na sze go kra ju, jak i dla in nych państw człon kow -
skich Unii Eu ro pej skiej jest do pro wa dze nie do go spo dar ki o obie gu za mknię tym. Naj waż niej -
szym kro kiem na tej dro dze jest zwięk sze nie stru mie nia od pa dów prze zna czo nych do re cy klin -
gu. Już w ro ku 2021 bę dzie my mu sie li od zy ski wać 61% su row ców wtór nych. Ten cel jest moż -
li wy do osią gnię cia, jed nak po trzeb na jest więk sza świa do mość kon su men tów.
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licz bę za kła dów do prze twa rza nia od pa dów ka lo rycz nych, ni -
skie do pła ty do su row ców, brak praw nie usank cjo no wa nej od -
po wie dzial no ści pro du cen tów wpro wa dza ją cych do ob ro tu
opa ko wa nia, nie moż ność kie ro wa nia stru mie nia mi od pa dów
oraz sła bą kon tro lę i eg ze ku cję prze pi sów.
Jak so bie z tym ra dzić?
Ma jąc po wyż sze na uwa dze, uczest ni cy cze sko -pol skiej kon -
fe ren cji wy ty czy li ce le, któ rych osią gnię cie bę dzie moż li we, je -
śli zo sta ną pod ję te od po wied nie kro ki praw ne i ad mi ni stra cyj -
ne. Uwzględ nia jąc prze pi sy za war te w pa kie cie do ty czą cym
go spo dar ki o obie gu za mknię tym, głów nym wy zwa niem sta je
się zwięk sze nie re cy klin gu or ga nicz ne go, w tym wa lo ry za cja
i cer ty fi ka cja kom po stu, oraz wzrost do tych czas osią ga nych
po zio mów re cy klin gu. Nie roz łącz nie wią że się to z dal szą au -
to ma ty za cja pro ce sów sor to wa nia oraz do sto so wa niem wy ma -
gań dla in sta la cji w za kre sie naj lep szych do stęp nych tech nik
(BAT). Nie mniej istot ne sta je się dzi siaj wy ko rzy sta nie po ten -
cja łu ener ge tycz ne go od pa dów (na przykład dzię ki pro ce som
fer men ta cji czy spa la nia ich w lo kal nych cie płow niach) oraz
do sto so wa nie tech no lo gii do zmie nia ją cych się stru mie ni od -
pa dów (se lek tyw na zbiór ka, bio od pa dy). Po wyż sze ce le przy -
nio są rów nież ko lej ny efekt – mi ni ma li za cję de po no wa nia od -
pa dów na skła do wi skach, do cze go zo bo wią zu ją nas nie tyl ko
kra jo we, ale rów nież unij ne prze pi sy.
Tech no lo gicz ne aspek ty prze twa rza nia od pa dów i ich wy ko -
rzy sta nie to jed no, zaś praw no -fi nan so we aspek ty go spo dar ki
od pa da mi – to dru gie. Rów nież ta dzie dzi na wy ma ga ra dy kal -
nych zmian. – Na le ża ło by wresz cie ure gu lo wać kwe stie za go -
spo da ro wa nia po pio łów z go spo darstw do mo wych, a tak że

okre ślić ja sne, dłu go fa lo we ce le w go spo dar ce od pa da mi, aby
sys tem był prze wi dy wal ny. War to rów nież po pra wić za sa dy fi -
nan so wa nia sys te mu oraz wzmoc nić kon tro lę i eg ze ku cję obo -
wią zu ją ce go pra wa od pa do we go. Tyl ko to przy bli ży nas
do osią gnię cia ce lów wy ty czo nych przez Ko mi sję Eu ro pej ską
i unik nię cia ewen tu al nych kar w tym za kre sie – oce nia An drzej
Krzyś ków z fir my proGEO z Wro cła wia. – Istot nym ce lem dłu -
go fa lo wym (do roku 2030) po win no być wy pra co wa nie no we -
go cha rak te ru re la cji po mię dzy pro du cen ta mi wpro wa dza ją cy -
mi pro duk ty na ry nek a or ga na mi od po wie dzial ny mi za or ga ni -
za cję sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi.
W tym za kre sie wią za ło by się to z prze su nię ciem od po wie dzial -
no ści za za go spo da ro wa nie od pa dów po zo sta ją cych po wy -
ko rzy sta niu pro duk tu z sa mo rzą dów na pro du cen tów.
Spoj rze nie z dy stan sem
Wspo mnia na wy mia na do świad czeń po zwo li ła nie co z dy -
stan sem spoj rzeć na pro wa dzo ne w kra ju sta ra nia wzglę dem
do sto so wa nia go spo dar ki od pa da mi do wy mo gów praw -
nych, eko no micz nych i or ga ni za cyj nych. Cze sko -pol ski
trans fer wie dzy z pew no ścią był do brą na ucz ką dla pol skich
mal kon ten tów, któ rzy w ro dzi mej go spo dar ce od pa da mi
upa tru ją pa smo po ra żek. Tym cza sem oka za ło się, że ma my
się czym chwa lić, są aspek ty dla Cze chów wzor co we. Z ko -
lei do tych cza so we suk ce sy w ob sza rze go spo dar ki od pa da -
mi na szych po łu dnio wych są sia dów mo gą i dla nas sta no -
wić do bry wzór na przy szłość. 

Kin ga Ga mań ska, 
Pa weł Sza dzie wicz, 

EKO RUM
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In ven thor Ty pe 9 to naj więk szy mo bil ny roz drab -
niacz wol no obro to wy fir my Dop p stadt, a jest on
w pro stej li nii kon ty nu ato rem po pu lar nych i ce nio -
nych roz drab nia czy se rii DW. W tym wy pad ku
jed nak nie tyl ko roz miar de cy du je o je go przy dat -
no ści, ale przede wszyst kim za sto so wa ne do je -
go pro duk cji roz wią za nia tech no lo gicz ne. I szyb -
ko po mo na chij skiej pre mie rze sta ło się ja sne, że
ma szy na bę dzie wy zna cza ła no we stan dar dy ja -
ko ści w ca łym pro ce sie roz drab nia nia.
Jed nym z in no wa cyj nych roz wią zań jest na przy -
kład sys tem prze nie sie nia na pę du VarioDirect,
któ ry bez po śred nio prze ka zu je moc na wał roz -
drab nia ją cy, za pew nia jąc zu peł nie no we moż li -
wo ści dal sze go zwięk sza nia wy daj no ści i ela -
stycz no ści w pro ce sie roz drab nia nia. Za sto so wa -
ny na pęd cha rak te ry zu je się wy so kim mo men tem
ob ro to wym, któ ry w mo men cie prze cią że nia ma -
szy ny mo że być roz łą czo ny. O si le ma szy ny,
a w za sa dzie mo cy na pę du niech świad czy fakt,
że jej roz ruch mo że się od być na wet z za sy pem

cał ko wi cie za peł nio nym su row cem. Wspomniana
moc po wo du je też, że do ko sza bez obaw moż -
na wsy py wać róż no rod ny ma te riał od pa do wy.
No wy In ven thor po ra dzi so bie bo wiem rów nie ła -
two z bio ma są, jak i od pa da mi przemysłowymi,
wiel ko ga ba ry to wy mi czy pa le ta mi.
Tak wy so ka spraw ność ma szy ny wpły wa
na znacz nie mniej sze zu ży cie pa li wa. Z ko lei
peł na go to wość do pra cy od mo men tu roz -
ru chu po łą czo na z mak sy mal ną si łą
przy czy nia się do wy mier ne go skró ce -
nia cza su po trzeb ne go

do roz drob -
nie nia za da nej

ma sy. Roz drab niacz
za si la ny jest sil ni kiem

spa li no wym MTU, któ ry
speł nia nor my do ty czą ce emi -

sji spa lin. Ko lej ną za le tą jest du -
żo niż szy po ziom ha ła su, co po zy -

tyw nie wpły wa na pra cu ją cych w po bli -
żu pra cow ni ków. Roz drab niacz umiesz -

czo ny jest na trzyosio wej na cze pie, a je go
ma sa eks plo ata cyj na wy no si 32 to ny. Mo że też
wy stę po wać na gą sie ni cach. Wy da wać by się

MASZYNY KOMUNALNE
www.doppstadt.com.pl

No we stan dar dy roz drab nia nia
Pre mie ra jed no wa ło we go, wol no obro to we go roz drab nia cza In ven thor Ty pe 9, nie miec kie go
pro du cen ta Dop p stadt, by ła jed nym z naj istot niej szych wy da rzeń ma jo wych tar gów IFAT 2018.
Nie ma w tym nic dziw ne go, wszak Dop p stadt to fir ma, któ ra czę sto wy zna cza stan dar dy ma -
szyn i urzą dzeń uży wa nych w bran ży ko mu nal nej.

d W In ven tho rze Ty pe 9 grze -
bień roz drab nia ją cy mo że
być opusz czo ny na ty le ni -
sko, że wy mia na prze ciw no -
ży i czysz cze nie ko mo ry ro -
bo czej moż na wy ko nać
z po zio mu pod ło ża

f Re gu lo wa na wy so kość wy -
sy pu ta śmo cią gu uła twia for -
mo wa nie pryzm, co wpły wa
na opty mal ne wy ko rzy sta nie
prze strze ni skła do wi ska

s In ven thor Ty pe 9 po twier -
dza, że mar ka Dop p stadt to
ści sła czo łów ka pro du cen -
tów ma szyn i urzą dzeń
prze zna czo nych do go spo -
dar ki od pa da mi
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mo gło, że tak no wo cze sna ma szy na bę dzie wy -
ma gać skom pli ko wa nej i spe cja li stycz nej ob -
słu gi, ale pro jek tan tom uda ło się upro ścić ją
do mi ni mum. Do ty czy to nie tyl ko zdal ne go ste -
ro wa nia, ale też uprosz cze nia ob słu gi zwią za -
nej z co dzien nym użyt ko wa niem. I tak bar dzo
ni sko opusz cza ny grze bień roz drab nia ją cy, za -
pew nia do stęp do kon tra no ży już z po zio mu
pod ło ża. Tak że do stęp do in nych punk tów ser -
wi so wych jest ła twy i pro sty. 
Pra ce uła twia też kon struk cja ko sza za sy po we -
go, któ re go sze ro ko roz war te ścia ny bocz ne
uła twia ją za ła du nek na wet wiel ko ga ba ry to -
wych od pa dów. Do dat ko wo w In ven tho rze Ty -

pe 9 ist nie je moż li wość re gu la cji wy so ko ści
zrzu tu roz drob nio ne go od pa du. Po za tym ma -
szy nę moż na łą czyć z in ny mi urzą dze nia mi, jak
na przy kład prze sie wa cza mi bęb no wy mi i uzy -
skać ze sta wy, któ re w jed nym cy klu bę dą
w sta nie uzy skać ocze ki wa ną frak cję od pa du.
Uni wer sal ność ma szy ny zwięk sza też moż li -
wość wy mia ny zmia na pa kie tów roz drab nia ją -
cych po zwa la ją ca opty mal nie do pa so wać ją
do wy ma gań ma te ria ło wych

a Sze ro ko roz sta wio ne ścia ny
bocz ne ko sza za sy po we go
uła twia ją za ła du nek na wet
wiel ko ga ba ry to wych od pa dów
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Wi ce pre mier Ja ro sław Go win od wie dził pra cow -
ni ków Pro na ru 22 wrze śnia, a kil ku go dzin ne spo -
tka nie sta ło się do sko na łą oka zją do za po zna nia
go z za awan so wa ny mi tech no lo gia mi wy ko rzy -
sty wa ny mi przez pod la ską fir mę do pro duk cji no -
wo cze snych ma szyn i urzą dzeń. – Roz wój fa bry ki
w Sie mia ty czach od lat jest im po nu ją cy – to za słu -
ga wła ści cie li fir my i jej pra cow ni ków. Je że li ta kie
fir my jak Pro nar ma ją się roz wi jać jesz cze dy na -
micz niej i ma ich po wsta wać wię cej, to mu si my
zbu do wać po most po mię dzy go spo dar ką a na -
uką. To wła śnie od lat re ali zo wa ne jest w fa bry -
kach Pro na ru – po wie dział Ja ro sław Go win.

Oka zu je się, że in no wa cyj ne ma szy ny i urzą dze -
nia nie ustę pu ją ce w ni czym pro duk tom świa to -
wych li de rów te go seg men tu go spo dar ki, mo gą
być kon stru owa ne i pro du ko wa ne tak że w Pol sce
Wschod niej, na Pod la siu. Fa bry ka Pro na ru w Sie -
mia ty czach jest te go do sko na łym przy kła dem, bo
wła śnie tu po wsta ją ma szy ny i urzą dze nia, któ re
znaj du ją na byw ców na ca łym świe cie, a po chleb -
ne opi nie świad czą o ich wy so kiej ja ko ści. Po -
wsta wa nie za awan so wa nych tech no lo gicz nie ma -
szyn jest moż li we dzię ki fa cho wej ka drze i to za -
rów no pra cow ni ków li nii pro duk cyj nej, jak i kie -
row ni czej oraz biu ra pro jek to we go. Za rząd fir my
nie ża łu je środ ków na in we sty cje w no wo cze sne
tech no lo gie oraz w pod no sze nie umie jęt no ści
pra cow ni ków. Mógł się o tym prze ko nać pod czas
swo jej wi zy ty wi ce pre mier Go win przy glą da jąc
się, jak w pro duk cji no wo cze snych ma szyn re cy -
klin go wych spraw dza ją się zauto ma ty zo wa ne ro -
bo ty spa wal ni cze, au to ma tycz ne la kier nie czy wy -
kra war ki wod ne oraz la se ro we. – Fir ma Pro nar jest
wy jąt kiem, czymś uni ka to wym, bo tu taj stra te gia
od po wie dzial ne go roz wo ju dzie je się od lat i cią -
gle przy spie sza – pod kre ślał wi ce pre mier pod czas
spo tka nia z pra cow ni ka mi fir my.
Pro nar od po cząt ku ist nie nia sta wia na in no wa -
cyj ne pro duk ty i roz wią za nia wy ko rzy sty wa ne
pod czas ich pro duk cji. Na ry nek kra jo wy i za gra -
nicz ny re gu lar nie wpro wa dza ne są pro duk ty po -
strze ga ne ja ko wy zna cza ją ce tren dy tech nicz ne
w swo ich bran żach. Ogrom nym wspar ciem dla
Pro na ru jest otwar te w ro ku 2015 w Na rwi Cen -
trum Ba daw czo -Roz wo jo we. Ser giusz Mar ty -
niuk, pre zes Pro na ru, czę sto pod kre śla, że to

MASZYNY KOMUNALNE
www.pronar.pl

Przed pre mie ra z udzia łem wi ce pre mie ra
W obec no ści wi ce pre mie ra, mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go Ja ro sła wa Go wi na w fa bry -
ce Pro na ru w Sie mia ty czach od by ła się przed pre mie ra sta cjo nar nej in sta la cji do prze twa rza nia
od pa dów. Opra co wa nie kon cep cji no wo cze sne go ze spo łu urzą dzeń do sko na le wpi su je się
w stra te gię fir my po le ga ją cą na two rze niu pod wa lin go spo dar ki obie gu za mknię te go.

s Ogrom ne za in te re so wa nie
uczest ni ków spo tka nia
wzbu dził po kaz moż li wo ści
mo bil nej li nii do prze twa -
rza nia od pa dów

d Na przy kła dzie fa bry ki w Sie -
mia ty czach wi dać, że prio ry -
te tem fir my Pro nar są in we -
sty cje w no wo cze sne tech no -
lo gie i za pew nie nie jak naj -
lep szych wa run ków pra cy
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wła śnie tu mo gą po wsta wać naj bar dziej in no wa -
cyj ne roz wią za nia, bo do in no wa cji nie zbęd ne
są du że fir my. Dla te go też cen trum wy po sa żo ne
jest w naj no wo cze śniej szy sprzęt umoż li wia ją cy
prowadzenie za awan so wa nych te stów i ba dań,
ob słu gi wa ny przez wy kwa li fi ko wa ną ka drę in ży -
nier ską. Jed nym z na byt ków po twier dza ją cych
ro lę ja ką w fir mie przy kła da się do ko rzy sta nia
z no wych technologii mo że być za kup dru kar ki
mo de li 3D. Umoż li wia ona szyb kie wy twa rza nie
pro to ty pów (ra pid pro to ty ping) i krót kich se rii
pro duk cyj nych z two rzy wa sztucz ne go. Dru kar -
ka po zwa la wy twa rzać „Re al Parts” z pro duk cyj -
nych two rzyw ter mo pla stycz nych, któ re do sko -
na le spraw dza ją się do mo de lo wa nia kon cep cyj -
ne go, czy też wy twa rza nia na rzę dzi pro duk cyj -
nych lub czę ści koń co wych.
Jed nak klu czo wym punk tem wi zy ty za stęp cy
sze fa rzą du był udział w przed pre mie ro wym po -
ka zie sta cjo nar nej in sta la cji słu żą cej do prze twa -
rza nia od pa dów. Jej no wo cze sna kon struk cja
udo wad nia, że fir ma Pro nar nie tyl ko pro mu je
ideę go spo dar ki obie gu za mknię te go, ale też
czy ni wie le, by ją urze czy wist nić. Pre zen to wa -
na li nia zo sta ła opra co wa na z my ślą o co raz bar -
dziej ry go ry stycz nych nor mach praw nych, któ re
wy mu sza ją na po szcze gól nych kra jach zwięk -
sze nie stop nia od zy ski wa nia su row ców z od pa -
dów. Na in sta la cję skła da ją się urzą dze nia za pro -
jek to wa ne przez wy kwa li fi ko wa ną ka drę in ży nier -
ską Pro na ru przy ak tyw nej współ pra cy pra cow -
ni ków Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo we go.

s Sche mat po ka zu je, że sta cjo -
nar na in sta la cja do prze twa -
rza nia od pa dów mo że być
kon fi gu ro wa na w za leż no ści
od po trzeb użyt kow ni ka

a Go ście, na przy kła dzie mo -
de li ma szyn pro du ko wa nych
przez Pro nar, mo gli za po -
znać się z moż li wo ścia mi,
ja kie posiada pro fe sjo nal na
dru kar ka 3D

f Sto so wa ne przez Pro nar no -
wo cze sne tech no lo gie, jak
na przy kład ro bo ty spa wal ni -
cze, umoż li wia ją pro duk cję
ma szyn o najwyższej ja ko ści
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W ostat nich de ka dach grupa Aebi Schmidt wzię ła na sie bie
spo łecz ną od po wie dzial ność za swo je dzia ła nia. Stało się to w
wyniku głę bo kiego prze ko na nia, że to co do bre dla ogółu spo -
łe czeń stwa jest rów nież ko rzyst ne dla samej fir my. 
Fi lo zo fia Aebi Schmidt opie ra się na wspo ma ga niu i za bez pie cza -
niu wszyst kich naj waż niej szych za so bów -  pra cow ni ków, wie lo let -
nie go know -how oraz sta łe go dą że nia do in no wa cji, pro wa dząc
tym do two rze nia lep sze go i bar dziej zrów no wa żo ne go śro do wi -
ska. Wiadomo przecież, że każ dy z nas po zo sta wia swój „wę -
glo wy ślad”. Jest to dwu tle nek wę gla (CO2), któ ry pro du ku je -
my, nie za leż nie od te go, co ro bi my. Po nie waż dwu tle nek wę -
gla przy czy nia się do roz wo ju efek tu cie plar nia ne go, ów ślad
wy wie ra bez po śred ni wpływ na na sze śro do wi sko. Każ de go
dnia. Wszę dzie. Emi sja CO2 to żad na ma gia. To zwy czaj na fi -
zy ka. Jeden litr pa li wa w sil ni ku Die sla zo sta je prze mie nio ny
w 2,64 kg CO2. Je śli sil nik Die sla spa la w cią gu go dzi ny 6 li -
trów pa li wa, to ozna cza emisję 15 kg dwu tlen ku wę gla.
W od nie sie niu do za mia tar ki kom pak to wej z cza sem pra -
cy 1.500 go dzin rocz nie ozna cza to: 22.500 kg CO2 rocz nie
lub 112.500 kg w cią gu 5 lat. Do zrów no wa że nia ta kiej emi -
sji po trze ba po sa dzić w cią gu ro ku 1.800 drzew. Na to miast
po ziom za nie czysz czeń emi to wa nych przez za mia tar kę
eSwingo 200+ wy no si dokładnie ze ro kg CO2.
Oczy wi ście, ktoś mo że po wie dzieć, że wy zwa niem dla po -
jaz dów elek trycz nych jest ła do wa nie i za sięg. Ale czy rze -
czy wi ście? Otóż nie ko niecz nie. Dla przy kła du za mia tar kę
eSwingo 200+ moż na bły ska wicz nie na ła do wać, a wy daj ność
jej aku mu la to rów zna czą co wzro sła, gdyż za pew nia ją 10 go -
dzin pra cy. Do te go pro du cent gwa ran tu je wy trzy ma łość
aż 5.000 cy kli ła do wa nia, a uży te aku mu la to ry są bez piecz ne
(nie pal ne i nie wy bu cho we). 

Za po cząt ko wa na 100 lat te mu era mo ro ty za cji i sil ni ków spa li -
no wych po ło ży ła kres trans por to wi kon ne mu i brycz kom.
Wów czas ucho dzi ło to za bar dzo no wo cze sny i re wo lu cyj ny
wy na la zek. Wy glą da na to, że za ko lej ne sto lat na pęd spa li -
no wy bę dzie sta no wić po pro stu ko lej ny roz dział w pod ręcz ni -
ku do hi sto rii. Wie le wska zu je na to, że to ener gia elek trycz na
sta no wi obec nie klu czo wą tech no lo gię, któ ra na dłu gie la ta za -
stą pi pa li wa ko pal ne. Tak uwa ża ją też sze fo wie fir my Schmidt,
któ rzy zde cy do wa li się już te raz po sta wić na tech no lo gie wy -
ko rzy stu ją ce ener gię elek trycz ną. Zwłasz cza, że po zro bie niu
szcze gó ło wej ana li zy oka zu je się, że już obec nie za kup, mi mo
że droż szy od za ku pu tra dy cyj nych za mia ta rek, jest bez wąt -
pie nia opła cal ny w per spek ty wie wie lo let niej eks plo ata cji.
Wy star czy wziąć pod uwa gę cykl ży cia ma szy ny i jej kosz ty przez
ca ły okres użyt ko wa nia. Oka zu je się, że w po rów na niu do za mia ta -
rek z sil ni kiem Die sla oszczęd no ści mo gą wy nieść do 85% kosz -
tów ener gii i do 7% kosz tów kon ser wa cji. W efek cie cał ko wi ty koszt
za ku pu i użyt ko wa nia eSwingo 200+ jest po rów ny wal ny z mo de -
lem o tra dy cyj nym na pę dzie. Po za tym, choć na sza usta wa
o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter na tyw nych nie prze wi du je
rzą do wych do płat do za ku pu ko mu nal nych po jaz dów elek trycz -
nych, to Unia Eu ro pej ska oraz or ga ni za cje eu ro pej skie tworzą
do dat ko wo róż ne pro gra my wspar cia dla elek tro mo bil no ści,
o któ re mo gą ubie gać się jed nost ki sa mo rzą do we.
Bio rąc pod uwa gę wszyst kie czyn ni ki moż na stwier dzić, że za -
mia tar ka eSwingo 200+ oraz ca ła se ria uni wer sal nych ma szyn
elek trycz nych Aebi EC to nie tyl ko opła cal na pod względem
finansowym in we sty cja, któ ra szybko się zwra ca, ale tak że in -
we sty cja w zrów no wa żo ną eko lo gicz nie przy szłość.
Na le ży też pa mię tać, że eSwingo 200+ to – nie ża den skon stru -
owa ny na po trze by mar ke tin gu mo del, któ ry ma do brze wy glą dać

MASZYNY KOMUNALNE
www.aebi-schmidt.pl

Elek trycz ne za mia tar ki Elek trycz ne za mia tar ki

– eko lo gicz ne i opła cal ne– eko lo gicz ne i opła cal ne
Wraz z wpro wa dze niem po jaz du elek trycz ne go Aebi EC130 i EC170 oraz za mia ta rek kom pak to wych
eSwingo 200+ grupa Aebi Schmidt Holding roz po czę ła no wą epo kę. Roz wój i za sto so wa nie no -
watorskich tech no lo gii wy ma gały przede fi nio wa nia spo so bu my śle nia. Smart Thin king ozna cza dla
kon cer nu ko niecz ność prze sta wie nia się na zrów no wa żo ne, od po wie dzial ne i oszczęd ne rozwiązania.
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i przy cią gać wzrok zwie dza ją cych ha le tar go we klien tów. To
peł no war to ścio wa za mia tar ka, któ ra z po wo dze niem czy ści
pla ce i uli ce wie lu miast na ca łym świe cie. Wy po sa żo na jest
w prze stron ną, kom for to wą ka bi nę ope ra to ra, któ ra dzię ki za -
sto so wa nej wy so kiej ja ko ści izo la cji w peł ni chro ni przed ha ła -
sem i wi bra cja mi. Stan dar do wym wy po sa że niem jest kli ma ty -
za cja, utrzy mu ją ca wła ści wą tem pe ra tu rę oraz do pływ po wie -
trza oczysz czo ne go w wy so kiej kla sy fil trach. Obsługę
ułatwiają urzą dze nia kon tro l ne i sterowania er go no micz nie za -
mon to wa ne wo kół kie row cy. Er go no micz ne roz miesz cze nie
pe da łu ga zu i ha mul ca za pew nia kie row cy wy god ne pro wa -
dze nie, tak sa mo jak tem po mat oraz kie row ni ca umoż li wia ją ca
róż ne po zy cje usta wień (wy so kość i kąt na chy le nia). Po nad to
elek trycz na za mia tar ka wy po sa żo na zo sta ła w au to ma tycz nie
uru cha mia ny ha mu lec po sto jo wy.
Kon struk to rzy po sta ra li się też, aby za pew nić jak naj więk szy
kom fort pod czas jaz dy i za mia ta nia. Ze spół za mia ta ją cy ste ro -
wa ny jest z pul pi tu umiesz czo ne go w pod ło kiet ni ku w drzwiach,
wy po sa żo ne go w dżoj sti ki oraz przy ci ski. Dzię ki wie lo funk cyj -
nej i er go no micz nej dźwi gni Au to -Dri ve moż na jed no cze śnie
wy god nie ste ro wać funk cja mi za mia ta nia oraz jaz dy. Jest to
uni katowe roz wią za nie w ma szy nach tej kla sy, po nie waż
umoż li wia kon tro lo wa nie jed ną dło nią wszyst kich po trzeb nych
funk cji jaz dy i za mia ta nia. War to wie dzieć, że w za mia tar ce
Schmidt eSwingo 200+ moż na wy brać mię dzy dwo ma sys te -
ma mi za mia ta nia: dwusz czot ko wym lub trzysz czot ko wym. 
System dwuszczotkowy gwa ran tu je cał ko wi tą swo bo dę ru chu
w każ dej sy tu acji dzię ki dwóm od dziel nym i nie za leż nym
od sie bie szczot kom ta le rzo wym. Dwa sta bil ne ra miona szczo -
tek ze zin te gro wa ny mi zde rza ka mi pod jaz do wy mi umoż li wia ją
sze ro kość za mia ta nia do 2.900 mm. 
W stan dar do wym wy po sa że niu na cisk szczot ki moż na regu lo wać
hy drau licz nie po krę tłem znaj du ją cym się w ka bi nie. Do stęp ne jest
tak że wy po sa że nie do usuwania trud nych chwa stów ze ste ro wa -
ną hy drau licz nie funk cją regulowania kąta pracy szczo tek.
W po dwój nym sys te mie szczo tek wy stę pu je standardowa dysza
za sy sa nia z hy drau licz nie uru cha mia ną kla pą umoż li wia ją cą
wcią ga nie du żych śmie ci lub dysza ssąca typu HS, łą czą ca atu -
ty zin te gro wa nej kla py z opty mal nym prze pły wem po wie trza.

Rów nie wie le za let ma system trzyszczotkowy. Wraz z wy ko nu ją -
cym swo bod ne ru chy ra mie niem szczotki frontowej da je wie le
moż li wo ści, zapewniając szerokość zamiatania do 2.600 mm.
Funk cje szczot ki fron to wej oraz jej na cisk są ste ro wa ne hy drau -
licz nie. Ze spół po zo sta łych dwóch szczo tek za mon to wa ny
pod ka bi ną za pew nia opty mal ne do pro wa dza nie zmia ta nych za -
nie czysz czeń do dy szy ssą cej, za pro jek to wa nej spe cjal nie dla
uzy ska nia opty mal ne go kształ tu stru mie nia po wie trza o du żej
sku tecz no ści zbie ra nia za nie czysz czeń.
Na le ży też pod kre ślić, że elek trycz na za mia tar ka dba o śro do wi -
sko nie tyl ko z ra cji eko lo gicz ne go na pę du, ale tak że dzię ki roz -
wią za niom, któ re eli mi nu ją uciąż li we efek ty ubocz ne pra cy za -
mia ta rek. Po za wspo mnia nym już ni skim po zio mem ha ła su kon -
struk to rom działu rozwoju Schmidt udało się tak że znacz nie
ogra ni czyć po wsta ją cą w trak cie za mia ta nia emi sję szko dli wych
pyłów PM10 oraz PM2,5. I tak dzię ki za sto so wa niu wy jąt ko we go
sys te mu cyr ku la cyj ne go Ko an da oraz po łą cze niu go z sys te mem
wo dy obie go wej emi sja szko dli we go dla zdro wia drob ne go py łu
zo sta ła zre du ko wa na aż o 70%. Dzie je się tak, gdyż więk szość
wcią ga ne go po wie trza za wie ra ją ce go pył po zo sta je w ukła dzie
za sy sa ją cym, krą żąc w nim. Na ze wnątrz ukła du, przez fil try, wy -
rzu ca na jest tyl ko nie wiel ka część ca łe go krą żą ce go stru mie nia
po wie trza, sta no wią ca ok. 20%. Wo da wy ko rzy sty wa na do zwil -
ża nia za nie czysz czeń jest na to miast oczysz cza na po przez spe -
cjal ny sys tem sit, dzię ki cze mu mo że być po now nie wy ko rzy sta -
na, rów nież cyr ku lu jąc w ten spo sób w obie gu.

Pod sta wo we pa ra me try za mia tar ki eSwingo 200+ 

Po jem ność zbior ni ka: 2 m3

Aku mu la to ry: po jem ność cał ko wi ta 75 kWh 
(2 pakiety ogniw LiFeMnPO4 o napięciu 400V)
Czas pra cy aku mu la to ra: 8-10 go dzin
Czas ła do wa nia aku mu la to ra od 0% do 100%: 4 go dzi ny
(istnieje możliwość doładowywania podczas pracy)
Pręd kość po jaz du: do 50 km/h
Pręd kość za mia ta nia: do 12 km/h
Ma sa do pusz czal na: 4.500 kg
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Fir ma KA STELL Sys te my Szczo tek Prze my sło wych
po wsta ła w ro ku 1998 we Wro cła wiu. Przez dwa -
dzie ścia lat dzia łal no ści sta ła się naj więk szym
w Pol sce pro du cen tem szczo tek prze my sło wych.
Od bior ca mi są przed się bior stwa zaj mu ją ce się
sprzą ta niem obiek tów za mknię tych, fir my ko mu nal -
ne, lot ni ska, za kła dy pro du ku ją ce ma szy ny prze my -
sło we, oczysz czal nie ście ków, de ale rzy ma szyn
czysz czą cych i za mia ta rek. Od nie daw na do gro -
na użyt kow ni ków do łą czy li tak że ho dow cy oraz fir -
my zaj mu ją ce się prze twór stwem wa rzyw i owo ców.
Wszy scy od bior cy pod kre śla ją, że wy ro by fir my
KA STELL spraw dza ją się w każ dych, na wet naj -
trud niej szych wa run kach. Sze ro ki asor ty ment po -
zwa la klientom na wy bór pro duk tu ide al nie pa su -
ją ce go do po sia da ne go urzą dze nia i ro dza ju wy -
ko ny wa nej pra cy. Klu czo wy mi czyn ni ka mi wpły -
wa ją cy mi na roz wój fir my są po chleb ne opi nie za -
do wo lo nych klien tów, któ rzy prze ko na li się, że
wy ro by fir my KA STELL są naj wyż szej ja ko ści
i z po wo dze niem mo gą być przez nich wy ko rzy -
sty wa ne w co dzien nej pra cy. – Do pro duk cji swo -
ich wy ro bów wy ko rzy stu je my szczot ki pol skiej fir -
my KA STELL. Jak do tąd ma my tyl ko po zy tyw ne
do świad cze nia. Zwra ca my uwa gę na ja kość, bo
swo je wy ro by ad re su je my w du żej mie rze do rol -
ni ków i ho dow ców, a więc tych któ rzy wy ko rzy stu -
ją sprzęt przy pro duk cji żyw no ści i ja kość oraz
bez pie czeń stwo sto so wa nia wszel kich urzą dzeń
mu si być naj wyż szej kla sy. A z firmy KA STELL
otrzy mu je my szczot ki, któ re nie tyl ko speł nia ją wy -
so kie nor my ja ko ścio we, lecz rów nież nie sta no -
wią zagro żenia dla  zwie rząt ho dow la nych – pod -
kre śla Ad ria na Graj czyk, dy rek tor Dzia łu Sprze -
da ży i Mar ke tin gu fir my Ta lex.

Jed nak, aby speł niać ocze ki wa nia klien tów i pro -
du ko wać szczot ki naj wyż szej kla sy, trze ba wcze -
śniej je za pro jek to wać i do brać od po wied nią
tech no lo gię. Na szczę ście KA STELL ma wła sne
biu ro kon struk cyj no -ba daw cze, któ re pil nie śle dzi
ryn ko we ten den cje i szyb ko re agu je na wszel kie
no win ki oraz zmia ny w prze pi sach.
– Pro jek to wa nie szczo tek roz po czy na my każ do ra -
zo wo od ana li zy po trzeb klien ta oraz do ce lo we go
prze zna cze nia pro duk tu. Dzię ki bo ga te mu do -
świad cze niu oraz no wo cze sne mu opro gra mo wa -
niu je ste śmy w sta nie przy go to wać szczot ki
do prak tycz nie każ dej za mia tar ki oraz ma szy ny
czysz czą cej do stęp nej na ryn ku – pod kre śla Pa -
tryk Ja wor ski, Dy rek tor ds. Mar ke tin gu KA STELL.
Po wsta łe w sys te mie kom pu te ro wym pro jek ty tra -
fia ją na stęp nie do dzia łu pro duk cyj ne go, któ ry
na no wo cze snych, ste ro wa nych cy fro wo li niach
tech no lo gicz nych, przy udzia le do świad czo nej
ka dry pra cow ni ków jest w sta nie w krót kim cza -
sie wy pro du ko wać szczot ki do do wol ne go ty pu
za mia tar ki. Wy so ka ja kość sto so wa nych ma te ria -
łów oraz wie dza spra wia ją, że w oce nie wie lu
użyt kow ni ków pro duk ty KA STELL czę sto prze -
wyż sza ją stan dar dem swo je ory gi nal ne od po -
wied ni ki, sta jąc się dla nich eko no micz ną al ter na -
ty wą. Świad czą o tym licz ne na gro dy w tym SU -
PER MAR KA oraz LAUR KLIEN TA, któ ry mi fir ma
jest na gra dza na już od trzech lat.
Pra cow ni cy KA STELL prze ko nu ją do sie bie nie
tyl ko ja ko ścią pro duk tów, ale tak że in dy wi du al -
nym do radz twem. Dzię ki te mu użyt kow ni cy otrzy -
mu ją fa cho wą po ra dę przy do bo rze wła ści wych
szczo tek za rów no do mo de lu po sia da nej ma szy -
ny, jak rów nież za kre su wy ko ny wa nych prac. 

SPRZĘT KOMUNALNY
www.kastell.pl

KA STELL – dwie de ka dy pro duk cji 
pro fe sjo nal nych szczo tek prze my sło wych
W cią gu mi nio nych dwu dzie stu lat spół ka KA STELL zdobyła so bie po zy cję li de ra wśród pro du cen -
tów szczo tek prze my sło wych. Dwie de ka dy dzia łal no ści to do bra oka zja, aby po znać bli żej fir mę,
któ rej wy ro by spra wia ją, że ży je my w bar dziej przy ja znym, czy stym i bez piecz nym śro do wi sku. 

a No wo cze sny ma ga zyn i biu -
ro KA STELL w Bło niach

a W peł ni zin for ma ty zo wa ne
pro ce sy ma ga zy no we sta no -
wią klucz do szyb kiej i spraw -
nej re ali za cji za mó wień

d Współ pra cu jąc z KA STELL
klien ci prze ko nu ją się, że po -
rzą dek i czy stość wca le nie
są trud nym za da niem. Sprzęt
i ak ce so ria, któ re od naj du ją
wśród wie lu ka ta lo go wych
pro po zy cji udo wad nia ją, że
usu wa nie na wet naj trud niej -
szych za bru dzeń z po -
wierzch ni mo że od by wać się
bez zbęd ne go wy sił ku. 
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Róż no rod ność apli ka cji za mia tar ki Kärcher MC 130 da je moż li -
wość in dy wi du al nej kon fi gu ra cji po jaz du, do pa so wa nej do po -
trzeb przy szłe go użyt kow ni ka. Trzy punk ty mo co wa nia osprzę -
tu – z przo du, z ty łu i „na pa ce” – po zwa la ją na łą cze nie kil ku
czyn no ści, np. ko sze nia z od sy sa niem po ko su. Uła twia to in tu -
icyj ny sys tem szyb kiej wy mia ny ak ce so riów, któ ry po zwa la
zmie nić funk cję po jaz du szyb ko i bez wy sił ku. 
Uru cho mia ny jed nym przy ci skiem au to ma tycz ny tryb za mia ta -
nia (sys tem eco! ef fi cien cy) za pew nia nja lep szą wy daj ność za -
mia ta nia przy opty mal nej pra cy sil ni ka i hy drau li ki. Nie skom pli -
ko wa na, in tu icyj na wręcz, jest ob słu ga za mia tar ki MC 130. Ste -
ro wa nie ma szy ną naj bar dziej uła twia umiesz czo ny po środ ku
kie row ni cy wie lo funk cyj ny wy świe tlacz do ty ko wy. Ekran umoż -
li wia kon tro lę wszyst kich pod ze spo łów za mia tar ki, tak że udo -
god nień, ta kich jak ka me ra co fa nia i ka me ry ssa wy, bez ko -
niecz no ści od ry wa nia wzro ku od to ru jaz dy. Er go no mia i bez -
pie czeń stwo by ły bo wiem nad rzęd nym ce lem, któ ry po sta wi li
so bie kon struk to rzy MC 130. Wi dać to do kład nie we wszyst kich
ele men tach jej dwu oso bo wej ka bi ny. Du że po wierzch nie szkla -
ne gwa ran tu ją do brą wi docz ność, któ rą zwięk sza jesz cze spryt -
nie umiesz czo ny kom for to wy fo tel kie row cy. Z ko lei dru gi fo tel,
prze zna czo ny dla kolejnego ope ra to ra, spraw dza się z po wo -
dze niem, gdy zaj mu je go po moc nik wy po sa żo ny, na przykład
w dmu cha wę do li ści. Na to miast spe cjal na kon struk cja pod wo -
zia eli mi nu je wi bra cje, a po ziom ha ła su w ka bi nie – bio rąc
pod uwa gę moc tur bi ny – jest bar dzo ni ski.
Kärcher MC 130 to za mia tar ka ze zbior ni kiem o po jem no ści
1 me tra sze ścien ne go, któ ra do sko na le spraw dza się
przy czysz cze niu sil nych za bru dzeń. Jed ną z jej głów nych za -
let jest moc sil ni ka, wy no szą ca w za leż no ści od wer sji od 50

do 66 KM (po zwa la roz wi nąć pręd kość do 40 km/h), któ ra
umoż li wia wy ko rzy sta nie też mak sy mal nej wy daj no ści ma szy -
ny (wy daj ność teo re tycz na wy no si 22.500 m2/h). MC 130 jest
też przy ja zna dla śro do wi ska na tu ral ne go, a speł nie nie obo wią -
zu ją cych norm umoż li wia mię dzy in ny mi, bę dą cy na wy po sa -
że niu za mia tar ki, sys tem opry ski wa nia szczo tek po sia da ją cy
cer ty fi kat PM 10 EU. Do dat ko wo sys tem re cy klin gu wo dy umoż -
li wia dłuż szą pra cę „na mo kro”. Ma szy na mo że być tak że wy -
po sa żo na w spe cjal ną gło wi cę szo ru ją cą, któ ra słu ży do czysz -
cze nia na mo kro płyt mar mu ro wych czy gra ni to wych, dla te go
świet nie spraw dza się w czysz cze niu w re pre zen ta cyj nych czę -
ści mia sta. Przy za sto so wa niu spe cjal nych środ ków che micz -
nych mar ki Kärcher po ra dzi so bie na wet z pla ma mi po ole ju.
Za mia tar ka Kärcher MC 130 ze wzglę du na nie wiel ki cię żar mo -
że być sto so wa na na chod ni kach, a do pro wa dze nia jej wy -
star czy po sia da nie pra wa jaz dy ka te go rii B (nie są wy ma ga ne
do dat ko we upraw nie nia). MIC 130 mo że re ali zo wać dwa za -
da nia jed no cze śnie (w jed nym przej ściu ro bo czym), na przy -
kład rów no cze sna pra ca szczot ki wal co wej i po sy py war ki po -
zwa la zi mą utrzy mać chod ni ki w sta nie bez piecz nym dla pie -
szych. Wy mia na na rzę dzi od by wa się szyb ko i spraw nie. 
Wie lo funk cyj ność i wie lo se zo no wość to isto ta efek tyw ne go
i opty mal ne go fi nan so wo sprzę tu miej skie go nie zbęd ne go
do prac ko mu nal nych, wy ko ny wa nych nie tyl ko w za kre sie
utrzy ma nia czy sto ści. Ma szy na Kärche ra umoż li wia prze cież
efek tyw ne za mia ta nie i my cie ulic oraz chod ni ków przez ca ły
rok. Po za tym od wio sny do je sie ni mo że być wy ko rzy sty wa na
ja ko ko siar ka i po chła niacz zwię dłych li ści. A zi mą usu nie lód
z chod ni ków i par kin gów. A wszyst kie pra ce wy ko na szyb ko,
za pew nia jąc jej ope ra to ro wi wy so ki kom fort i bez pie czeń stwo. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.karcher.pl

W dba ło ści o prze strzeń pu blicz ną miast sa mo rzą dom te ry to rial nym, fir mom świad czą cym usłu -
gi ko mu nal ne i utrzy ma nia zie le ni oraz za rzą dza ją cym nie ru cho mo ścia mi nie zbęd ne jest wie lo -
funk cyj ne urzą dze nie zdol ne za dbać i o czy stość, i o zie leń, a tak że o bez piecz ne chod ni ki zi -
mo wą po rą. Tak róż no rod nym za da niom po do łać mo że za mia tar ka miej ska Kärcher MC 130,
któ ra dzię ki sze ro kiej ga mie spe cja li stycz ne go oprzy rzą do wa nia z powodzeniem peł nić mo że
ro lę wie lo se zo no we go po jaz du ko mu nal ne go. 
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za elek trycz ny mi na pę da mi. Jed nak je śli awa ria ma już miej sce,
trud niej zna leźć fa chow ca, któ ry so bie z nią po ra dzi. Ilość ser -
wi sów spe cja li zu ją cych się w te go ty pu na pra wach jest na ra zie
skrom na. Pol ski ry nek jest szcze gól nie ubo gi pod tym wzglę -
dem. Do tej po ry w Pol sce ża den pro du cent elek trycz nych po -
jaz dów ko mu nal nych nie za ło żył jesz cze swo je go od dzia łu z sie -
cią punk tów ser wi so wych. Awa ria wy mu sza za tem ko niecz ność
trans por tu ze psu tej ma szy ny do ser wi su od le głe go na wet o kil -
ka set ki lo me trów lub za trud nia nia i szko le nia wła snych ser wi -
san tów, o któ rych w obec nych cza sach jest bar dzo trud no.
Sa mo cho dy oso bo we z na pę dem elek trycz nym są rów nież ci che.
W przy pad ku ma szyn ko mu nal nych, gdzie głów nym źró dłem ha -
ła su (np. w za mia tar ce) są od gło sy tar cia sta lo wych szczo tek,
ssa wy czy wen ty la to ra, mia sto w ogó le tej za le ty nie od czu je. 
Re zy gna cja z pa liw to tak że mniej sze ry zy ko wy bu chu i po ża -
ru w trak cie ko li zji ta kie go po jaz du. Jed nak w przy pad ku sto -
so wa nia aku mu la to rów kwa so wych, ewen tu al ne uszko dze nie
po wo du je wy do sta nie się żrą cych sub stan cji, któ rych uty li za -
cja mo że sta no wić więk szy pro blem niż roz la ne pa li wo.
Dzia ła ją cy od wie lu lat pro du cen ci spa li no wych ma szyn ko -
mu nal nych wy pra co wa li już wie le stan dar dów. Jed nym z nich
jest do pra co wa ny układ cyr ku la cji, któ ry wraz z do star cza niem
świe żej wo dy na szczot ki i do ka na łu ssaw ne go za pew nia
moż li wie naj mniej szą emi sję py łów pod czas za mia ta nia. Roz -
wią za nia te po twier dza ne są eu ro pej skim cer ty fi ka tem
EUnited PM10. Nie wszy scy pro du cen ci po jaz dów elek trycz -
nych mo gą się ta kim cer ty fi ka tem po chwa lić. 
Ba te ria się sta ra, ale…
Pro du ko wa ne obec nie samochody elek trycz ne na w peł ni
na ła do wa nych aku mu la to rach prze je chać mo gą mak sy mal -
nie od 100 do 200 kilometrów. Dla au ta oso bo we go, któ re -
go kie row ca ma co dzien nie do je chać kil ka na ście ki lo me trów
do pra cy – w sam raz. Jed nak bio rąc pod uwa gę po jazd cięż -
szy od sa mo cho du oso bo we go, któ ry do dat ko wo ma jesz -
cze za za da nie za mia tać, spra wa tro chę się kom pli ku je. Mu -

POJAZDY KOMUNALNE
www.hako-outdoor.pl

Po jaz dy elek trycz ne ma ją swo ją, wca le nie krót ką hi sto rię. Już
na prze ło mie XIX i XX wie ku po tra fi ły na wet roz wi jać znacz ne pręd -
ko ści, prze kra cza ją ce 50 km/h. Pa da ły tak że re kor dy, ta kie jak ten
z roku 1899, gdy sa mo chód elek trycz ny w kształ cie po ci sku roz pę -
dził się do 105,9 km/h. Nie by ły jed nak w sta nie tra fić do ma so wej
pro duk cji, po nie waż ba te rie uży wa ne do ich za si la nia by ły cięż kie,
a za sięg ja ki osią ga ły po jaz dy, był nie wiel ki. Pro blem sta no wi ło tak -
że dłu go trwa łe ła do wa nie oraz wy so kie kosz ty pro duk cji te go ro -
dza ju po jaz dów. Jak z ty mi pro ble ma mi ra dzi so bie wiek XXI i czy
to już czas na po jaz dy elek trycz ne do za dań spe cjal nych? 
Eks plo ata cja, eko no mia, eko lo gia
Elek trycz nie na pę dza ne po jaz dy ko mu nal ne oczy wi ście ist nie -
ją i nie któ re wła dze miast za sta na wia ją się nad wpro wa dze niem
ich do flo ty sprzą ta ją cej swo ich aglo me ra cji. Bio rąc pod uwa gę
kil ka czyn ni ków, rze czy wi ście moż na zna leźć plu sy ta kie go roz -
wią za nia. Pierw sze na su wa ją ce się spo strze że nie to kosz ty pra -
cy. Nie da się ukryć, że osiem godzin sa mych prze jaz dów ma -
szy ny te go ty pu mo że kosz to wać na wet pię cio krot nie mniej niż
w przy pad ku po jaz du na pę dza ne go ole jem na pę do wym. 
Pa trząc na pro ces z szer szej per spek ty wy za uwa żyć moż -
na, że prąd ja ko źró dło ener gii jest w tej chwi li tań szy po -
nie waż, w prze ci wień stwie do pa li wa, nie jest ob cią żo ny ty -
lo ma po dat ka mi (w przy pad ku ole ju na pę do we go po dat ki
sta no wią 51,1% ce ny de ta licz ne j (źródło: www.e-petrol.pl/
notowania/pomocne-informacje/podzial-skladnikow-cen-
paliw). W mo men cie, kie dy na ryn ku za czę ły by do mi no wać
po jaz dy elek trycz ne, ne ga tyw ny wpływ na bu dżet pań stwa
praw do po dob nie po skut ko wał by wprowadzeniem in nego
ro dza ju po dat ku od ener gii elek trycz nej i ce ny prą du nie
przed sta wia ły by się już tak ko rzyst nie. 
Ko lej ny ar gu ment to eko lo gicz na eks plo ata cja, czy li brak emi sji
spa lin pod czas pra cy ta kie go po jaz du ko mu nal ne go. Jest to
oczy wi ście fakt, któ rym mia sto mo że się po chwa lić. Jed nak i tu -
taj, za sta na wia jąc się nad szer szym aspek tem spra wy i bio rąc
pod uwa gę pro ces ła do wa nia ba te rii, któ ry w przy pad ku te go
ty pu po jaz dów trwa na wet kil ka go dzin, oka zu je się, że tak eko -
lo gicz nie już nie jest. Ma szy ny ła du ją się, ko rzy sta jąc z ener gii
pro du ko wa nej ze spa la nia wę gla (elek trow nie) i tym sa mym po -
śred nio przy czy nia ją się do emi sji ga zów cie plar nia nych. Wzrost
po pu lar no ści elek trycz nych po jaz dów po wi nien za tem iść w pa -
rze z moż li wo ścią po bie ra nia prą du z in nych źró deł, ta kich jak:
elek trow nie wia tro we/wod ne, bio gaz z od pa dów ko mu nal nych
czy ogni wa fo to wol ta icz ne. To jed nak kwe stia od le głej jesz cze
przy szło ści. W chwi li obec nej ener gię elek trycz ną w Pol sce uzy -
sku je się w zna czą cej mie rze w pro ce sie spa la nia wę gla – za -
tem eko lo gicz ność po jaz du elek trycz ne go w na szym kra ju po -
le ga na ra zie na prze no sze niu cię ża ru emi sji spa lin w in ne miej -
sce, bez efek tu ogra ni cze nia ich w istot ny spo sób. Struk tu rę ryn -
ku ener gii elek trycz nej w Pol sce ob ra zu je po niż szy wy kres 1.
Kon struk cja po jaz dów elek trycz nych jest prost sza, co skut ku je
mniej szą ilo ścią awa rii. I to jest rów nież moc ny ar gu ment

Wa dy i za le ty elek trycz nych po jaz dów ko mu nal nych
Te mat po jaz dów na pę dza nych ener gią elek trycz ną jest w ostat nich la tach co raz czę ściej dys -
ku to wa ny. Czy bę dą za chwi lę ma so wo po ja wiać się na na szych uli cach? Pro blem jest bar dzo
zło żo ny już na po zio mie zwy kłych sa mo cho dów oso bo wych, a przy więk szych po jaz dach do -
cho dzą do przeanalizowania dodatkowe pro ble my. Przyj rzyj my się za tem bliżej moż li wo ściom
za sto so wa nia na pę du elek trycz nego w po jaz dach ko mu nal nych. 

a Wy kres 1: Ry nek ener gii elek trycz nej w Pol sce na pod sta wie:
http://seo.org.pl/wp -con tent/uplo ads/2017/03/ra port -rocz ny -in no gy -2016.pdf
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si my mieć świa do mość, iż każ da do dat ko wa funk cja skra ca
czas pra cy ba te rii. Za czy na jąc od naj prost szych – włą cze nie
ra dia, ogrze wa nia czy kli ma ty za cji mo że spo wo do wać ob -
cią że nie ba te rii skut ku ją ce re duk cją jej na ła do wa nia na wet
o po ło wę. War to za uwa żyć, że w przy pad ku za mia ta rek spa -
li no wych ogrze wa nie uzy ski wa ne jest dzię ki ener gii bę dą cej
pro duk tem ubocz nym pra cy sil ni ka spa li no we go. Je śli weź -
mie my pod uwa gę aspekt do dat ko wych, cięż kich na rzę dzi
do za mia ta nia, szo ro wa nia i ko sze nia – czas pra cy ta kie go
po jaz du zo sta je dra stycz nie ogra ni czo ny (a do miej sca
sprzą ta nia rów nież trze ba do je chać – cza sem na wet kil ka na -
ście ki lo me trów, a po tem jesz cze wró cić!).
Ewen tu al ne ła do wa nie „w tra sie” jest utrud nio ne. Po pierw -
sze mu sia ła by ist nieć sieć punk tów ła do wa nia, a po dru gie
czas ła do wa nia ba te rii wy co fu je po jazd z pra cy na wet na kil -
ka go dzin. Jest to stra ta cza su i fi nan sów (pra cow nik zaj mu -
je się po jaz dem za miast przy je go po mo cy pra co wać). Pro -
fe sjo nal ny ko mu nal ny po jazd spa li no wy jest w sta nie pra co -
wać na dwie, trzy zmia ny (wy star czy tan ko wa nie i zmia na
kie row cy). Elek trycz ny po jazd ko mu nal ny po kil ku go dzi nach
jest wy łą czo ny z cy klu pra cy na fa zę do ła do wa nia, trwa ją cą
zno wu kil ka go dzin. Bio rąc za tem pod uwa gę kosz ty pra cy,
wy gry wa tu taj jed nak wer sja spa li no wa – przy kła do wo, ma -
szy na w trak cie okre su jed nej ra ty le asin go wej prze pra cu je
znacz nie wię cej go dzin.
O ile sam po jazd na pę dza ny ba te rią moż na uznać za eko lo -
gicz ny (w trak cie pra cy), o ty le pro ces pro duk cji, a póź niej uty -
li za cji zu ży tych aku mu la to rów przy ja zny dla śro do wi ska już nie
jest. Do dat ko wo pro ces pro duk cji te go ro dza ju po jaz dów jest
dro gi, w du żych ma szy nach po trzeb ny jest du ży, cięż ki aku -
mu la tor, któ re go ży wot ność jest ogra ni czo na. Pa ra dok sal nie
spo ra część ener gii aku mu la to ra wy ko rzy sty wa na jest na prze -
wo że nie… sa me go aku mu la to ra. Ten z ko lei ma do ob słu gi
bar dzo cięż ką ma szy nę (co wpły wa na je go ży wot ność), więc
je śli weź mie my pod uwa gę pa ra metr do pusz czal nej ma sy cał -
ko wi tej, oka zu je się, że ła dow ność ta kie go po jaz du wy pa da
mniej ko rzyst nie niż w przy pad ku wer sji spa li no wej. Oczy wi -
ście ma to od zwier cie dle nie w ilo ści śmie ci, któ re za mia tar ka
mo że zgro ma dzić. Kie dy po rów na my wer sję spa li no wą oraz
elek trycz ną za mia ta rek o po dob nych ga ba ry tach, róż ni ca
w wa dze prze wo żo nych śmie ci mo że do cho dzić na wet do pół
to ny na ko rzyść za mia tar ki spa li no wej. Do dat ko wo du ża ma sa
po jaz du elek trycz ne go wpły wa na moż li wość wy ko rzy sty wa -
nia go ja ko za mia tar ki chod ni ko wej czy ko siar ki (bę dzie
po pro stu nisz czył na wierzch nię). 
Kosz ty pro duk cji wpły wa ją tak że na ce nę urzą dzeń. Wer sja
elek trycz na sa mej za mia tar ki mo że być na wet o 70% droż sza
od po jaz du spa li no we go o po dob nych pa ra me trach. Wy da jąc
pu blicz ne pie nią dze trze ba się za sta no wić, czy ko lej ne kil ka -
set ty się cy nie le piej prze zna czyć np. na do fi nan so wa nia
do wy mia ny pie ców i re al nie przy czy nić się do po pra wy ja ko -
ści po wie trza w mie ście.
Zi ma w ga ra żu
W zi mie wy daj ność ba te rii dra stycz nie spa da (do ty czy to
wszyst kich ich ro dza jów). Spa da po jem ność aku mu la to ra, co
skut ku je ogra ni cze niem za się gu. Do dat ko wo, np. przy dzie się -
cio stop nio wym mro zie stra ty mo cy mo gą do cho dzić na wet
do 50%. Przy ta kim ob cią że niu, na wet przy kil ku stop niach po -
ni żej ze ra, nie ma mo wy o wy ko rzy sta niu zi mo we go osprzę tu. 
Skut ku je to ko niecz no ścią za ku pu dru giej ma szy ny (wer sja
spa li no wa) do prac zi mo wych. W tym cza sie na sza wer sja elek -

trycz na stoi bez czyn nie w ga ra żu, a przez te trzy, czte ry naj -
zim niej sze mie sią ce trze ba po no sić kosz ty le asin gu, nie mó -
wiąc już o kur czą cym się okre sie gwa ran cji. W tym cza sie ca -
ło rocz ny no śnik na rzę dzi z moż li wo ścią prze zbra ja nia z za mia -
tar ki w pług z po sy py war ką bę dzie so bie świet nie ra dził, pra -
cu jąc na dwie zmia ny, bez wzglę du na po rę ro ku. 
Ba te rie ma ją swo ją ży wot ność i wy trzy ma ją okre ślo ną ilość cy kli
ła do wa nia. Sa mo czyn ny pro ces spad ku ich po jem no ści jest

pro ce sem na tu ral nym, któ ry mo że zo stać przy spie szo ny nie wła -
ści wym użyt ko wa niem (np. nad mier ne prze grze wa nie ma szy ny
u upal ne dni). U pro du cen tów elek trycz nych sa mo cho dów oso -
bo wych moż na zna leźć in for ma cję, że 2-3% spa dek po jem no -
ści ba te rii na każ de prze je cha ne 10.000 ki lo me trów nie kwa li fi -
ku je do jej wy mia ny w ra mach gwa ran cji. Trze ba za tem brać
pod uwa gę pro blem fi nan so wa nia, wy mia ny i uty li za cji ba te rii
w na szym po jeź dzie ko mu nal nym na wet co trzy, czte ry la ta. 
Oczy wi ście elek trycz nym po jaz dom nie moż na od mó wić za let.
Świat bę dzie szu kał moż li wo ści wpro wa dze nia te go ty pu roz -
wią zań do ma so wej pro duk cji i nie wąt pli wie swo je miej sce
na ryn ku znaj dą nie tyl ko sa mo cho dy oso bo we. Po ten cjał jest,
ale po trze ba jesz cze cza su, aby elek trycz ne po jaz dy do za dań
spe cjal nych mo gły w peł ni speł niać przy pi sa ne im funk cje. 

Źró dła:
http://www.aku biz.biz/ar ty kul,357,po znaj -swoj -aku mu la tor -nie -tyl ko -w -se zo nie -zi mo wym
https://www. elek trycz ne mo no cy kle. pl/wszyst ko_co_mu sisz_wie dziec_o_aku mu la to rach -c__224
https://www. e -pe trol. pl/no to wa nia/po moc ne -in for ma cje/po dzial -sklad ni kow -cen -pa liw
http://sa mo cho dy elek trycz ne.org/jak_szyb ko_spa da_po jem nosc_aku mu la to row_nis sa -
na_le afa.htm
http://seo.org.pl/wp -con tent/uplo ads/2017/03/ra port -rocz ny -in no gy -2016.pdf
https://pl. wi ki pe dia.org/wi ki/La_Ja ma is_Con ten te

a Wy kres 2: Moc aku mu la to rów wzglę dem tem pe ra tu ry – na pod sta wie: 
https://www. elek trycz ne mo no cy kle. pl/wszyst ko_co_mu sisz_wie dziec_o_aku mu la to rach -c__224

a Wy kres 3: Wy ko rzy sta nie po jaz dów z na pę dem spa li no wym i elek trycz nym 
w za leż no ści od pór ro ku
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Na okres zi mo wy przy pa da zwięk szo ne za po trze -
bo wa nie firm ko mu nal nych na pod no śni ki ko szo -
we. Choć by dla te go, że mu szą one zaj mo wać się
usu wa niem so pli i śnie gu z da chów oraz na pra -
wiać czę ściej psu ją ce się la tar nie ulicz ne i miej -
ską sieć elek trycz ną. Tak że fir my  ener ge tycz ne
pra cu ją w tym okre sie peł ną pa rą usu wa jąc awa -
rie sie ci prze sy ło wych. Bo ry ka ją się przy tym
z bar dzo trud ny mi wa run ka mi pra cy. Zma gać
się mu szą z nie rów no ścia mi te re nu, mnó stwem
śnie gu, ob lo dze niem i siar czy stym mro zem.
Trze ba do ce niać pra cę mon te rów, któ rzy z peł -
nym po świę ce niem sta ra ją się jak naj szyb ciej
przy wró cić do pływ prą du, bez któ re go po pro -
stu nie moż na się obejść. 
Pra cę lu dzi wspo ma ga ją urzą dze nia i ma szy ny.
Im jest ich wię cej i im są wy daj niej sze i bar dziej
nie za wod ne, tym ła twiej mon te rzy i me cha ni cy ra -
dzą so bie ze wszel ki mi prze ciw no ścia mi. Pal fin -
ger spe cja li zu je się w pro duk cji pod no śni ków mon -
ta żo wych mon to wa nych na pod wo ziach sa mo cho -
dów cię ża ro wych, do staw czych ty pu pick -up, van
(w tym z na pę dem na wszyst kie ko ła) oraz gą sie -
ni co wych. umoż li wia ją cych po ru sza nie się w trud -
nym te re nie. Do na praw prze wo dów „pod prą -
dem” dys po nu je roz wią za nia mi tech nicz ny mi za -
pew nia ją cy mi izo la cję od 1 do 69 kV. Róż ne ro -
dza je wy się gni ków – te le sko po we, te le sko po wo -
-prze gu bo we, „over cen ter”, ko sze ob ro to we,
wcią gar ki oraz za bu do wy przy sto so wa ne do spe -
cjal nych wy ma gań użyt kow ni ków po zwa la ją
na za ofe ro wa nie pod no śni ków w bar dzo wie lu

kon fi gu ra cjach i o róż nych wy so ko ściach pra cy.
Mi mo że ostat ni mi cza sy zi my nie by ły sro gie, na -
le ży jed nak dmu chać na zim ne i z ra cji po ło że nia
geo gra ficz ne go oraz kli ma tu być przy go to wa nym
na cięż kie wa run ki po go do we. Fir my ko mu nal ne
po win ny z od po wied nim wy prze dze niem pla no -
wać za ku py in we sty cyj ne, że by nie być zmu szo -
nym do na by cia te go, co jest do stęp ne „od rę ki”,
ale nie ko niecz nie w peł ni speł nia kry te ria, któ re
ma speł niać nasz sprzęt. Fir ma Gra co słu ży swo -
im klien tom bez płat ną po mo cą w do bo rze pod -
no śni ków ko szo wych oraz da je moż li wość wy bo -
ru urzą dze nia od po wia da ją ce go w peł ni po trze -
bom na byw cy. Ce ny są kon ku ren cyj ne, a ofe ro -
wa ne ma szy ny bar dzo do brej ja ko ści. Gra co za -
pew nia rów nież ser wis i za opa trze nie w czę ści za -
mien ne oraz ma te ria ły eks plo ata cyj ne do ofe ro -
wa nych urzą dzeń ko szo wych. 

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

a Wszyst kie pod no śni ki ma ją
te le sko po wo wy su wa ne wy -
się gni ki i do dat ko we sta łe
lub ob ro to we bo cian ki,
a w nie któ rych roz wią za niach
kon struk cyj nych ob ro to we
ko sze

s Pod no śnik ko szo wy Pal fin ger
P 90 T umoż li wia pra cę na mak -
sy mal nej wy so ko ści aż 8,8 me -
tra. Dzię ki te mu zna ko mi cie na -
da je się do pie lę gna cji ko ron
drzew czy okresowej ob słu gi
ser wi so wej la tar ni ulicz nych

f Kosz ro bo czy BB040 za mon to -
wa ny na żu ra wiu za ka bi no wym
PK34002 -SH do star cza ny jest
w kom ple cie z alu mi nio wo -sta -
lo wym łącz ni kiem, uprzę żą
i pa sem bez pie czeń stwa

Wszystkie kosze Palfingera
Au striac ki Pal fin ger jest je dy nym na świe cie pro du cen tem
ofe ru ją cym za rów no izo lo wa ne, jak i nie izo lo wa ne plat for -
my osią ga ją ce wy so kość ro bo czą od 10 do 103 me trów.
Opty mal nie do sto so wa ne do za kre su ro bo cze go plat for -
my do stę po we Pal fin ger prze zna czo ne są do mon ta żu
na pod wo ziach o wa dze od 3,5 do 60 ton umoż li wia jąc
trans por to wa nie w bez piecz ny spo sób lu dzi oraz nie zbęd -
nych im na rzę dzi na po żą da ną wy so kość. 
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Od ro ku 1971 – w któ rym fiń scy kon struk to rzy za pro jek to wa li
pierw szy na świe cie kom pak tor – do te raz fir ma TA NA pozostaje
je dy nym pro du cen tem peł nej sze ro ko ści, dwu bęb no wych kom -
pak to rów. Po nad czterdziestolet nie do świad cze nie ob fi to wa ło
w wie le prze ło mo wych roz wią zań. Ostat nie z nich, bar dzo za -
awan so wa ne TA NA SMART SI TE, spra wi ły że ma szy ny są jesz -
cze wy daj niej sze i oszczęd ne. W efek cie kom pak to ry TA NA moż -
na dziś spo tkać na po nad 1.500 skła do wi skach od pa dów roz -
pro szo nych na ca łym świe cie.
Naj now sze kom pak to ry TA NA to mo de le se rii E. Cha rak te ry zu ją
się one opty mal nie roz ło żo nym cię ża rem, sztyw ną ra mą, dwo ma
bęb na mi o peł nej sze ro ko ści i zę ba mi miaż dżą cy mi. Za sto so wa -
ne roz wią za nia umoż li wia ją za gęsz cze nie o co naj mniej 10% lep -
sze niż w przy pad ku po zo sta łych kom pak to rów. Du ża w tym za -
słu ga bęb nów wy po sa żo nych w zę by o kształ cie pi ra mi dal nym,
któ re za gęsz cza ją i kru szą od pa dy sku tecz niej od ma szyn wy po -
sa żo nych w tak zwa ne pły ty tną ce. Po za tym mniej sza śred ni ca
bęb nów kom pak tu ją cych oraz sztyw na ra ma mak sy ma li zu je na -
cisk ma szy ny na pod ło że i po zwa la za gęsz czać od pa dy na więk -
szą głę bo kość. A wy nik pra cy to rów ny, moc no za gęsz czo ny ob -
szar, na któ ry śmie ciar ki mo gą wje chać bez piecz nie i szyb ko do -
ko nać roz ła dun ku. In ną za le tą tej uni ka to wej kon struk cji jest
ogra ni cze nie wy ma ga nej licz by prze jaz dów z sze ściu do czte -
rech, co ozna cza wy mier ne oszczęd no ści cza su i pa li wa.

No we ma szy ny są też przy jaź niej sze śro do wi sku na tu ral ne mu.
Do ich na pę du sto so wa ne są sil ni ki speł nia ją ce wy ma ga nia
Tier 4, któ re jed no cze śnie cha rak te ry zu ją się mniej szym ape ty -
tem na pa li wo (8–9% niż szym, niż sil ni ki Tier 3). Po za tym lep szy
sto pień za gęsz cze nia i gład sza po wierzch nia zmniej sza ją zu ży -
cie gle by po kry wa ją cej o 50%.
Pro jek tan ci za dba li tak że o za pew nie nie kom for to we go, a za ra -
zem bez piecz ne go śro do wi ska pra cy ope ra to ra. Ka bi na jest do -
sko na le wy ci szo na, a sys tem fil trów, wen ty la cji i kli ma ty za cji za -
pew nia opty mal ne wa run ki do od dy cha nia. Po za tym miej sce
pra cy wy róż nia do sko na ła er go no mia, a kon struk cja ka bi ny za -
bez pie cza przed spa da ją cy mi obiek ta mi (FOPS) oraz na wy pa -
dek wy wró ce nia (ROPS). Do dat ko wo jest od izo lo wa na od ma -
szy ny i drgań sil ni ka, a du że prze szkle nia i miej sce jej po sa do -
wie nia za pew nia opty mal ną wi docz ność le mie sza spy char ko we -
go. Joy stic ki ste ru ją ce są zin te gro wa ne z pneu ma tycz nym fo te -
lem ope ra to ra, któ ry mo że ob ra cać się o kąt 90 stop ni.
Za dba no tak że o pro sto tę i wy go dę prac zwią za nych z co dzien -
ną kon ser wa cją. Do wszyst kich punk tów ser wi so wych jest ła twy
do stęp, a kon struk cja ma szy ny – wy so ki na 890 milimetrów prze -
świt – nie wy ma ga sto so wa nia mi sek na spo dzie ma szy ny. To
spra wia, że pod ma szy ną nie gro ma dzą się od pa dy, któ re mo gą
w skraj nych sy tu acjach być przy czy ną po ża ru. 
Kom pak to ry TA NA se rii E do stęp ne są w pięciu ka te go riach ma -
so wych (26, 32, 38, 45 i 52 to ny).
Mo de le ozna czo ne sym bo lem „eco” speł nia ją wszyst kie prze pi -
sy do ty czą ce emi sji. War to wie dzieć, że pro du cent wy po sa ża
swo je ma szy ny w bo ga te opro gra mo wa nie elek tro nicz ne. Przy -
czy nia się ono do pod no sze nia wy daj no ści, ale tak że bez pie -
czeń stwa pra cy. I tak sys tem ste ro wa nia Ta na Con trol Sys tem
(TCS) mo ni to ru je i ste ru je funk cja mi ma szy ny. Do star cza on in -
for ma cji ta kich jak: po zo sta ła ilość pa li wa, tem pe ra tu ra cie czy
chło dzą cej sil ni ka, tem pe ra tu ra ole ju hy drau licz ne go oraz tem -
pe ra tu ra ole ju sil ni ko we go. Je śli któ ryś z pa ra me trów prze kro czy
do pusz czal ny za kres, sys tem wy sy ła po wia do mie nia alar mo we.
Z ko lei sys tem TA NA ProLoc (do stęp ny ja ko wy po sa że nie opcjo -
nal ne) jest na rzę dziem, umoż li wia ją cym ope ra to ro wi mak sy ma li -
za cję wy daj no ści pra cy. In for mu je o ob sza rach, w któ rych wy -
ma ga na jest więk sza licz ba prze jaz dów oraz tych,  któ re zo sta ły
już w opty mal ny spo sób za gęsz czo ne. Sys tem mo ni to ro wa nia

MASZYNY KOMUNALNE
www.atlas-poland.pl

Zy ski dzię ki 
od pa dom

Zy ski dzię ki 
od pa dom

Tak brzmi de wi za fir my TA NA – fiń skie go pro du cen ta ma szyn i urzą dzeń prze zna czo nych
na skła do wi ska od pa dów i do re cy klin gu. Jest to je dy ny na świe cie pro du cent dwu bęb no -
wych kom pak to rów peł nej sze ro ko ści, gwa ran tu ją cych naj wyż szą wy daj ność przy mi ni mal -
nych kosz tach eks plo ata cyj nych. Z ko lei w re cy klin gu do sko na łe wy ni ki osią ga ją uni wer -
sal ne roz drab nia cze TA NA Shark.

a Kom pak to ry TA NA za gęsz cza ją od pa dy z dziesięciopro cen to wą więk szą wy daj no -
ścią i dzię ki te mu prze dłu ża ją moż li wość skła do wa nia od pa dów o kil ka lat





22 Pośrednik Komunalny

opie ra jąc się na ukła dzie na wi ga cji sa te li tar nej do star cza in for -
ma cji na te mat ob sza rów za gęsz cze nia z bar dzo du żą do kład -
no ścią się ga ją cą dzie sią tych czę ści stop nia. 
Wpraw dzie TA NA ko ja rzy się przede wszyst kim z pro duk cją uni -
ka to wych kom pak to rów, ale to tak że do świad czo ny i uzna ny pro -
du cent ma szyn i urzą dzeń sto so wa nych w re cy klin gu. A re cy -
kling to obec nie nie tyl ko unij ny wy móg, ale też ko niecz ność
i bar dzo do bry biz nes. Dla te go na ca łym świe cie wskaź ni ki re cy -
klin gu wzra sta ją, a z każ dym ro kiem po wsta ją no we moż li wo ści
wy ko rzy sta nia od pa dów ja ko za so bów su row co wych. Wpro wa -
dza ne w wie lu kra jach re gu la cje ma ją na ce lu ogra ni cza nie, a na -
wet za po bie ga nie umiesz cza niu od pa dów na skła do wi skach.
Prze kształ ca nie od pa dów w ener gię, re cy kling i in ne al ter na tyw -
ne me to dy wią żą się z no wy mi pro ce sa mi i ge ne ru ją za po trze -
bo wa nie na róż ne ma szy ny i urzą dze nia. To stwa rza też no we
moż li wo ści biz ne so we w bran ży re cy klin gu. Dla te go bio rąc
pod uwa gę cią głą zmien ność śro do wi ska biz ne so we go, uni wer -
sal ność ma szyn jest co raz cen niej sza. Te za sa dy przy świe ca ły
kon struk to rom TA NY pod czas pro jek to wa nia roz drab nia cza
Shark 440DT. Przede wszyst kim za dba no, aby ma szy na mo gła
być sto so wa na nie tyl ko przy roz drab nia niu opon, ale rów nież
po zo sta łych od pa dów. W efek cie uda ło się stwo rzyć ma szy nę,
któ ra z rów ną spraw no ścią ra dzi so bie z róż no rod ny mi ma te ria -
ła mi. I tak do za sto so wań urzą dze nia na le żą: roz drab nia nie
wstęp ne, roz drab nia nie wtór ne, roz drab nia nie ma łych czą stek
w jed nym przej ściu. Urzą dze nia te mo gą roz drab niać sze ro ką
ga mę ma te ria łów ta kich jak opo ny, od pa dy han dlo we i prze my -
sło we, od pa dy bu dow la ne i po cho dzą ce z roz bió rek, od pa dy
do wy twa rza nia sta łych pa liw wtór nych, two rzy wa sztucz ne, sta -
łe od pa dy ko mu nal ne, od pa dy drzew ne, pod kła dy ko le jo we, od -
pa dy z go spo dar stwa do mo we go, ma te ra ce i me ble, pa pier, żwir
gru by, drut od pa do wy i in ne ma te ria ły spe cjal ne.
Istot ną za le tą jest to, że wie le za dań moż na wy ko nać za po mo cą
jed nej ma szy ny. Od pa da więc ko niecz ność sto so wa nia roz drab -
nia cza wstęp ne go, roz drab nia cza wła ści we go oraz prze sie wa -
cza. A eks plo ata cja jed nej ma szy ny za miast dwóch lub trzech to
prze cież wy mier ne oszczęd no ści.
TA NA Shark jest wy po sa żo ny w hy dro sta tycz ny układ prze nie -
sie nia na pę du, iden tycz ny z uży wa nym w kom pak to rach TA NA.
Obej mu je on mię dzy in ny mi opa ten to wa ną kon struk cję ra my ru -
cho mej. Z ko lei stop, z któ re go wy ko na ne są czę ści ru cho me,
ta kie jak no że wir ni ka, zo stał opra co wa ny spe cjal nie na po trze by
ma szy ny TA NA Shark.

Waż nym ele men tem – pod kre śla nym czę sto przez użyt kow ni -
ków – jest ła twy do stęp do punk tów ser wi so wych. Prze kła da się
on bo wiem nie tyl ko na er go no mię, ale rów nież re duk cję cza su
wy ma ga ne go na wy ko na nie ru ty no wych czyn no ści ser wi so wych.
Na przy kład jed ną z in no wa cyj nych cech, uła twia ją cych co dzien -
ną eks plo ata cję, jest otwie ra na ścia na bocz na. Za pew nia ła twy
i bez piecz ny do stęp, umoż li wia ją cy czysz cze nie i usu wa nie z wa -
łu obiek tów nie moż li wych do roz drob nie nia. Otwie ra na ścia na
bocz na dzia ła rów nież ja ko kla pa ser wi so wa, przez któ rą wy mie -
nia ne są no że wir ni ka i no że prze ciw le głe. W tym miej scu war to
wspo mnieć, że no że i no że prze ciw le głe ma ją dwie po wierzch -
nie zu ży wal ne, prze dłu ża ją ce ich okres eks plo ata cji.
Na to miast frakcję pro duk tu finalnego oraz je go ja kość moż na
ustalić i wy re gu lo wać wykorzystując do tego sito o jed nej z pię -
ciu do stęp nych wiel ko ści oczka. Od po wied ni roz miar jest okre -
ślo ny pod względem cha rak te ry sty ki obrabianego ma te ria łu
i założonych parametrów pro duk tu koń co we go. 
Po dob nie jak ma to miej sce w kom pak to rach, tak że roz drab nia -
cze wy po sa żo ne są w sze reg elek tro nicz nych sys te mów. W tym
wy pad ku sys tem ste ru ją cy TA NA (TCS) mo ni to ru je i ste ru je funk -
cja mi ma szy ny. War to pod kre ślić, że za wie ra on dwa na ście go -
to wych pro gra mów pra cy prze zna czo nych dla róż nych ty pów
ma te ria łów i ce lów roz drab nia nia. 
W przy pad ku za blo ko wa nia wału przez wsad nie moż li wy
do skru sze nia sys tem TCS od wra ca kie ru nek pra cy wir ni ka
i przed rozdrobnieniem materiału lub za trzy ma niem ma szy ny
po dej mu je kil ka prób. Na to miast w ce lu za pew nie nia lep szej
kon tro li ope ra cji roz drab nia nia ma szy na wa ży w cza sie rze czy -
wi stym roz drob nio ny ma te riał na prze no śni ku. In for ma cje są
prze sy ła ne do sys te mu TA NA SMART SI TE, w któ rym moż na
wy świe tlać ra por ty we dług frak cji od pa dów. Po za tym sys tem
umoż li wia do stęp do In ter ne tu oraz wy świe tla nie w cza sie rze -
czy wi stym pa ra me trów ma szy ny. Do stęp do nich, po za wła -
ści cie lem, ma ją też spe cja li ści lo kal ne go przed sta wi cie la fir my
Ta na. Po pra wia to do kład ność roz wią zy wa nia pro ble mów i mi -
ni ma li zu je prze sto je. W naj ko rzyst niej szym sce na riu szu, otrzy -
ma ne tą dro gą sy gna ły mo gą wręcz umoż li wić za po bie że nie
nad cho dzą cym awa riom. Dzię ki sys te mo wi wła ści ciel ma szy -
ny mo że też mo ni to ro wać jej pa ra me try za wsze i wszę dzie.
Umoż li wia to lep szą kon tro lę jej dzia ła nia. Oprócz mo ni to ro -
wa nia moż na po bie rać in for ma cje mię dzy in ny mi na te mat
zbliżających się przeglądów kon ser wa cyjnych, zu ży cia pa li wa
oraz licz by przepracowanych go dzin.

MASZYNY KOMUNALNE

a Roz drab nia cze TA NA Shark wy stę pu ją w wer sji ko ło wej oraz gą sie ni co wej. Obie
wer sje za pew nia ją ma szy nom du żą mo bil ność i umoż li wia ją pra cę w róż nych wa -
run kach te re no wych

a Rozdrabniacze Shark z równym skutkiem można wykorzystywać do recyklingu
opon, jak i wielu innych materiałów



”EKO -RE GION” świad czy usłu gi w za kre sie sze ro ko ro zu mia -
nej go spo dar ki od pa da mi. Spół ka za wią za na zo sta ła w mar -
cu 2000 ro ku głów nie z ini cja ty wy Po wia tu Beł cha tow skie go
i Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ło dzi. Wspar cia pro jek to wi udzie li ło też kil ka na -
ście sa mo rzą dów wo je wódz twa łódz kie go. Z bie giem cza su,
dzię ki sze ro kiej ofer cie usług za rów no w za kre sie od bio ru od -
pa dów ko mu nal nych, jak i ich zagospodarowania oraz two -
rze nia eko lo gicz nych pro gra mów in we sty cyj nych, spół ka wy -
ro bi ła so bie moc ną po zy cję ryn ko wą. 
Do bra kon dy cja fi nan so wa fir my po zwa la na in we sto wa nie
w no wo cze sne, in no wa cyj ne ma szy ny. Bo ga te za ple cze
sprzę to we i utrzy my wa nie wła snych skła do wisk od pa dów
stwa rza ją od po wied nie wa run ki do dal sze go roz wo ju. Sprzy ja
mu też re ali zo wa na od po cząt ku ist nie nia stra te gia, po le ga ją -
ca na roz wo ju i bu do wa niu in fra struk tu ry da ją cej gwa ran cje
wła ści we go za go spo da ro wy wa nia od pa dów. Dzia ła nia te re -
ali zo wa ne by ły dwu to ro wo. Po pierw sze po przez bu do wę in -
fra struk tu ry do za go spo da ro wa nia od pa dów, po dru gie zaś
przez zwięk sza nie udzia łów ryn ko wych w tym seg men cie.
W efek cie spół ka ”EKO -RE GION” sta ła się dziś pręż nie dzia -
ła ją cym przed się bior stwem, po dzie lo nym na sześć od dzia -
łów. Co istot ne, spół ka dys po nu je obec nie tak że trze ma
RIPOK -ami wraz ze skła do wi ska mi od pa dów.
W tak po ję tą mi sję do sko na le wpi su je się in we sto wa nie w no -
wo cze sne ma szy ny speł nia ją ce naj wyż sze stan dar dy za rów -
no ja ko ścio we, jak i eko lo gicz ne. Do brym te go przy kła dem jest
za ku pio na w grud niu 2016 ro ku ła do war ka chwy ta ko wa mar ki
Sen ne bo gen 818 E. – Ze wzglę du na fakt, iż ma szy na musi pra -
cować w za mknię tym po miesz cze niu, zdecydowaliśmy się na ła -
do war kę chwy ta ko wą z na pę dem elek trycz nym. Dodatkowym
powodem takiego wyboru jest to, że na sza spół ka wie le uwa gi
po świę ca dzia ła niom chro nią cym śro do wi sko na tu ral ne – tłu -
ma czy Wio let ta Ra dom ska, kie row nik w spół ce ”EKO -RE GION”. 
Ma szy na pra cu je w ha li, do któ rej z wo żo ne są od pa dy, a jej za -
da niem jest za ła do wa nie ich do roz ry war ki. Dzię ki te mu od pa -
dy roz kła da ją się rów no mier nie na prze no śni kach ta śmo wych,
co zwiększa skuteczność od zysku su row ców. Odpady do roz -

ry war ki trafiają od gó ry. Nie jest to żaden problem, bo ła do -
war ka Sennebogen  wy po sa żo na jest w ka bi nę uno szo ną
na wy so kość 2,7 me tra.  To spra wia, że wzrok ope ra to ra znaj -
du je się na po zio mie 5,5 me tra, a to za pew nia peł ną kon tro lę
nad trans por to wa nym ła dun kiem. – Maszyna na pę dza na jest
sil ni kiem elek trycz nym o mo cy 90 kW. Za si la nie prze ka zy wa ne
jest ka blem o dłu go ści oko ło trzydziestu metrów, któ ry dzię ki
bęb no wi, w za leż no ści od po trzeb, sa mo ist nie zwi ja się i roz wi -
ja. Jest to roz wią za nie bez piecz ne i wy god ne, gdyż zapewnia
bez piecz ne i spraw ne po ru sza nie się maszyny po ca łym ob sza -
rze pra cy – wy ja śnia Wio let ta Ra dom ska.
Za le ty elek trycz nych ma szyn prze ła dun ko wych są oczy wi ste. Ni skie,
w po rów na niu z sil ni kiem Die sla, zu ży cie podzespołów pozwala
wydłużyć znacz nie okre sy mię dzy prze glą da mi . Wymiana ole ju i fil -
tra są również przeprowadzane rzadziej.  Po nad to ma szy ny z na pę -
dem elek trycz nym zasilane kablowo są za wsze go to we do pra cy i nie
potrzebują przerw po wo do wa nych ko niecz no ścią uzu peł nia nia pa li -
wa. Elek trycz ne ma szy ny prze ła dun ko we Sen ne bo ge na są nie tyl ko
bar dziej eko no micz nie, ale tak że przy ja zne dla śro do wi ska
naturalnego. Na pęd elek trycz ny za pew nia ope ra to rom komfortowe
śro do wi sko pra cy, po nie waż po ziom emi sji ha ła su i wi bra cji jest
znacz nie niż szy w po rów na niu z ma szy na mi napędzanymi
silnikami wy so ko pręż ny mi. Po nad to elek tro hy drau licz ne ukła dy na -
pę do we są znacz nie prost sze w codziennej obsłudze. 
Ka bi na Sen ne bo ge na 818 E wy róż nia się kom for tem i prze stron -
no ścią. Wy po sa żo no ją w wy god ne sie dzi sko, er go no micz nie roz -
miesz czo ne in stru men ty ob słu go we. Jest tak że re gu lo wa -
na na wy so kość, co za pew nia nie za kłó co ny wi dok na ca ły ob szar
ro bo czy. – Ła do war ka chwy ta ko wa Sen ne bo gen pra cu je u nas
od grud nia 2016 ro ku, czy li już pra wie dwa la ta. Ma szy na jest ma -
ło awa ryj na. Przez dwa la ta nie mia ła ani jed nej po waż nej awa rii.
Na le ży je dy nie od po wied nio ją ser wi so wać i prze pro wa dzać prze -
glą dy okre so we, a u nas wy ko nu je je w ra mach gwa ran cji ofi cjal -
ny dys try bu tor ma szyn mar ki Sen ne bo gen – fir ma Ko mat su Po land.
Do dam, że współ pra ca z tą fir mą prze bie ga bez pro ble mo wo,
a wszel kie pra ce kon ser wa cyj ne wy ko ny wa ne są rze tel nie
i na czas. Dla te go z ca łym prze ko na niem rekomenduję ła do war kę
Sen ne bo gen 818 E – pod su mo wu je Wio let ta Ra dom ska. 

Ci chy 
i sku tecz ny 

prze ła du nek

Ci chy 
i sku tecz ny 

prze ła du nek
Od dwóch lat w Zakladzie/Instalacji w Julkowie (gmina Skierniewice) spół ki ”EKO -RE GION” pra cu -
je elek trycz na ła do war ka chwy ta ko wa Sen ne bo gen 818 E. Ma szy na jest nie tyl ko eko lo gicz na, ale
umoż li wia też w peł ni bez piecz ną pra cę w za mknię tej ha li. Przy no si to spół ce wy mier ne ko rzy ści.
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Za rząd cy dróg ma ją co raz więk sze wy ma ga nia
i ocze ki wa nia od firm sprzą ta ją cych. Z uwa gi na dą -
że nie do oszczęd no ści fir my sprzą ta ją ce, czę sto de -
cy du ją się na kup no za mia ta rek uży wa nych. Trze ba
jed nak wte dy pa mię tać, że więk szość ta kich urzą -
dzeń jest moc no wy eks plo ato wa na, a ich pa ra me -
try mo gą nie speł niać norm nie tyl ko ja ko ścio wych,
ale też tych zwią za nych z ochro ną śro do wi ska. Dla -
te go war to jest za sta no wić się nad wy bo rem no we -
go urzą dze nia, któ re jest spraw dzo ne na ryn ku, ob -
ję te gwa ran cją, a w ra zie po trze by bę dzie mia ło za -
pew nio ny pro fe sjo nal ny ser wis. W Pol sce jest wie le
firm sprze da ją cych no we za mia tar ki, ale za po trze -
bo wa nie ryn ku na sprzęt wy so kiej ja ko ści jest tak
du że, że na dal ist nie je miej sce dla ko lej nych przed -
sta wi cie li. Stąd też DO BRO WOL SKI Sp. z o.o. zde -
cy do wa ła się po sze rzyć swo ją ofer tę o za mia tar ki
ulicz ne i jest przed sta wi cie lem na ry nek pol ski fir my
BROCK Kehr tech nik GmbH z Nie miec. To uzna ny,
nie miec ki pro du cent za mia ta rek, któ ry już od lat
z po wo dze niem sprze da je swo je wy ro by w wie lu
kra jach. Sku tecz ność za mia ta nia oraz ilość wzbi ja -
ne go py łu to je den z bar dzo istot nych ele men tów
w wal ce ze smo giem. Dla te go przed pod pi sa niem
umo wy spół ka DO BRO WOL SKI do kład nie spraw -
dzi ła czy za mia tar ki BROCK speł nia ją wszyst kie wy -
tycz ne zwią za ne z ochro ną śro do wi ska. Przede
wszyst kim kon tro li zo sta ły pod da ne da ne in for mu -
ją ce o ilość emi to wa nych, nie zwy kle groź nych, py -
łów za wie szo nych PM10. Oka za ło się, że pod tym
wzglę dem wy ro by nie miec kie go pro du cen ta speł -
nia ją wszel kie nor my i do rów nu ją naj lep szym za mia -
tar kom sprze da wa nym w Eu ro pie.

Na pęd za mia ta rek BROCK mo że być prze no szo -
ny od przy staw ki od sil ni ko wej, a w przy pad ku
bra ku moż li wo ści za sto so wa nia ta kiej przy staw ki
moż na za sto so wać sil nik, któ ry speł nia naj bar -
dziej ry go ry stycz ne nor my emi sji spa lin (STA GE
V). Po za tym spół ka dys po nu je wer sją z na pę dem
elek trycz nym, jed nak do peł ni szczę ścia bra ku je
od po wied nich pod wo zi cię ża ro wych, któ re pa so -
wa ły by do wer sji z na pę dem elek trycz nym. Na to -
miast nie bra ku je sze ro kiej ga my po jem no ści
zbior ni ka na zmiot ki. Moż na skon fi gu ro wać za -
mia tar kę ze skrzy nia mi o po jem no ściach od 4
do 12 me trów sze ścien nych oraz sze ro ko ści za -
mia ta nia od 2,2 do aż 5,05 me tra. War to wie dzieć,
że za mia tar ki BROCK z se rii VS mo gą być sto so -
wa ne na wszyst kich ro dza jach dróg, od gmin -
nych po au to stra dy, a tak że na lot ni skach. Pro du -
cent za dbał, aby ja kość uży tych do pro duk cji za -
mia ta rek ma te ria łów by ła naj wyż szej ja ko ści. I tak
zbior nik na zmiot ki oraz je go kon struk cja wy ko -
na na jest ze sta li nie rdzew nej, a po zo sta łe ele -
men ty wy ko na ne są ze sta li ST52 -3 ze spe cjal -
nym za bez pie cze niem an ty ko ro zyj nym. Po za tym
skrzy nia po sia da zin te gro wa ny zbior nik na wo dę,
któ ra po trzeb na jest do zra sza nia za mia ta nej dro -
gi. Zra sza nie od by wa się po przez bel kę mon to -
wa ną z przo du po jaz du, a tak że po przez spe cjal -
ne dy sze za mon to wa ne przed szczot ka mi za mia -
ta ją cy mi. Klien ci ma ją do wy bo ru bar dzo sze ro ki
wa chlarz opcji, któ re w znacz nym stop niu zwięk -
szą moż li wo ści za mia ta rek. Fir ma pro po nu je róż -
ne sys te my szczo tek bocz nych, w tym tak że tzw.
dwu ta le rzo we, któ re za za da nie ma ją zwięk sze -

POJAZDY KOMUNALNE

a Za mon to wa ne przed szczot -
ka mi spe cjal ne dy sze zra sza -
ją za mia ta ną po wierzch nię
i zmniej sza jąc emi sję py łu

a Za mia tar ki BROCK moż na
sto so wać na wszyst kich ro -
dza jach dróg. Speł nia ją
wszyst kie nor my do ty czą ce
ochro ny śro do wi ska, w tym
te do ty czą ce do pusz czal -
nej ilo ści py łów za wie szo -
nych PM 10

a Za mia tar kę moż na wy po sa żyć
w róż ne go ro dza ju szczot ki.
Co raz więk szym po wo dze -
niem cie szą się te, któ re słu -
żą do usu wa nia chwa stów

Eko lo gicz ne i eko no micz ne
Czy ste uli ce, par kin gi i dep ta ki to już nor ma i trud no so bie wy obra zić, aby miej sca te mo gły
być nie po sprzą ta ne. Jed nak utrzy ma nie ich w cią głej czy sto ści czę sto wią że się z pra cą w róż -
nych go dzi nach i w bli skiej obec no ści lu dzi. A to wy ma ga sto so wa nia ma szyn, któ re są nie tyl -
ko sku tecz ne, ale też bez piecz ne. 
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nie sze ro ko ści i efek tyw no ści za mia ta nia. Bar dzo
uży tecz nym wy po sa że niem jest szczot ka przed -
nia, któ rą w istot ny spo sób mo że zwięk szyć sze -
ro kość za mia ta nia. Przy dat nym roz wią za niem
ofe ro wa nym w za mia tar kach BROCK jest moż li -
wość mon to wa nia spe cjal nych szczo tek do usu -
wa nia chwa stów. Z ko lei tyl na ssa wa, słu ży
do zbie ra nia, np. li ści lub zmio tek. Za mon to wa na
jest na spe cjal nym wy się gni ku, któ ry uła twia
w znacz nym stop niu pra cę ope ra to ro wi. Na to -
miast sil ny wen ty la tor za pew nia opty mal ne pa ra -
me try pra cy przy pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka
pod czas prze jaz du w try bie pra cy. 
W ce lu za pew nie nia, jak naj lep szej wi docz no ści
pod czas za mia ta nia moż na za mon to wać sys tem
ka mer, któ re po mo gą ope ra to ro wi ob ser wo wać
sku tecz ność pra cy ma szy ny. Istot ną ce chą za mia -
ta rek BROCK jest ich uni wer sal ność. Ide al nie od -
po wia da ona wa run kom po jaz du wszech stron ne -
go, a naj czę ściej wy bie ra na kon fi gu ra cja to zi -
ma/la to. W efek cie użyt kow nik po se zo nie za mia -
ta nia mo że szyb ko prze zbro ić po jazd w po sy py -
war kę i pług od śnież ny. Zmia nę uła twia za sto so -
wa nie szyb ko złą czy, a tak że sys te mu spe cjal ne go
roz łą cze nia i ła twe go de mon ta żu szczo tek. Dzię ki
te mu prze zbro jo ny po jazd mo że być wy ko rzy sty -
wa ny przez ca ły rok co zde cy do wa nie skra ca czas
je go amor ty za cji i ob ni ża kosz ty dzia łal no ści
przed się bior stwa. Tym bar dziej, że ga ma osprzę tu

do za mia ta rek na tym się nie koń czy, a in nym przy -
kła dem, chęt nie wy bie ra ne go przez fir my ko mu -
nal ne, roz wią za nia jest współ pra ca za mia tar ki
BROCK z po pu lar nym po jaz dem ha ko wym. 
W tym ro ku pod czas tar gów POL -EKO Sys tem
w Po zna niu, spół ka DO BRO WOL SKI, wspól nie
z BROCK Kehr tech nik GmbH, bę dzie pre zen to -
wać dwa mo de le za mia ta rek VS4 i VS6. Szcze -
gó ło wych in for ma cji na ich te mat oraz o po zo sta -
łych pro duk tach bę dzie moż na uzy skać na sto -
isku 21 w pa wi lo nie nr 8 oraz na te re nie ze wnętrz -
nym S10 (sto isko nr 5). 

www.dobrowolski.com.pl

a W za leż no ści od po trzeb za -
mia tar ki BROCK mo gą mieć
skrzy nie na zmiot ki o po jem -
no ściach od 4 do 12 me trów
sze ścien nych



26 Pośrednik Komunalny

Od pa dy wszel kie go ro dza ju, na wet ma ku la tu ra
i fo lie, to dla każ dej fir my zło ko niecz ne. Trze ba
je ze brać, prze nieść do ma szy ny, spra so wać
i zma ga zy no wać. Od kil ku dzie się ciu lat po -
wszech nie w tym ce lu uży wa się be low nic. Jed -
nak ich sto so wa nie wią że się z utrud nie nia mi,
któ rych nie za wsze moż na za ak cep to wać.
Przede wszyst kim pra cy be low nic to wa rzy szy
uciąż li wy ha łas, a ob słu ga jest cza so chłon na.
Do dat ko wo be lo wa nie prowadzi do du żego za -
py le nia. Są to po wo dy, któ re w wie lu wy pad kach
wy klu cza ją moż li wość ich sto so wa nia. Al ter na ty -
wą mo że być pra so kon te ner. Jed nak usta wio ny
za zwy czaj po za ha lą pro duk cyj ną, ge ne ru je do -
dat ko we kosz ty i czas zwią za ny z trans por tem od -
pa dów. To skło ni ło kon struk to rów fir my BERG -
MANN do za pro jek to wa nia no we go urzą dze nia,
któ re pod na zwą „ro to kom pak to r” staje się  co raz
po pu lar niej sze tak że na pol skim ryn ku.
In no wa cja ro to kom pak to ra po le ga na za gęsz -
cza niu za po mo cą ob ro to we go wal ca, któ ry roz -
ry wa i ubi ja pra wie każ dy ro dzaj od pa dów. Mo -
gą one być wrzu ca ne do ma szy ny w try bie cią -
głym, bez cze ka nia na za koń cze nie cy klu pra cy.
Za ła du nek od by wa się tra dy cyj nie – ręcz nie lub
przez ta śmo ciąg, przy czym jest on moż li wy
z każ dej stro ny, na wet od gó ry.
Pro ces za gęsz cza nia mo że roz po cząć się au to ma -
tycz nie po wrzu ce niu od pa du, co czy ni je go ob słu -
gę dzie cin nie pro stą. Kom pak to we wy mia ry ma -

szy ny w po łą cze niu z za ska ku ją co ci chym na pę -
dem elek trycz nym po zwa la ją na umiesz cze nie ma -
szy ny w każ dym do god nym miej scu. Dzię ki te mu
urzą dze nia mo gą stać w bez po śred nim są siedz -
twie miej sca po wsta nia od pa dów. Z ko lei za sto so -
wa nie, do stęp ne go w wy po sa że niu opcjo nal nym,
mgieł ko wa te go zra sza cza w ko mo rze pra so wa nia
ogra ni cza po wsta nie py łu. Pro du cent umoż li wia
tak że do bra nie ro dza ju wal ca za gęsz cza ją ce go,
tak aby był jak naj le piej do pa so wa ny do zgnia ta -
ne go od pa du. I tak kol cza sty wa lec naj le piej na da -
je się do twar dych kar to nów, pła ski do fo lii, a wa -
lec z ło pat ka mi do od pa dów ko mu nal nych. 
Ist nie ją dwa ro dza je Ro to kom pak to rów. 
Ro to kom pak tor PS1400 -E za gęsz cza od pa dy
do wor ków o po jem no ści 1,4 m³ (bel ki z ma ku la -
tu ry wa żą do 450 kg). Trans port oraz ma ga zy no -
wa nie be lek od by wa się wy god nie na eu ro pa le -
cie. Za sto so wa nie wor ka spra wia, że żad ne od -
pa dy nie wy do sta ją się po za bel kę, a per so nel nie
tra ci cza su na wią za nie ich ta śmą.
Ro to kom pak tor AP S1100 -E – zbie ra od pa dy w stan -
dar do wym po jem ni ku o po jem no ści 1.100 litrów.
Dzię ki te mu moż li we jest za gęsz cza nie od pa dów ko -
mu nal nych na wet z frak cja mi mo kry mi. W re zul ta cie
oszczęd ność to pięć z sześciu wy wo zów od pa dów
śmie ciar ką. Pro du cent prze wi dział tak że moż li wość
współ pra cy ro to kom pak to ra z pra so kon te ne rem.

MASZYNY KOMUNALNE
www.bergmann-polska.pl

Ro to kom pak to ry zagęszczają skutecznie
Co raz wię cej za kła dów trud nią cych się za go spo da ro wa niem od pa dów ko mu nal nych za mie nia
sta re, po wszech nie do tąd sto so wa ne be low ni ce na ro to kom pak to ry – no wy ro dzaj ma szyn do za -
gęsz cza nia od pa dów. Ko rzy ści ze zmia ny są na tych mia sto we i czę sto wręcz za ska ku ją ce. 

s Ob słu ga jest dzie cin nie pro -
sta. Wy star czy je dy nie wrzu -
cić od pa dy do ma szy ny

s Bel ki z kar to nu osią ga ją na -
wet wa gę do 450 kg

f Ro tu ją cy wa lec efek tyw nie
prze chwy tuje, roz ry wa oraz
za gęsz cza od pa dy
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Po dob nie jak i po zo sta łe pro duk ty fir my BERG -
MANN, rów nież ro to kom pak to ry są wy ko na ne
we dług tych sa mych wy śru bo wa nych stan dar -
dów ja ko ścio wych. To prze cież wła śnie ta ce cha
de cy du je o wy so kiej po zy cji i re no mie mar ki
na pol skim i świa to wym ryn ku bran ży od pa do -
wej. I wła śnie ja kość oraz no wa tor skie roz wią za -
nia spra wia ją, że urzą dze nia są chęt nie ku po wa -
ne przez czo ło we fir my pro wa dzą ce w Pol sce
dzia łal ność na sze ro ką ska lę. – Ko rzy sta my z ro -
to kom pak to rów BERG MANN i mo że my po wie -
dzieć, że pod sta wo we za le ty to oszczęd ność,
wy go da i po rzą dek. Oszczęd ność ope ra to ra, któ -
ry mu siał by bez prze rwy wy wo zić kar to ny spod
li nii, do dat ko wo oszczęd ność miej sca po nie waż
od pa dy są mie lo ne i zaj mu ją o wie le mniej miej -
sca. Po rzą dek po nie waż wszyst kie od pa dy tra fia -
ją do jed ne go miej sca i nie są roz sta wia ne
wzdłuż li nii. Do dat ko wo pra cow ni kom jest wy -
god niej wy rzu cać kar to ny w jed no miej sce – wy -
li cza Mi chał Po lak, spe cja li sta ds. Za opa trze nia
i Ad mi ni stra cji w FM Pol ska Sp. z o.o.
Jest to tyl ko jed na z wie lu firm, któ ra na „wła -
snej skó rze” prze ko na ła się o wy go dzie
i oszczęd no ściach, ja ką za pew nia ją ro to kom -
pak to ry. Dla te go li sta pol skich klien tów sys te -
ma tycz nie ro śnie. Po za tym fir ma udo stęp nia
swo je pro duk ty na te sty a na stęp nie do sto so -
wu je je do in dy wi du al nych po trzeb klien -
tów. – Wy bie ra jąc ro to kom pak to ry fir my Berg mann

kie ro wa li śmy się kil ko ma czyn ni ka mi. Pierw szym
by ło bez pie czeń stwo użyt ko wa nia. Dru gim zaś
efek tyw ność urzą dze nia pod ką tem spe cy fi ki
naszej pra cy. Chodzi o ogra ni cze nie czyn no ści nie
przy no szą cych war to ści do da nej. Ko lej ny mi kry te -
ria mi by ły bez a wa ryj ność, do stęp ność ser wi su
oraz ce na. Po za tym BERG MANN oka zał się fir mą
nam przy chyl ną i mo gli śmy prze te sto wać kil ka wer -
sji ro to kom pak to rów. Dzię ki te mu po wpro wa dze -
niu kil ku nie wiel kich mo dy fi ka cji otrzy ma li śmy urzą -
dze nia speł nia ją ce wszyst kie na sze po trze by – za -
pew nia Ma ciej Ba do ra z De ca th lon.

f Ro to kom pak tor AP S1100
za gęsz cza od pa dy i su row -
ce wtór ne w stan dar do -
wych, wy mien nych po jem ni -
kach o pojemności 1100l
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ZPUH JK Mi łosz Kie drow ski to pro du cent kon te -
ne rów z trzydziestolet nim do świad cze niem, któ ry
wy twa rza po nad 15.000 po jem ni ków rocz nie. Po -
wsta ją one przy udzia le bli sko 600 pra cow ni ków,
któ rzy w pię ciu ha lach, na po wierzch ni 18.000
me trów kwa dra to wych zu ży wa ją do ich pro duk cji
bli sko 1.800 ton sta li mie sięcz nie. Z po śród 70 ro -
dza jów kon te ne rów – wy stę pu ją cych w po -
nad 200 róż nych ty pach – więk szość pro du ko wa -
na jest na po trze by go spo dar ki ko mu nal nej. Po -
za pol ski mi przed się bior stwa mi do ce nia ją je licz -
ni klien ci za gra nicz ni, gdyż więk szość pro duk cji
tra fia na eksport. Dzie je się tak, bo ZPUH JK Mi -
łosz Kie drow ski to fir ma, któ ra nie mal od po cząt -
ku dzia ła ła z my ślą o ryn kach za gra nicz nych.
W re zul ta cie obec nie na eks port tra fia po nad 90%
kon te ne rów, a ich od bior cy re pre zen tu ją 14 kra -
jów Eu ro py. Więk szość z nich, bo aż 50%, jest
eks por to wa na na bar dzo wy ma ga ją ce ryn ki
państw skan dy naw skich. Wie le kon te ne rów tra fia
też do dużych od bior ców w Niem czech, Fran cji
oraz Bel gii. War to za zna czyć, że wśród  klientów

znajdują się tak uznane firmy,  jak Ste na Re cyc -
ling, SUEZ, Ragn -Sells, Her man El ler mann Con -
ta iner sys te me oraz FER RO Con ta iner.
ZPUH JK Mi łosz Kie drow ski pro du ku je wy łącz nie
kon te ne ry me ta lo we. Na ry nek kra jo wy ofe ro wa -
nych jest kil ka ro dza jów kon te ne rów i po jem ni ków.
Wśród nich są nie zwy kle po pu lar ne i po wszech nie
sto so wa ne ha ko we kon te ne ry rol ko we (tak że
w wer sjach lek kich oraz ja ko plan de kow ce) w wer -
sji DIN 30722 lub SS -3021. Obec nie naj więk szy bo -
om – zwłasz cza w Pol sce – do ty czy kon te ne rów ty -
pu KP, któ re w wer sjach wie lo ko mo ro wych ide al -
nie spraw dza ją się w se lek tyw nej zbiór ce od pa dów.
Oczy wi ście ofer ta jest znacz nie bo gat sza i śmia ło
moż na za ry zy ko wać stwier dze nie, że za kład jest
w sta nie wy pro du ko wać kon te ner speł nia ją cy po -
trze by każ de go klien ta. 
Suk ces fir ma za wdzię cza traf nym de cy zjom i kon -
se kwent nie re ali zo wa nej wi zji, po le ga ją cej na in -
we sto wa niu w naj now sze tech no lo gie oraz sta łe -
mu pod no sze niu umie jęt no ści za ło gi. Dla te go za -
kład ko rzy sta w co raz więk szym stop niu z au to ma -
ty za cji oraz no wo cze sne go opro gra mo wa nia.
Przy kła dem mo że być sto so wa nie pro gra mów (Au -
to desk In ven tor 11), któ re umoż li wia ją pro jek to wa -
nie 3D. Zresz tą in we sty cje we wła sne biu ro pro jek -
to we szyb ko się zwra ca ją, gdyż to wła śnie na de -
skach kre ślar skich po wsta ją pro jek ty wy ro bów,
któ re zdo by wa ją uzna nie sze ro kich rzesz klien tów. 
Rów nie opła cal ne są in we sty cje w naj now sze
tech no lo gie wy ko rzy sty wa ne na li niach pro duk -
cyj nych. Tu taj przy kła dem mo że być za kup no -
wo cze snych urzą dzeń CNC do gię cia, cię cia
i spa wa nia kon struk cji sta lo wych. Ko rzy sta ją
z nich spa wa cze, a urzą dze nia nie tyl ko uspraw -
ni ły pra ce, ale tak że zwięk szy ły fi nal ną ja kość wy -
twa rza nych po jem ni ków. Wpraw dzie w pro duk cji
kon te ne rów ogrom ną ro lę od gry wa ja kość spa -

SPRZĘT KOMUNALNY
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Do świad cze nie 
po par te tech ni ką
Za sukcesem firmy ZPUH JK Miłosz Kiedrowski stoi nieustanne dążenie do poprawy jakości,
inwestowanie w najnowsze technologie i ludzi oraz wyczucie zmieniających się tendencji
rynkowych. W efekcie przez 30 lat istnienie na kujawskim gruncie wyrosło przedsiębiorstwo,
zaliczające się do czołowych europejskich producentów kontenerów.

Doświadczenie 
poparte techniką
Za sukcesem firmy ZPUH JK Miłosz Kiedrowski stoi nieustanne dążenie do poprawy jakości,
inwestowanie w najnowsze technologie i ludzi oraz wyczucie zmieniających się tendencji
rynkowych. W efekcie przez 30 lat istnienie na kujawskim gruncie wyrosło przedsiębiorstwo
zaliczające się do czołowych europejskich producentów kontenerów.

s Łącz na po wierzch ni pię ciu
hal pro duk cyj nych zaj mu -
je 18.000 m2

a Sze fo wie ZPUH JK Mi łosz
Kie drow ski zda ją so bie spra -
wę, że tyl ko wy kwa li fi ko wa -
na, sta le pod no szą ca umie -
jęt no ści za ło ga mo że po móc
fir mie sku tecz nie ry wa li zo -
wać na bar dzo kon ku ren cyj -
nym ryn ku kon te ne rów

a Pod no sze nie umie jęt no ści
za ło gi mu si iść w pa rze z co -
raz szer szym wpro wa dza -
niem zauto ma ty zo wa nych
sta no wisk pra cy
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no wy, a sprzęt do nie go do star cza ją nam tak
uzna ne fir my jak: AJAN GH, GE KA GH, DUR MA
GH oraz Panasonic. Nie ża łu je my na to środ ków,
gdyż wie my, że tyl ko ta kie po łą cze nie po zwa la
uzy skać naj wyż szą ja kość wy ro bów. A że to się
w osta tecz nym ra chun ku opła ca, świad czy za do -
wo le nie klien tów z Pol ski, Skan dy na wii, Nie miec,
kra jów Be ne luk su i wie lu in nych. Po za ja ko ścią
i ter mi no wo ścią do tar cie do tak licz nych od bior -
ców uła twia nam róż no rod ność pro duk cji. Pro -
du ku je my po nad dwieście róż nych ty pów kon te -
ne rów, któ re moż na wy ko rzy sty wać w sze ro kim
za kre sie nie mal ca łej go spo dar ki ko mu nal nej. Są
wśród nich kon te ne ry, na przy kład do skła do wa -
nia zło mu, gru zu, od pa dów ro ślin nych i po ubo jo -
wych, od pa dów ko mu nal nych, ma te ria łów nie -
bez piecz nych i wie lu in nych.
Do wo dem na to, że przed się bior stwo nie ustan nie dą -
ży do pod no sze nia ja ko ści swych pro duk tów mo gą
być naj bliż sze pla ny roz wo jo we. Już wkrót ce za kład
wzbo ga ci się bo wiem o ko lej ną ha lę pro duk cyj ną
zajmującą do dat ko we 2.000 me trów kwa dra to wych. 

SPRZĘT KOMUNALNY

wów, ale na le ży pa mię tać, że na wet naj le piej ze -
spa wa ny po jem nik szyb ko prze sta nie speł niać
swe funk cje je śli nie bę dzie za bez pie czo ny po -
przez spe cja li stycz ne po wło ki ochron ne. Dla te go
rów nie waż ną ro lę od gry wa ją, zaj mu ją ce po -
wierzch nię tysiąca me trów kwa dra to wych, czte ry
ma lar nie. Zo sta ły one za pro jek to wa ne i wy ko na -
ne przez fir mę No va Ver ta, a dys po nu ją no wo cze -
sny mi tech ni ka mi za bez pie cze nia sta li. Po zwa la
przy oka zji za spo ko ić es te tycz ne po trze by na wet
naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów. Do ma lo wa -
nia uży wa ne są an ty ko ro zyj ne far by i la kie ry fir my
Tek nos, a każ dy kon te ner przed ma lo wa niem jest
śru to wa ny, gdyż do pie ro to gwa ran tu je wy so ką
ja kość i trwa łość po wło ki ma lar skiej.
Oczy wi ście, aby kon te ne ry speł nia ły wy so kie
stan dar dy to do ich pro duk cji mu si zo stać uży ta
od po wied nia stal. Dla te go ZPUH JK Mi łosz uży -
wa do ich pro duk cji sta li trud no ście ral nej z re no -
mo wa nej szwedz kiej fir my SSAB (Har dox, Do -
mex). Po zo sta łą stal do star cza ją hu ty Ar ce lor mit -
tal, Vo estal pi ne oraz ATS.
Mi łosz Kie drow ski, wła ści ciel za kła du 
– Pro fe sjo na lizm, do świad cze nie, za an ga żo wa nie
oraz naj wyż sza ja kość wy ko rzy sty wa nych kom po -
nen tów po zwa la ją nam two rzyć kon te ne ry speł -
nia ją ce wy so kie wy ma ga nia klien tów. By cie li de -
rem ryn ku zo bo wią zu je, dla te go nie ustan nie in -
we stu je my w nasz dział pro jek to wy, za kład pro -
duk cyj ny oraz w za so by ludz kie. Dzię ki te mu je -
ste śmy jed nym z naj więk szych pro du cen tów kon -
te ne rów w Eu ro pie. A pro du ko wa ne przez nas
kon te ne ry cha rak te ry zu ją się naj wyż szą ja ko ścią
wy ko na nia, cze go po twier dze niem są licz ne cer -
ty fi ka ty w tym: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,
PN -N 18001: 2004, ISO 3834-2. Zresz tą sta le pod -
no si my ja kość na szych pro duk tów, wpro wa dza -
jąc no we tech no lo gie i pod no sząc kwa li fi ka cje
pra cow ni ków. Dba my też, aby na sze wy ro by po -
wsta wa ły z ma te ria łów naj wyż szej ja ko ści
i przy uży ciu od po wied nich na rzę dzi. W tym ce lu
już od lat na sze spa wal nie wy po sa ża my w sprzęt
wio dą cych pro du cen tów elek tro na rzę dzi ta kich
jak: ESAB, LIN COLN ELEC TRIC, EWM. Nie usta -
nie też po więk sza my i do sko na li my park ma szy -

f O ska li róż no rod no ści pro -
du ko wa nych przez za kład
kon te ne rów naj le piej świad -
czy fakt, że wy bie rać moż na
z po śród 70 ro dza jów po -
jem ni ków. A jak by te go by ło
ma ło, to wy stę pu ją one
w po nad 200 róż nych ty -
pach. Więk szość pro du ko -
wa na jest na po trze by go -
spo dar ki ko mu nal nej, ale
ich za kres sto so wa nia jest
prak tycz nie nie ogra ni czo ny

a No wo cze sne i prze stron ne
s – zbu do wa ne spe cjal nie

pod ką tem pro duk cji kon te -
ne rów – ha le umoż li wia ją
po pro wa dze nie li nii mon ta -
żo wych, w ta ki spo sób, aby
mak sy ma li zo wa ły efek ty pra -
cy, a jed no cze śnie za pew -
nia ły pra cu ją cym opty mal ne
wa run ki bez pie czeń stwa
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– O tym, jak do bra by ła to de cy zja niech świad czy
fakt, że ku pio na wte dy śmie ciar ka pra cu je u nas
do tej po ry. Zresz tą tak że wszyst kie na sze póź niej -
sze in we sty cje w sprzęt zwią za ne by ły z mar ką NTM.
Już wte dy prze ko na li śmy się, że w na szym wy pad -
ku naj le piej spraw dza ją się po jaz dy wie lo ko mo ro -
we. Dla te go my oraz oko licz ni miesz kań cy by li śmy
do brze przy go to wa ni do wpro wa dzo ne go obo wiąz -
ku se gre ga cji od pa dów na wie le frak cji – cie szy się
Pa weł Le wal ski, dy rek tor w EKO SYS TEM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo z Wąbrzeźna po sia da usta bi -
li zo wa ną po zy cję na ryn ku usług ko mu nal nych
i miesz ka nio wych. Świad czy bar dzo sze ro ki za -
kres usług zwią za nych z od bio rem i za go spo -
da ro wa niem od pa dów ko mu nal nych, w czym
po ma ga wła sna Re gio nal na In sta la cja Prze twa -
rza nia Od pa dów Ko mu nal nych w Niedź wie dziu.
Po za tym spół ka wy ko nu je pra ce zwią za ne
z za go spo da ro wa niem i kon ser wa cją te re nów
zie le ni miej skiej oraz utrzy ma niem czy sto ści
ulic i pla ców (let nie i zi mo we). Po nad to w za -
kres jej świad czeń wcho dzą też usłu gi
w dziedzinie pro jek to wa nia bu dow la ne go,
urba ni stycz ne go i tech no lo gicz ne go. W cza sie
dłu go let niej dzia łal no ści fir ma zdo ła ła za skar -
bić so bie przy chyl ność za rów no klien tów in dy -
wi du al nych, jak i in sty tu cjo nal nych, w tym jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Zresz tą ja -
kość wy ko ny wa nych usług po twier dza ją też
cer ty fi ka ty oraz no wo cze sny sprzęt. 

Mi mo róż no rod nych form dzia łal no ści ko łem za -
ma cho wym spół ki po zo sta je cią gle sfe ra go spo -
dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi. Ten seg ment ge -
ne ru je naj więk sze przy cho dy, ale też wy ma ga
naj więk szych na kła dów, wśród któ rych czo ło we
miej sce zaj mu ją in we sty cje w no wo cze sny ta -
bor. – In we sty cje w spe cja li stycz ne po jaz dy to ko -
niecz ność, któ ra jest bar dzo kosz tow na. Z te go
po wo du ku pu je my wy łącz nie spraw dzo ne po jaz -
dy, re no mo wa nych pro du cen tów. Ta ką fi lo zo fię
wy zna je my od daw na, bo prze cież pierw szą śmie -
ciar kę NTM ku pi li śmy jesz cze wów czas, gdy
w Pol sce nie by ło jesz cze ofi cjal ne go przed sta wi -
cie la tej mar ki – pod kre śla Pa weł Le wal ski.

In no wa cyj na fir ma
z niezawodnymi śmie ciar ka mi
Spół ka EKO SYS TEM z Wą brzeź na po ka zu je, że per spek ty wicz ne my śle nie po łą czo ne z mą -
drym za rzą dza niem i in we sto wa niem to naj lep sza me to da na odniesienie sukcesu go spo -
dar czego. Jej wła ści cie le już kil ka na ście lat wcze śniej za ry zy ko wa li i po sta wi li na no wo -
cze sną zbiór kę od pa dów ko mu nal nych. Po twier dze niem traf nych de cy zji mo że być za kup
w 2006 ro ku dwu ko mo ro wej śmie ciar ki fiń skie go pro du cen ta NTM.

a Dy rek tor Pa weł Le wal ski już 
f od kil ku na stu lat jest zwo -

len ni kiem śmie cia rek wie lo -
ko mo ro wych mar ki NTM.
W fir mie EKO SYS TEM spraw -
dza ją się ide al nie, a ich naj -
więk sze za le ty to wy so ka ja -
kość wy ko na nia, któ ra w po -
łą cze niu z wy so kiej ja ko ści
ma te ria ła mi uży ty mi do ich
pro duk cji gwa ran tu ją trwa -
łość i nie za wod ność

s Wie lo ko mo ro we śmie ciar ki
po zwa la ją na wy mier ne
oszczęd no ści pa li wa, cza -
su i licz by osób po trzeb -
nych do ich ob słu gi
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Te raz za kup śmie ciar ki NTM w Pol sce nie wią że
się z żad nym ry zy kiem i klien ci mo gą li czyć na fa -
cho wą, kom plet ną po moc. Ist nie je bo wiem spół -
ka NTM Pol ska, zaj mu ją ca się ich sprze da żą oraz
przed się bior stwo KO MU NAL TRUCK, które ja ko
wy łącz ny, au to ry zo wa ny part ner fiń skie go pro du -
cen ta pro wa dzi 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.
O tym, że pra cow ni cy z KO MU NAL TRUCK wy ko -
nu ją do brą pra ce mo że świad czyć fakt sta le ro -
sną cej sprze da ży śmie cia rek NTM. – Mo gę śmia -
ło po wie dzieć, że na sze przed się bior stwo NTM -ami
stoi, gdyż od wie lu lat uży wa my prak tycz nie wy łącz -
nie śmie cia rek te go pro du cen ta. Dla cze go? Z
prostego powodu, bo są mo im zda niem po prostu
naj lep sze! Przede wszyst kim gwa ran cją ja ko ści za -
bu dów NTM jest ja kość wy ko na nia i ja kość ma te -
ria łów uży tych do ich pro duk cji. Naj lep szym przy -
kła dem ich trwa ło ści jest śmie ciar ka, któ rą użyt ku -
je my od kil ku na stu lat, a nie ma w niej śla dów ko -
ro zji! I to nie tyl ko na dnie zbior ni ka, ale tak że
na ścia nach bocz nych. Świad czy to, że NTM nie
oszczę dza sto su jąc stal cień szą i gor szej ja ko ści,
a z tym nie ste ty moż na się spo tkać, u nie któ rych in -
nych pro du cen tów. Po za tym w pa rze z nie na gan -
ną ja ko ścią wy ko na nia idzie uprosz czo na do mak -
si mum ob słu ga – twier dzi dy rek tor Le wal ski.
W efek cie dłu go let nia, uda na współ pra ca za owo -
co wa ła sta łym po więk sza niem flo ty po jaz dów
z lo go NTM i obec nie spół ka użyt ku je jedenaście
ta kich śmie cia rek. Prak tycz nie wszyst kie to po jaz -
dy wie lo ko mo ro we, któ rych za le ty – po wpro wa -
dze niu obo wiąz ku se gre ga cji od pa dów – mo gą
być w peł ni wy ko rzy sty wa ne. – Trze ba przy znać,
że w re gio nie, któ ry ob słu gu je my se gre ga cja od -
pa dów jest na wy so kim po zio mie i dla te go na sze
ostat nie za ku pu do ty czy ły śmie cia rek trzyko mo ro -
wych. To po zwa la nam za osz czę dzić znacz ne
środ ki zwią za ne z za ku pem pa li wa, ale przede

wszyst kim z cza sem pra cy i licz bą za trud nio -
nych – wy li cza Pa weł Le wal ski.
Choć NTM ko ja rzo ny jest głów nie ja ko li der
w dzie dzi nie śmie cia rek wie lo ko mo ro wych, to ich
ofer ta jest znacz nie bo gat sza. NTM to tak że peł -
na ga ma mo de li ma łych śmie cia rek sa te li tar nych,
któ rych za bu do wy umoż li wia ją do tar cie po jaz du
do po jem ni ków znaj du ją cych się w trud no do -
stęp nych miej scach, jak np. wą skich ulicz kach
sta ró wek. Te śmie ciar ki mo gą być dla przed się -
biorstw zaj mu ją cych się od bio rem od pa dów do -
sko na łym uzu peł nie niem ta bo ru, gdyż do trą tak -
że tam, gdzie du ży po jazd z ra cji swej ma sy mógł -
by, np. ugrząźć w nie utwar dzo nej dro dze. War to
przy tym do dać, że na zwa „śmie ciar ka sa te li tar -
na” wzię ła się stąd, że mo że ona współ dzia łać
w ze sta wie z więk szym po jaz dem, krą żąc wo kół
nie go jak sa te li ta i do wo żąc do nie go ze bra ne
z oko li cy od pa dy. Po za tym dla wie lu firm in te -
re su ją cą pro po zy cją mo gą być śmie ciar ki z żu -
ra wiem prze zna czo ne do ob słu gi po jem ni ków
pół po dziem nych oraz tzw. „dzwo nów” a także
pod ziem nych. War to wie dzieć, że ta ki ze staw,
w po rów na niu do czę sto uży wa ne go zwy kłe go

a Śmie ciar ka 3-ko mo ro wa po -
zwa la na szyb kie ze bra nie
po se gre go wa nych trzech
frak cji, a na stęp nie nie za leż -
ny ich wy ła du nek w od po -
wied nich, dla da nej frak cji,
miej scach

s NTM to tak że pro du cent
śmie cia rek prze zna czo -
nych do ob słu gi po jem ni -
ków pod ziem nych i tak
zwa nych „dzwo nów”. Ich
prze wa gą jest zdol ność ze -
bra nia wie lo krot nie więk -
szej ilo ści od pa dów od wy -
ko rzy sty wa nych do te go
ce lu zwy kłych kon te ne rów
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kon te ne ra, jest w sta nie ze brać nawet ponad
dziesięć razy wię cej od pa dów.
Na le ży też wspo mnieć o in no wa cyj nej kon struk cji
z KO MU NAL TRUCK czy li wy so ko ci śnie nio wej in -
sta la cji do my cia po jem ni ków KO MU NAL WASH.
To uni kal ne roz wią za nie nie zwy kle uła twia pra cę,
a 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 po -
jaz dach uży wa nych. Przy dat ność roz wią za nia do -
strze gły tak że wła dze NTM i opra co wa ne w Pol -
sce roz wią za nie oferowane jest w po jaz dach za -
gra nicz nych od bior ców. 
– W na szym przed się bior stwie nie ma my śmie ciar -
ko -myj ki, ale mie li śmy oka zję ob ser wo wać na te -
stach po jazd wy po sa żo ny w KO MU NAL WASH i mo -
gę za pew nić, że jest to bar dzo sku tecz ne i przy dat -
ne roz wią za nie. Na ty le, że planu jąc ko lej ne za ku py,
na pew no po waż nie roz wa żę moż li wość za ku pu ta -
kiej śmie ciar ki – twier dzi Pa weł Le wal ski
Wszyst kie pro po no wa ne przez KO MU NAL
TRUCK roz wią za nia ma ją jed ną wspól ną ce -
chę – przy no szą wy mier ne oszczęd no ści. Dzie je
się tak al bo bez po śred nio, jak w przy pad ku wie -
lo ko mo ro wych śmie cia rek NTM ob ni ża ją cych
w istot ny spo sób ra chun ki za pa li wo i kosz ty za -
trud nie nia, al bo po śred nio – jak w przy pad ku in -
sta la cji do my cia po jem ni ków, któ ra po zwa la za -
osz czę dzić du żo cza su na ko niecz nych pra cach
zwią za nych z kon ser wa cją po jem ni ków.

a Ga ma śmie cia rek NTM obej -
mu je tak że mniej sze po jaz -
dy. Są one nie za stą pio ne
w ob słu dze re jo nów z wą -
ski mi ulicz ka mi, bądź dro ga -
mi o sła bej na wierzch ni

f Wy so ko ci śnie nio wa in sta la -
cja do my cia po jem ni ków
KO MU NAL WASH mon to wa -
na jest w przed niej czę ści
śmie ciar ki. War to wie dzieć,
że moż na ją za mon to wać tak -
że w po jaz dach uży wa nych
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Sa me ak ty praw ne nie spo wo du ją, że Po la cy z dnia na dzień
po rzu cą po jaz dy spa li no we na rzecz elek trycz nych, bądź wy -
ko rzy stu ją cych do na pę du pa li wa al ter na tyw ne. O tym zde cy -
du je przede wszyst kim ry nek, ale po móc w kre owa niu no wych
tren dów mo gą od po wied nia in fra struk tu ra i za chę ty. Ta za sa -
da w rów nym stop niu do ty czy za rów no użyt kow ni ków in dy wi -
du al nych, jak i przed się bior ców. Ci dru dzy już od ja kie goś cza -
su szy ku ją się do no wej rze czy wi sto ści, wzbo ga ca jąc swo ją
ofer tę o pro duk ty wpi su ją ce się do sko na le w eko mo bil ność.
Czę sto są to ci sa mi pro du cen ci, któ rzy do tąd kon cen tro wa li
swo ją dzia łal ność wy łącz nie w ob sza rze tra dy cyj nych źró deł
na pę du. Zresz tą na dal sta no wi ona ich głów ną dzia łal ność, ale
do strze ga jąc no we tren dy – a cza sa mi ko niecz ność – po sze -
rza ją swo ją ofer tę o po jaz dy no wej ge ne ra cji, ni sko - lub wręcz
ze ro -emi syj ne. Tak że pro du cen ci ma szyn bu dow la nych ma ją
al ter na tyw ną ofer tę pro duk tów je śli nie cał kiem elek trycz nych
to przy naj mniej hy bry do wych. Jed nak o ile na bu do wach jesz -
cze wie le lat kró lo wać bę dą tra dy cyj ne pa li wa, to ich ro la mo -
że szyb ko zma leć w ob sza rze ko mu nal nym. Wpływ na to ma
wie le czyn ni ków, któ re na wet bez wpro wa dzo nej usta wy wy -
mu sza ły na za rząd cach ko mu nal nych ko rzy sta nie w wie lu miej -
scach z bez e mi syj nych po jaz dów, ma szyn i urzą dzeń. Tak
prze cież już jest w za mknię tych ha lach, ma ga zy nach, czy pod -
ziem nych par kin gach. Do ty czy to co raz wię cej zie lo nych skwe -
rów, par ków i in nych miejsc uży tecz no ści pu blicz nej. 
No wa usta wa ma mię dzy in ny mi do pa so wać pol skie pra wo
do dy rek ty wy eu ro pej skiej w spra wie roz wo ju in fra struk tu ry pa -
liw al ter na tyw nych. Po za tym za kła da moż li wość two rze nia
przez sa mo rzą dy stref czy ste go trans por tu. Au to rzy usta wy za -
pew nia li, że no we prze pi sy ma ją przede wszyst kim ure gu lo -
wać funk cjo no wa nie ryn ku pa liw al ter na tyw nych w trans por -
cie, szcze gól nie w od nie sie niu do ener gii elek trycz nej i ga zu
ziem ne go. Ma ją roz wią zać m.in. pro blem bra ku in fra struk tu ry
pa liw al ter na tyw nych w Pol sce. W do ku men cie zna lazł się też
po mysł wpro wa dze nia ob li ga to ryj ne go udzia łu po jaz dów na -
pę dza nych ener gią elek trycz ną we flo cie czę ści or ga nów ad -
mi ni stra cji cen tral nej oraz wy bra nych jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go. I tak JST, w któ rych licz ba miesz kań ców jest więk -
sza niż 50.000 ma ją obo wią zek zle ca nia za dań pu blicz nych
wy łącz nie pod mio tom, któ rych przy naj mniej 30 pro cent flo ty
po jaz dów użyt ko wa nych przy wy ko ny wa niu te go za da nia sta -
no wią po jaz dy elek trycz ne lub po jaz dy na pę dza ne ga zem
ziem nym (do ty czy to tak że ko mu ni ka cji miej skiej).
Wy ma ga nia są więc du że, a sa mo rzą dy mo gą li czyć na rzą do -
we do fi nan so wa nie je dy nie w przy pad ku za ku pu au to bu sów
elek trycz nych, któ rych zgod nie z usta wą we flo tach ko mu ni ka -
cji miej skiej w 2021 ro ku ma być 5 pro cent, a po ziom 30 pro -
cent ma zo stać osią gnię ty za 10 lat. Jed nak du żo więk szy pro -
blem cze ka sa mo rzą dy w przy pad ku po zo sta łych po jaz dów
ko mu nal nych. Usta wa za kła da, że tak że tra dy cyj ne śmie ciar ki

po win ny zo stać za stą pio ne eko lo gicz ny mi roz wią za nia mi, na -
wet, wte dy gdy JST ma pod pi szą umo wę na wy wóz śmie ci
z przed się bior stwem pry wat nym, mu si być po sta wio ny wa ru -
nek po sia da niu przez fir mę od po wied niej licz by po jaz dów na -
pę dza nych elek trycz no ścią. A w tym wy pad ku, ja ki i w przy -
pad ku in nych po jaz dów ko mu nal nych do ta cje nie są prze wi -
dzia ne. A koszt za ku pu, na przy kład elek trycz nej śmie ciar ki,
mo że być na wet dwu krot nie wyż szy od tra dy cyj ne go po jaz du.
Dla te go wy po wia da ją cy się o tym punk cie usta wy przed sta wi -
cie le JST i firm zaj mu ją cych się go spo dar ką od pa da mi uwa ża -
ją, że wpro wa dze nie do użyt ko wa nia te go ty pu po jaz dów jest
nie re al ne bez po mo cy pań stwa. Tak zresz tą się dzie je w nie -
któ rych pań stwach unij nych, jak np. Fran cja i Niem cy, gdzie
do pła ty prze kra cza ją na wet 50 proc. Tym nie mniej pod kre śla -
ją oni, że po mysł z elek tro śmie ciar ka mi jest jed nak wart po pie -
ra nia. Pro po nu ją na wet, aby ze środ ków Na ro do we go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (NFOŚiGW)
i pie nię dzy pro gra mów kra jo wych stwo rzyć za pis uła twia ją cy
in we sto wa nie w elek tro mo bil ność na wzór te go, któ ry do ty czy
mo der ni za cji dróg, czy li tzw. spe cu sta wę.
Zresz tą ge ne ral nie nie ma w Pol sce żad nej po waż nej or ga ni -
za cji, któ ra kry ty ko wa ła by usta wę w ca ło ści, bądź uwa ża ła, że
jest ona nie po trzeb na. Prze ciw nie prak tycz nie wszy scy uwa ża -
ją ją za krok w do brym kie run ku. Tak np. uwa ża Pol skie Sto -
wa rzy sze nie Pa liw Al ter na tyw nych (PSPA), któ re w swej opi nii
uwa ża usta wę o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter na tyw nych
za krok mi lo wy w dro dze do ni sko emi syj ne go trans por tu w Pol -
sce. We dług przed sta wi cie li bran ży pa li wo wej kształt usta wy
o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter na tyw nych bu dzi jed nak
spo ro wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych, a nie któ re prze pi sy mo gą
po ten cjal nie wy ha mo wać roz wój elek tro mo bil no ści i ga zo mo -
bil no ści w Pol sce. W po dob nym to nie wy po wia da ją się też
przed sta wi cie le JST, pro du cen tów i pra co daw ców branż zwią -
za nych z bran żą ko mu nal ną w Pol sce.

POJAZDY KOMUNALNE

Usta wa o elek tro mo bil no ści 
i pa li wach al ter na tyw nych
Obo wią zu ją ca od lu te go usta wa to pierw szy w pol skim pra wie akt praw ny tak kom plek so wo opi -
su ją cy za sa dy dzia ła nia te go sek to ra go spo dar ki. Re gu la cje jed nak nie zdzia ła ją wie le bez wspar -
cia prze my słu, ale przy naj mniej usta la ją ra my i wy zna cza ją kie run ki roz wo ju na przy szłość. 

www.poskom.pl
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Uży wa ne na nie któ rych zło mo wi skach zwy kłe chwy ta ki bez
pro ble mu ra dzą so bie z więk szy mi ele men ta mi, jed nak nie są
w sta nie szyb ko i na praw dę sku tecz nie uprząt nąć te re nu. Z za -
da niem tym po ra dzić so bie wy łącz nie chwy ta ki wy po sa żo ne
w elek tro ma gnes. Po ich uru cho mie niu wy twa rza ne jest bo -
wiem po le ma gne tycz ne, któ re przy cią ga za rów no więk sze
sta lo we ele men ty, jak i wszel kie go ro dza ju ścin ki i dro bin ki. 
Za le ty ma gne sów hy drau licz nych do ce nią szcze gól nie pra -
cu ją cy na zło mo wi skach. Dzię ki ich za sto so wa niu sor to wa -
nie i re cy kling zło mu stał się ła twy, jak ni gdy wcze śniej.
Oczy wi ście nie jest to je dy ny ob szar za sto so wań elek tro ma -
gne sów HMAG. Moż na je wy ko rzy sty wać tak że na ma szy -
nach wy bu rze nio wych, roz drab niar kach, ko par kach, tra dy -
cyj nych chwy ta kach czy żu ra wiach. Szyb kość i pro sto ta in -
sta la cji spra wia ją, że są to na rzę dzia na da ją ce się do sko na -
le do wy naj mu. Wiel kość wy ko rzy sty wa ne go na rzę dzia de -
ter mi no wa na jest je dy nie cię ża rem ro bo czym ma szy ny,
do któ rej ma być ono pod łą cza ne. 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. Do dzia ła nia wy ma ga ją więc je dy nie po łą cze -
nia hy drau licz ne go. Ich włą cza nie i wy łą cza nie od by wa się
za po mo cą ukła du hy drau li ki ma szy ny ro bo czej. 

DY NA SET – skuteczność separacji
Elek tro ma gne sy są efektywnym na rzę dziem do 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. Ze względu na swą dokładność są też
nie zwy kle uży tecz ne w zastosowaniach na terenie sku pów zło mu. 

a Chwytak 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. Wykorzystując funk cję szyb kie go roz ma gne so wy wa nia operator maszyny
może precyzyjnie kon tro lo wać upusz cze nie przenoszonego ma te ria łu
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Fak ty z ży cia Ka ro la Go du li prze pla ta ją się z mi ta -
mi. Okre śla ny był Kró lem Cyn ku, Rudz kim Roc ke -
fel le rem ale tak że Dia błem z Ru dy, a to za spra wą
ogrom ne go ma jąt ku, któ ry uda ło mu się zgro ma -
dzić. Uwa ża no, że nie mógł się go do ro bić bez
udzia łu sił nie czy stych. Do ko nu jąc ży wo ta w ro -
ku 1848 ro ku Ka rol Go du la po zo sta wił po so bie ma -
jąt ki ziem skie oraz czter dzie ści ko palń wę gla ka -
mien ne go, dzie więt na ście ko palń gal ma nu i trzy
hu ty cyn ku. Ca ły ma ją tek – sza co wa ny na dwa mi -
lio ny ów cze snych ta la rów – umie ra ją cy bez dziet nie
Go du la prze pi sał Jo an nie Gry zik, cór ce swo jej go -
spo dy ni. Wy wo ła ło to praw dzi wą fu rię krew nych
Kró la Cyn ku, któ rzy la ta mi sto su jąc wszel kie spo so -
by bez sku tecz nie wal czy li o spa dek. 
Część nie chcia nej spu ści zny Ka ro la Go du li sta -
no wią wpi sa ne od stu le ci w miej ski kra jo braz hał -
dy. Ich re kul ty wa cja po zwa la nie tyl ko od zy skać
na da ją ce się do sko na le na ce le bu dow la ne lub
in we sty cyj ne te re ny, ale tak że za go spo da ro wy -
wać wy do by te ze zwa ło wi ska od pa dy wy do byw -
cze. Na miej scu pro du ku je się z nich kru szy wo
bu dow la ne, co jest ze wszech miar pro eko lo gicz -
ne. Po zwa la bo wiem za osz czę dzić na tu ral ne za -
so by ka mie nia, za po bie ga jąc jed no cze śnie de -
gra da cji śro do wi ska zwią za nej z two rze niem
i eks plo ata cją ka mie nio ło mów. 
Krok po kro ku zni ka naj więk sze na te re nie Ru dy
Ślą skiej, bo li czą ce bli sko czter na ście hek ta rów,
zwa ło wi sko za mknię te uli ca mi Paw ła i Sta rą. Za czę -
to usy py wać je jesz cze na po cząt ku dzie więt na ste -
go stu le cia. Tra fia ły tu za rów no od pa dy z ko pal ni
wę gla ka mien ne go, jak i hu ty cyn ku. Dla te go hał da
skła da się z dwóch czę ści. Pierw sza z nich – usy -
pa na z od pa dów po ko pal nia nych – li czy oko ło sze -
ściu hek ta rów i zo sta ła już zre kul ty wo wa na przez
miej sco wą fir mę Stal bet 2. Te raz usu wa ona zwa ło -
wi sko z opa dów z hu ty cyn ku. Re kul ty wa cja te re nu
wpi su je się lo kal ne po trze by do ty czą ce za go spo -
da ro wa nia od pa dów, któ re jesz cze do nie daw -
na uzna wa ne by ły za cał ko wi cie bez u ży tecz ne. 
Stal bet 2 zgod nie z pro ce du ra mi mu siał uzy skać
zgo dę na wy do by cie i za go spo da ro wa nie od pa -

dów po ko pal nia nych i po hut ni czych. Eks plo ata cja
od by wa się w pre cy zyj nie okre ślo nej tech no lo gii.
Pra ce zwią za ne z po zy ska niem su row ca po hut ni -
cze go ob li czo ne są na la ta, być mo że trwać bę dą
jesz cze przez naj bliż szą de ka dę. Ter min za koń -
cze nia eks plo ata cji hał dy trud no pre cy zyj nie okre -
ślić, bo za le ży on od ca łe go sze re gu czyn ni ków.
Spo śród nich du że zna cze nie ma po pyt na kru szy -
wo. W chwi li obec nej utrzy mu je się on na wy so kim
po zio mie, dla te go dzien na pro duk cja Stal be tu 2
się gać mo że na wet pię ciu ty się cy ton. Fir ma skła -
da cy klicz ne spra woz da nia do ty czą ce za rów no
spo so bu pro wa dze nia i prze bie gu prac wy do byw -
czych, jak i stop nia re kul ty wa cji te re nu. Nie ma
obaw, że w zie mi zo sta ną ja kie kol wiek szko dli we
sub stan cje. W hał dzie za le ga żu żel, któ ry swy mi
wła ści wo ścia mi przy po mi na zwy kły ka mień. Mu szą
po ra dzić z nim so bie ko par ki sto so wa ne do roz ko -
py wa nia zwa ło wi ska. Ta kie, jak Cat 330 UHD, któ -
rej pra cę ob ser wo wa li śmy w tak nie co dzien nych
wa run kach. Oka zu je się, że tak po tęż na ma szy na,
znaj du ją ca z re gu ły za sto so wa nie w roz bió rkach
i wy bu rzeniach spraw dza się rów nież w pra cach…
ko mu nal nych. Bo za ta kie uznać moż na usuwanie
hał dy i od zy ski wa nie z niej żuż la. Pra ca w ta kich
wa run kach ma też gor sze stro ny. Nie są to oko licz -

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.b-m.pl

Ko par ki na hał dzie!
Bli sko trzy i pół ki lo me tra kwa dra to we go, czy li nie mal pięć pro cent po wierzch ni Ru dy Ślą skiej
zaj mu ją hał dy. Więk szość z nich usy pa no z ma te ria łów po gór ni czych, tyl ko nie któ re po wsta ły
z od pa dów po cho dzą cych z dzia ła ją cych jesz cze w w dzię więt na stym stu le ciu oko licz nych hut
cyn ku. Wła ści cie lem trzech ta kich za kła dów był Ka rol Go du la, ślą ski ma gnat prze my sło wy
i wła ści ciel ziem ski. Po stać wiel ce ta jem ni cza, ale nie tu zin ko wa. Go du lę śmia ło okre ślić moż -
na mia nem pre kur so ra… re cy klin gu. Jesz cze w po cząt kach dzię więt na ste go stu le cia wpadł
bo wiem na po mysł po now ne go wy ko rzy sta nia żuż la za le ga ją ce go na rudz kich hał dach.

Koparki na hał dzie!
Bli sko trzy i pół ki lo me tra kwa dra to we go, czy li nie mal pięć pro cent po wierzch ni Ru dy Ślą skiej
zaj mu ją hał dy. Więk szość z nich usy pa no z ma te ria łów po gór ni czych, tyl ko nie któ re po wsta ły
z od pa dów po cho dzą cych z dzia ła ją cych jesz cze w w dzię więt na stym stu le ciu oko licz nych hut
cyn ku. Wła ści cie lem trzech ta kich za kła dów był Ka rol Go du la, ślą ski ma gnat prze my sło wy
i wła ści ciel ziem ski. Po stać wiel ce ta jem ni cza, ale nie tu zin ko wa. Go du lę śmia ło okre ślić moż -
na mia nem pre kur so ra… re cy klin gu. Jesz cze w po cząt kach dzię więt na ste go stu le cia wpadł
bo wiem na po mysł po now ne go wy ko rzy sta nia żuż la za le ga ją ce go na rudz kich hał dach.

s Ko par ki Cat są wy ko rzy sty wa -
ne nie tyl ko do roz biór ki hał dy,
ale tak że do prac zwią za nych
z od by wa ją cą się na miej scu
pro duk cją kru szy wa
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no ści ty po we dla ro bót ziem nych, gdzie ope ra tor
ko pie z re gu ły w mięk kim pod ło żu i mu si zma gać
się co naj wy żej ze zwięk szo nym za py le niem. Jed -
nak Cat 330 UHD peł nią cy naj czę ściej w Stal be -
cie 2 ro lę ma szy ny wy bu rze nio wej z ła two ścią ra -
dzi so bie też na hał dzie. Rdze nie chłod ni cy są chro -
nio ne spe cjal ną osło ną siat ko wą mon to wa ną na ze -
wnątrz drzwi i za po bie ga ją cą prze do sta wa niu się
drob nych czą stek do we wnątrz. W ten spo sób
zmniej sza się też czę sto tli wość czysz cze nia ukła du
chło dze nia.
Ko par ka pra cu je na hał dzie w róż nej kon fi gu ra cji
wy się gni ka. Dzię ki te mu, że ope ra tor mo że ko rzy -
stać z hy drau licz ne go sys te mu mo co wa nia wy się -
gni ka bar dzo szyb ko do ko nu je mo dy fi ka cji pod łą -
cza jąc – w za leż no ści od po trzeb – krót sze lub dłuż -
sze seg men ty. Bez uży wa nia na rzę dzi szyb ko odłą -
cza i pod łą cza tak że wszyst kie prze wo dy hy drau -
licz ne. Wy mia na osprzę tu trwa je dy nie kil ka mi nut
dzię ki sta no wią ce mu wy po sa że nie ko par ki Cat 330
UHD ukła do wi ste ro wa nia, w pa mię ci któ re go za pi -
sać moż na pa ra me try do ty czą ce ci śnie nia i prze -
pły wu dla na wet dwu dzie stu na rzę dzi ro bo czych. 
Pod czas roz biór ki zwa ło wi ska ope ra tor ko par ki
bar dzo czę sto na po ty ka na po tęż ne spie ki przy -
po mi na ją ce wiel kie odła my skal ne. By je usu nąć
mu si naj pierw po kru szyć je mło tem hy drau licz -
nym. Przed uciąż li wym ha ła sem i py łem chro ni
go wów czas kom for to wa, nad ci śnie nio wa ka bi na.
Zmę cze nie ob słu gu ją ce go ma szy nę zmniej sza
funk cja Smart Bo om, któ rej za da niem jest re duk -
cja drgań prze no szo nych na ka bi nę ma szy ny. 
Hał da w swych naj wyż szych par tiach osią ga wy -
so kość dwu dzie stu pię ciu me trów po nad po ziom
ze ro wy. Pra cu ją cy na jej szczy cie na ra że ni są
na nie bez pie czeń stwo, dla te go po win ni za cho wać
szcze gól ną ostroż ność. Mo gą na tknąć się na roz -
pa dli ny czy prze wo dy wen ty la cyj ne pro wa dzą ce
do wnę trza zwa ło wi ska. W ta kich wa run kach li czy
się sta bil ność ma szy ny. Opty mal ny roz staw gą sie -
nic i du ży prze świt umoż li wia ją pra cę w trud nych
wa run kach te re no wych. Stro me zbo cza hałd tak -
że sta no wią za gro że nie, dla te go też ope ra tor ko -

par ki ce ni so bie jej sta bil ność. Oczy wi ście nie
zwal nia go to z za cho wa nia cią głej ostroż no ści.
Pod czas pra cy na hał dzie wy star czy mo ment nie -
uwa gi, by ma szy na sto czy ła się ze skar py. 
Ko par ki Cat są wy ko rzy sty wa ne nie tyl ko do roz -
biór ki hał dy, ale tak że do prac zwią za nych z od -
by wa ją cą się na miej scu pro duk cją kru szy wa.
Wsy pu ją spy cha ny z hał dy ma te riał do za sob ni -
ków kru sza rek, po rząd ku ją te ren i do ko nu ją za ła -
dun ku po jaz dów trans por tu we wnętrz ne go.

s Pod czas roz biór ki zwa ło wi -
ska ope ra tor czę sto na po ty ka
na po tęż ne spie ki przy po mi -
na ją ce wiel kie odła my skal -
ne. By je usu nąć, mu si użyć
mło ta hy drau licz ne go

f Ope ra tor ko par ki ko rzy sta jąc
z hy drau licz ne go sys te mu mo -
co wa nia wy się gni ka bar dzo
szyb ko do ko nu je je go mo dy fi -
ka cji pod łą cza jąc krót sze lub
dłuż sze seg men ty

a Kie dyś za kła dy hut ni cze nie
mia ły moż li wo ści od zy sku
i prze ro bu od pa dów z pie ca,
dla te go wy wo żo no je na hał dy.
Te raz trze ba je re kul ty wo wać
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Ma szy ny prze ła dun ko we Lie bherr mo gą być przy -
kła dem ma szyn, któ re do sko na le od po wia da ją
po trze bom bran ży re cy klin go wej. Nie ma w tym
nic dziw ne go, gdyż ich kon struk to rzy pod czas
pro jek to wa nia wzię li pod uwa gę opi nie i uwa gi
przed się bior ców dzia ła ją cych w tym sek to rze go -
spo dar ki. W efek cie po wsta ły ma szy ny łą czą ce
naj now sze osią gnię cia tech ni ki z er go no mią, bez -
pie czeń stwem i eko no mią użyt ko wa nia. 
Wszyst kie te ce chy pre zen tu je 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. Wpraw dzie jest to naj mniej sza ma szy na
trans por to wa Lie bherr, ale 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. Oszczędny 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, speł nia nor my emi sji spa lin Sta ge IV. 
Moc ne pod wo zie LH 22 M Li tro nic jest dłuż sze, niż
w po przed nim mo de lu, co gwa ran tu je wy jąt ko wą
sta bil ność ma szy ny. A więk sza sze ro kość pod pór
i geo me tria zmo dy fi ko wa nej dźwi gni – mię dzy cy -
lin drem mo no blo ko wym, a pod no szą cym – umoż -
li wia pod no sze nie cięż szych ła dun ków. Te pa ra -
me try ide al nie od po wia da ją na po trze by trans por -
tu ma te ria łów, roz ła dun ku, sor to wa nia i za ła dun -
ku. Do dat ko wo trans port róż nych ma te ria łów
umoż li wia sze ro ka ga ma chwy ta ków. 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 11 me trów, a mak sy mal na wy so kość za ła dun -
ku się ga 3 me trów. Na to miast cię żar ro bo czy ma -
szy ny wa ha się w gra ni cach od 19,2 do 22,2 to ny. 

Re zy gna cja z ko ła kie row ni cy na rzecz  joy stic ka
zwięk szy ła za rów no miej sce na no gi, jak i wi docz -
ność na ob szar ro bo czy. Po za tym ope ra tor ma
do dys po zy cji 7-ca lo wy ko lo ro wy ekran do ty ko -
wy. Jest on bar dzo pro sty w ob słu dze, na bie żą -
co in for mu je o wszyst kich waż nych da nych zwią -
za nych z ak tu al ną ope ra cją. Kla wi sze skró tów
moż na przy pi sać zgod nie z in dy wi du al ny mi po -
trze ba mi i wybierać je szyb ko  z  pa ska me nu.
Dru gą pro po zy cją prze zna czo ną do prac zwią za -
nych z re cy klin giem jest ko par ka Lie bherr mo del
LH 30 M. Ma szy na na pę dza na jest przez 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 li trów
i mo cy 129 kW/175 KM, uzy ski wa nych przy 1.800
obr./min. 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 – tak jak i do in nych mo de li – 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. Wy ko rzy stu jąc
ma szy ny na zło mo wi skach war to wy po sa żyć je
w chwy tak z elek tro ma gne sem. Do dys po zy cji są
też chwy ta ki do ma te ria łów syp kich, chwy ta ki wie -
lo łu pi no we i do kłód drew na. 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 LI KU FIX. Dzię ki nie -
mu zmia ny oprzę tu są szyb kie, co po zwa la zwięk -
szyć wy daj ność aż o trzy dzie ści pro cent. Opcjo -
nal nie ma szy ny mo gą być wy po sa żo ne w funk cję
ogra ni cze nia za kre su ro bo cze go. Moż li we jest
usta wie nie pa ra me trów ta kich jak  wy so kość, głę -
bo kość, sze ro kość i za sięg. Dzię ki temu moż -
na unik nąć ko li zji i uszko dzeń pod ze spo łów. 

www.liebherr.pl

Sku tecz ny re cy kling z ma szy na mi Lie bherr

a Ma szy na wy stę pu je w dwóch
wer sjach – ze sztyw nie za mon -
to wa ną ka bi ną oraz z hy drau -
licz nym pod no śni kiem. W pierw -
szym wy pad ku wzrok ope ra to -
ra znaj du je się na wy so ko -
ści 3,6 me tra. Na to miast re gu -
lo wa na hy drau licz nie ka bi na
po zwa la ope ra to ro wi ob ser -
wo wać te ren z po zio mu na -
wet pięciu me trów

a Wszech stron ne ma szy ny Lie -
bherr rów nie do brze spraw -
dza ją się przy za ła dun ku sa mo -
cho dów cię ża ro wych, wa go -
nów ko le jo wych, pod czas prac
w za kre sie sor to wa nia od pa -
dów ko mu nal nych oraz w róż -
ne go ro dza ju stan dar do wych
pra cach prze ła dun ko wych

Do pra cy w por tach, zło mo wi skach i na skła do wi skach od pa dów nie zbęd ny jest od po wied ni
sprzęt. Mu si on nie tyl ko szyb ko prze trans por to wać ma te riał, ale przede wszyst kim od po wied -
nio go po sor to wać, aby już na tym eta pie od zy skać jak naj wię cej cen ne go su row ca. Ta kie moż -
li wo ści ma ją ma szy ny trans por to we Lie bherr – mo de le LH 22 M Li tro nic oraz LH 30M.
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Bez e mi syj ne roz wią za nia Wac ker Neu son ozna cza ją wy jąt ko wą
ochro nę ope ra to ra i śro do wi ska bez uszczerb ku dla wy daj no -
ści. Dzię ki se rii „ze ro wej emi sji” Wac ker Neu son ofe ru je moż li -
wość pra cy ma szyn nie emi tu ją cych żad nych szko dli wych sub -
stan cji do at mos fe ry. To nie tyl ko wpły wa ko rzyst nie na śro do -
wi sko na tu ral ne, ale też otwie ra przed przed się bior ca mi no we
moż li wo ści sto so wa nia ma szyn w miej scach do tąd dla nich nie -
do stęp nych. Nic więc dziw ne go, że fir ma Wac ker Neu son sys -
te ma tycz nie wpro wa dza na ry nek ko lej ne ma szy ny na pę dza ne
elek trycz nie. Do ce lo wo każ da jed nost ka z kon wen cjo nal nym na -
pę dem ma mieć swe go elek trycz ne go od po wied ni ka. 
Bez e mi syj ne źró dło na pę du to nie je dy na ce cha pre dys po nu ją -
ca elek trycz ną ła do war kę do prac w sek to rze ko mu nal nym. Na -
pęd elek trycz ny to tak że ni ski po ziom ha ła su, w za sa dzie wręcz
ze ro wy w od nie sie niu do pra cy sil ni ka. To umoż li wia sto so wa nie
ła do war ki tak że w tych miej scach, któ re z ra cji ogra ni czeń po -
zio mu ha ła su są nie do stęp ne dla kon wen cjo nal nych ma szyn.
Przede wszyst kim mo gą to być róż ne go ro dza ju skwe ry, zie leń -
ce, par ki oraz pla ce w bli skim są siedz twie bu dyn ków miesz kal -
nych. Ko lej ną za le tą te go roz wią za nia jest pro sta ob słu ga co -
dzien ne go ser wi su, a tak że ła twość ste ro wa nia. A war to wie -
dzieć, że pa ra me try dzia ła nia kom pak to wej, za si la nej ba te ryj nie
ła do war ki ko ło wej WL20e od po wia da ją pa ra me trom wer sji z sil -
ni kiem Die sla. Jed no cze śnie jed nak kie row cy i ich śro do wi sko
czer pią ko rzy ści z ze ro wej emi sji. W nie któ rych pa ra me trach, ta -
kich jak ob cią że nie zrzu tu, elek trycz na ła do war ka ko ło wa mo że
na wet prze wyż szać mo del z kon wen cjo nal nym na pę dem.
Do na pę du ła do war ki kon struk to rzy fir my Wac ker Neu son wy ko -
rzy sta li dwa od dziel ne sil ni ki elek trycz ne. Słu żą one do na pę du
trak cyj ne go i hy drau li ki ro bo czej, a cha rak te ry zu ją się przy tym
mi ni mal nym zu ży ciem ener gii. A dłu gość pra cy przy w peł ni na -
ła do wa nej ba te rii wy no si 5 go dzin, czy li czas wy star cza ją cy na ty -
po we za sto so wa nia, ta kie jak ła do wa nie i trans port to wa rów
na krót kich dy stan sach. Pro du cent ofe ru je zresz tą dwa aku mu la -

to ry do wy bo ru. W za leż no ści od po trzeb moż na się zde cy do -
wać na ba te rie z cza sem pra cy wy no szą cym 2 lub 5 go dzin.
Zresz tą czas eks plo ata cji aku mu la to ra w du żym stop niu za le ży
od od po wied nich wa run ków za sto so wa nia, pra cy i spo so bu jaz -
dy. Ozna cza to, że moż li we jest tak że osią gnię cie na wet jesz cze
dłuż sze go od gwa ran to wa ne go cza su eks plo ata cji. War to
na przy kład wie dzieć, że pra ca z prze rwa mi (np. 30 mi nut jaz -
dy, 30 mi nut prze rwy) wy dłu ża czas eks plo ata cji aku mu la to ra.
Sam pro ces ła do wa nia jest bar dzo pro sty, wy star czy po łą czyć
wtycz kę aku mu la to ra z ła do war ką za po mo cą ka bla.
Do dat ko wą za le tą elek trycz nej ła do war ki jest moż li wość
współ pra cy z wie lo ma przy staw ka mi. Pod tym wzglę dem
Wac ker Neu son wy róż nia się na ryn ku, gdyż do wszyst kich
swo ich pro duk tów ma bar dzo bo ga tą ofer tę do dat ko we go
osprzę tu. Dzię ki te mu ła do war ka w pro sty i szyb ki spo sób mo -
że być prze kształ co na na przy kład w sku tecz ną za mia tar kę.
War to też wie dzieć, że z ra cji oszczęd no ści na pa li wie i ser wi -
so wa niu wyż szy o 20% koszt za ku pu mo że się zwró cić już
po oko ło 2.800 go dzi nach eks plo ata cji. 

www.wackerneuson.pl

Bez e mi syj ny po moc nik ko mu nal ny
Pra ce ko mu nal ne czę sto wy mu sza ją sto so wa nie sprzę tu, któ ry wy ko rzy stu je naj now sze osią gnię -
cia tech no lo gicz ne, a do dat ko wo speł nia bar dzo ry go ry stycz ne nor my. Bie rze się to z wa run ków,
w któ rych ma szy ny mu szą pra co wać, gdy na przy kład za nie czysz cze nie spa li na mi jest nie do za ak -
cep to wa nia. Do nie daw na je dy ną moż li wo ścią by ło sto so wa nie róż ne go ty pu „ga zow ców”, ale
ostat nio co raz wię cej zwo len ni ków zdo by wa ją ma szy ny i po jaz dy elek trycz ne. A jed ną z nich jest
eko no micz na uni wer sal na elek trycz na ła do war ka ko ło wa WL20e fir my Wac ker Neu son.
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Prak tycz nie każ de wy sy pi sko śmie ci, a już na pew -
no każ dy za kład uty li za cyj ny ma w swym par ku ma -
szyn ła do war kę ko ło wą. Ma szy ny te dzię ki swej
mo bil no ści i wy daj no ści są nie odzow ne we wszel -
kie go ro dza ju pra cach prze ła dun ko wych. Nie mo -
gło więc ich tak że za brak nąć w ZU OK Hry nie wi cze,
gdzie od po nad pół ro ku z po wo dze niem pra cu je
ła do war ka ko ło wa LiuGong 856H.
Za kład w Hry nie wi czach to kom plet ny obiekt, któ -
ry skła da się za rów no z in sta la cji do bio lo gicz ne -
go, jak i me cha nicz ne go prze twa rza nia od pa dów
ko mu nal nych. Tra fia ją tu więc bio de gra do wal ne
reszt ki od pa dów zie lo nych, ale też od pa dy wiel -
ko ga ba ry to we, jak me ble, drew nia ne pa le ty oraz
zu ży ty sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny. Do ich
wła ści we go za go spo da ro wa nia zbu do wa no kom -
pleks obiek tów, wśród któ rych naj więk szy po dziw
wzbu dza, otwar ta je sie nią 2016 ro ku, no wo cze -
sna sor tow nia od pa dów se lek tyw nie ze bra nych.
Jej bu do wa zo sta ła zre ali zo wa na w ra mach pro -
jek tu „Prze bu do wa in sta la cji zwią za nej z od zy -
skiem od pa dów w Hry nie wi czach k. Bia łe go sto -
ku”. In we sto rem by ła spół ka LECH, któ ra za rzą -
dza w imie niu mia sta Bia ły stok sys te mem go spo -
dar ki od pa da mi, opar tym na se lek tyw nej zbiór ce,
za kła dem ter micz ne go prze kształ ca nia w Bia łym -
sto ku oraz skła do wi skiem wraz z sor tow nią
w Hry nie wi czach. W ra mach in we sty cji po wsta ła
li nia tech no lo gicz na do od zy sku od pa dów w pro -
ce sie sor to wa nia o zdol no ści prze ro bo wej 40.000
ton/rok od pa dów se lek tyw nie ze bra nych, z wy ko -
rzy sta niem se pa ra to rów oraz pra so wa niem i be -
lo wa niem od zy ski wa nych su row ców wtór nych.
Po dob nie jak bu do wa Za kła du Uniesz ko dli wia nia
Od pa dów Ko mu nal nych w Bia łym sto ku (spa lar -

ni), rów nież bu do wa sor tow ni do fi nan so wa na zo -
sta ła ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.
I to wła śnie w ce lu jesz cze lep sze go wy ko rzy sta -
nia mo cy prze ro bo wych sor tow ni przed się bior -
stwo zde cy do wa ło się ku pić no wą ła do war -
kę. – Za nim tra fi ła do nas ła do war ka LiuGong 856H
do trans por tu od pa dów z pla cu ich skła do wa nia
do ha li przy jęć uży wa li śmy mniej szej ma szy ny.
Do prze wie zie nia 10 me trów sze ścien nych od pa -
dów po trze bo wa ła czte rech kur sów, a no wa ma -
szy na tyl ko trzech. To po zwa la za osz czę dzić nam
wy mier ne kwo ty na kosz tach za ku pu pa li wa oraz
na cza sie pra cy – wy li cza Mie czy sław Ro mań czuk,
kie row nik ds. tech nicz nych w ZU OK Hry nie wi cze.
Wy bór za rząd ców za kła du w Hry nie wi czach nie
po wi nien dzi wić. Wszak na ca łym świe cie już po -
nad pół mi lio na klien tów zde cy do wa ło się na kup -
no ła do wa rek ko ło wych LiuGong. To świad czy, że
kon struk to rzy po tra fi li za pro jek to wać ma szy ny,
któ re z po wo dze niem spraw dza ją się w róż no rod -
nych śro do wi skach pra cy. Tak że w tak wy ma ga ją -
cych, ja kie pa nu ją na skła do wi skach od pa dów
i za kła dach uty li za cyj nych. War to za uwa żyć, że
do ZU OK w Hry nie wi czach tra fi ła jed na z naj no wo -
cze śniej szych ła do wa rek LiuGong – mo del 856H.
Po kre ślić na le ży, że ten mo del – po dob nie jak i po -
zo sta łe ła do war ki ko ło we tej mar ki – pro du ko wa ny
jest w ca ło ści w Pol sce, w za kła dach kon cer nu
w Sta lo wej Wo li. Je go za le tą jest mię dzy in ny mi
prze pro jek to wa ny wy się gnik ty pu „Z” wraz z łyż ką
oraz za awan so wa ny sys tem hy drau licz ny re agu ją -
cy na ob cią że nie „lo ad -sen sing”. Na koń cu wy się -
gni ka – umoż li wia ją ce go za ła du nek na wy so kość
po nad czterech metrów moż na mon to wać łyż ki
o po jem no ści od 2,6 do 5,6 me tra sze ścien ne go.

Eko no micz na i wy daj na ła do war ka
Ob słu gu ją cy Bia ły stok i oko li ce Za kład Uty li za cji Od pa dów Ko mu nal nych w Hry nie wi czach
mo że słu żyć za przy kład no wo cze sne go przed się bior stwa, któ re speł nia jąc naj wyż sze stan -
dar dy jest w sta nie kom plek so wo za go spo da ro wać róż no rod ne od pa dy. Moż li we jest to dzię ki
sto so wa niu naj now szych tech no lo gii oraz opty mal nie do bra nym do po trzeb ma szy nom. A jed -
ną z nich jest wy pro du ko wa na w Pol sce ła do war ka ko ło wa LiuGong 856H.

a Mie czy sław Ro mań czuk,
kie row nik ZU OK w Hry nie wi -
czach pod kre śla, że ła do -
war ka ko ło wa LiuGong po -
zwa la za osz czę dzić wy mier -
ne ilo ści pa li wa i cza su. Po -
za tym jest bez a wa ryj na
i pro sta w ob słu dze

a Her me tycz nie za my ka ne
drzwi oraz sys tem no wo -
cze snych fil trów spra wia, że
w ka bi nie pa nu je nie tyl ko
opty mal na tem pe ra tu ra na -
wet w tak upal ne dni, jak te
któ re pa no wa ły te go la ta,
ale też sta no wi sku tecz ną
za po rę przed nie przy jem ny -
mi za pa cha mi z ze wnątrz.
Ka bi na wy po sa żo na jest
tak że w au to ma tycz ną kli -
ma ty za cję Cli ma tro nic
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Sze fo wie za kła du w Hry nie wi czach zde cy do wa li
się na wa riant po śred ni i łyż kę o po jem no ści 3,6
me tra sze ścien ne go. – Od pa dy cha rak te ry zu ją się
sto sun ko wo ni ską – w po rów na niu do ich ob ję to -
ści – ma są. Dla te go za le ża ło nam na ma szy nie,
któ ra ow szem, dys po nować będzie od po wied nio
du żą mo cą, ale przede wszyst kim pra cować płyn -
nie z łyż ka mi o du żej po jem no ści. Zwłasz cza, że
uzu peł nie niem łyż ki jest za mon to wa na na niej kla -
pa do ci sko wa, któ ra za po bie ga wy sy py wa niu się
od pa dów pod czas trans por tu. Do dat ko wym bo nu -
sem wynikającym z te go roz wią za nia jest ła twość
na bie ra nia od pa dów z pry zmy, co przy spie sza cy -
kle pra cy oraz wy dłu ża ży wot ność opon – za chwa -
la Mie czy sław Ro mań czuk. 
Oczy wi ście du ża po jem ność łyż ki nie wie le by da -
ła, gdy by nie wy so ka si ła od spa ja nia i od po wied -
nia moc sil ni ka. W przy pad ku te go mo de lu nie ma
z tym pro ble mu, gdyż do na pę du ła do war ki uży -
to sil nika Cum min sa QS B6.7 Tier 4, o mo -
cy 215 KM. Cha rak te ry zu je się on wy so ką war to -
ścią mo men tu ob ro to we go uzy ski wa ne go już
przy niż szej pręd ko ści ob ro to wej oraz niezwykle
szyb ką re ak cją na zmien ne ob cią że nia, co w po -
łą cze niu z ela stycz ną prze kład nią ty pu po wer shift
za pew nia krót kie cy kle pra cy. 
Z ra cji trud nych, wy ma ga ją cych du żej kon cen tra -
cji, wa run ków pa nu ją cych na pla cu prze ła dun ko -
wym rów nie waż ne, co me cha nicz ne osią gi, są
udo god nie nia w pra cy ope ra to ra. Dla te go przy pro -

jek to wa niu ka bi ny kon struk to rzy nie ża ło wa li środ -
ków na za pew nie nie ope ra to ro wi, jak naj więk sze -
go kom for tu. Stąd też w ka bi nie zna lazł się mię -
dzy in ny mi kom for to wy fo tel, er go no micz ny pa nel
kon tro l ny, zwięk szo na po wierzch nia okien oraz
wie le in no wa cyj nych roz wią zań. – Mu szę przy -
znać, że bez po śred nio po za ku pie wśród ope ra -
to rów dało się zaobserwować nie pew ność, czy
no wa ma szy na spraw dzi się w na szych wa run -
kach. Oba wy przede wszyst kim do ty czy ły wiel ko -
ści łyż ki i ogra ni czo ne go z te go ty tu łu po la wi docz -
no ści. Jed nak bar dzo szyb ko obiek cje za mie ni ły
się w po zy tyw ne od czu cia i te raz wszy scy bar dzo
ją chwa lą. – pod kre śla kie row nik Ro mań czuk.

www.liugong.eu

a Ła do war ka za ku pio na przez
za kład w Hry nie wi czach wy -
po sa żo na jest w łyż kę o po -
jem no ści 3,6 me tra sze -
ścien ne go. Istot nym ele -
men tem jest też kla pa do ci -
sko wa, któ ra za po bie ga wy -
sy py wa niu się od pa dów
pod czas trans por tu
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TSC jest fir mą ofe ru ją cą kom plek so we roz wią za -
nia dla prze my słu ce lu lo zo wo -pa pier ni cze go. Fir -
ma wy róż nia się nie tyl ko do sko na łą zna jo mo ścią
tech no lo gii pro duk cji pa pie ru, ale po sia da też bo -
ga te do świad cze nia we wdra ża niu no wych roz wią -
zań tech no lo gicz nych i pro duk tów. Sie dzi ba TSC
zlo ka li zo wa na jest w War sza wie, ale fir ma ma swo -
je od dzia ły tak że w in nych mia stach. Na przy kład
w Brod ni cy, gdzie na po trze by tam tej sze go od -
dzia łu zo sta ła za ku pio na no wa kom pak to wa ła do -
war ka te le sko po wa Mer lo. – Ła do war kę wy ko rzy -
stu je my przede wszyst kim na na szym pla cu prze -
ła dun ko wym. Słu ży ona do trans por tu pa pie ru.
Jesz cze do nie daw na ca łość prac wy ko ny wa li śmy
trze ma wóz ka mi wi dło wy mi. Jed nak ze wzglę du
na szyb ko ro sną cą ilość su row ca ich licz ba oka za -
ła się nie wy star cza ją ca. Mu sie li śmy za tem pod jąć
de cy zję o zwięk sze niu licz by ma szyn trans por tu ją -
cych ma ku la tu rę. Zde cy do wa li śmy, że za miast ko -
lej ne go wóz ka wi dło we go le piej ku pić kom pak to -
wą ła do war kę te le sko po wą – wy ja śnia Pa weł Pio -
trow ski, kie row nik pro duk cji w spół ce TSC.
Po sta ran nym prze ana li zo wa niu pa ra me trów ma szyn
wy bór padł na Mer lo TF 33.7. Ma szy na – zresz tą po -
dob nie, jak i po zo sta łe ła do war ki tej mar ki – cha rak -
te ry zu je się wpraw dzie nie wiel ki mi roz mia ra mi, ale
jed no cze śnie nad spo dzie wa nie wy so ki mi pa ra me tra -
mi ro bo czy mi. Do dat ko wą za le tę sta no wi fakt, że
wyż sze osią gi uda ło się uzy skać przy jed no cze snym
ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa. Ła do war kę Mer lo
TF 33.7 na pę dzać mo że je den z dwóch sil ni ków, od -
po wied nio o mo cy 55 kW/75 KM lub 85 kW/115 KM.
Na pęd prze no szo ny jest za po mo cą dwu bie go wej
prze kład ni hy dro sta tycz nej, a mak sy mal na pręd kość
prze jaz do wa wy no si aż 40 km/h (jest to naj wyż sza
pręd kość w tym seg men cie ma szyn). 

MASZYNY KOMUNALNE
www.merlo.com

Obie wer sje ła do war ki wy po sa żo ne są w sys tem elek -
tro nicz ne go ste ro wa nia sil ni kiem EPD (Eco Po wer Dri -
ve). Umoż li wia on ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa na wet
o osiem na ście pro cent. Pa weł Pio trow ski po twier -
dza, że ła do war ka, choć eks plo ato wa na in ten syw -
nie, ma mniej szy ape tyt na pa li wo. – Spra wia to, że
za kup ła do war ki zwró ci się nam znacz nie szyb ciej niż
po cząt ko wo za kła da li śmy. A po nie waż ce na ma szy ny
by ła już i tak bar dzo przy stęp na, to jej za kup trak to -
wa ny w dłuż szej per spek ty wie sta je się bar dziej opła -
cal ny – twier dzi kie row nik pro duk cji TSC. 
Zie lo ny „te le skop” jest też chwa lo ny przez ope ra to -
rów. Ce nią so bie oni moż li wość ko rzy sta nia z try bu
„Spe ed con trol” do stęp ne go w wer sji EPD Plus. Po -
zwa la on do brać pręd kość jaz dy ma szy ny do kon -
kret ne go za da nia i utrzy my wać ją na sta łym po zio -
mie. Roz wią za nie to spraw dza się ide al nie pod czas
pra cy z osprzę tem wy ma ga ją cym nie wiel kiej, sta łej
pręd ko ści jaz dy i jed no cze śnie du że go wy dat ku hy -
drau li ki. Za le tą ma szy ny jest też funk cja ECO. Po -
zwa la ona zre du ko wać ob ro ty sil ni ka, co prze kła da
się na zna czą ce oszczęd no ści pa li wa.
Dla spół ki TSC de cy du ją ce zna cze nie przy wy -
bo rze ma szy ny by ły jej osią gi i zwrot ność. Choć
ła do war ka TF 33.7 ma sto sun ko wo nie wiel kie wy -
mia ry 2,1x4,3x2,1 me tra (sze ro kość/dłu gość/wy -
so kość), to w za leż no ści od wer sji mo że udźwi -
gnąć cię żar na wet o ma sie do cho dzą cej
do 3.300 kg. – De cy du jąc się na za kup ła do war ki
wie dzie li śmy, że mu si być ona nie tyl ko zwrot na, ale
też moc na. Te go wy ma ga ją bo wiem wa run ki pra cy
w na szym za kła dzie. Te ren jest roz le gły, ale szla ki
ko mu ni ka cyj ne wą skie. I wła śnie w ta kich wa run -
kach ma szy ny mu szą każ de go dnia prze trans por to -
wać wie le ton ma ku la tu ry. Ła do war ka Mer lo prze -
miesz cza po se gre go wa ną ma ku la tu rę na pla cu, ale

Kom pak to wa, 
zwrot na i sil na
Kom pak to wa, 
zwrot na i sil na
Od nie daw na brod nic ki od dział
spół ki TSC eks plo atu je kom pak to -
wą ła do war kę te le sko po wą Mer lo
TF 33.7. Ma szy na trans por tu je be le
ma ku la tu ry i spi su je się tak do brze,
że wła dze spół ki roz wa ża ją za kup
ko lej nej ma szy ny tej mar ki. 

a W brod nic kim od dzia le spół -
ki TSC każ de go dnia sor tu je
się wie le ton ma ku la tu ry. I to
do jej trans por tu wy ko rzy sty -
wa na jest ła do war ka Mer lo

a Mi mo kom pak to wych wy -
mia rów, ła do war ka te le sko -
po wa Mer lo gwa ran tu je
osią gi, któ re po zwa la ją jej
sku tecz nie za stą pić na wet
kil ka wóz ków wi dło wych
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to nie wszyst ko. Z po wo dze niem wy ko rzystu je my ją
tak że do za ła dun ku i opróż nia nia kon te ne rów. Po -
my sło wym roz wią za niem, któ re świet nie spraw dza
się w na szych wa run kach, jest łyż ka z kla pą. Ko rzy -
sta jąc z niej uni ka my roz sy py wa nia ma ku la tu ry pod -
czas trans por tu. Ja ko do dat ko we wy po sa że nie ku -
pi li śmy tak że chwy tak, któ ry dzię ki szyb ko złą czu
w szyb ki i pro sty spo sób moż na za mon to wać
na ma szy nie – opo wia da kie row nik Pio trow ski.
Wszyst kie ka bi ny mon to wa ne w ła do war kach
Mer lo sta no wią bez piecz ne miej sce pra cy dla
ope ra to ra. Po sia da ją ho mo lo ga cję FOPS i ROPS,
a sku tecz na in sta la cja kli ma ty za cyj na bły ska wicz -
nie po zwa la osią gnąć żą da ną tem pe ra tu rę w ich
wnę trzu. – Zda rza się, że sam ob słu gu ję ła do war -
kę i mu szę przy znać, że jest bar dzo wy god na. Fo -
tel po zwa la za jąć do god ną po zy cję, a ka bi na jest
jak na wy mia ry ła do war ki bar dzo ob szer na. Do te -
go du że prze szkle nia uła twia ją ob ser wa cję te re nu
wo kół ma szy ny. No wy joy stick wy po sa żo ny jest
w prze łącz nik kie run ku jaz dy, a na ekra nie mo ni -
to ra wy świe tla ne są wszyst kie nie zbęd ne in for ma -
cje. Ele men tem pod no szą cym wy daj ność pra cy
ope ra to ra jest też pe dał do jaz do wy umoż li wia ją cy
wy ko ny wa nie pre cy zyj nych ru chów ma szy ną – Pa -
weł Pio trow ski wy li cza za le ty ma szy ny. 
Z ko lei czte ry ha mul ce tar czo we – uzu peł nio ne
o do dat ko wy tar czo wy ha mu lec po sto jo wy – za pew -
nia ją opty mal ne bez pie czeń stwo. Ko lej ną za le tą jest
wy so ki prze świt wy no szą cy 340 mm przy opo -

nach 405/70-20, któ ry po zwa la na swo bod ne po ko -
ny wa nie prze szkód, a do dat ko wo na spo dzie ma -
szy ny nie gro ma dzą się od pa dy. – Je ste śmy bar -
dzo za do wo le ni z na szej ma szy ny. Po zwa la nam
ona szyb ciej trans por to wać ma te riał, a to prze kła -
da się na lep szą pro duk tyw ność ca łe go od dzia łu.
W do dat ku nie mu si my za trud niać do dat ko wych
pra cow ni ków, o któ rych te raz co raz cię żej. Zwłasz -
cza, że ob słu ga ła do war ki Mer lo jest bar dzo pro -
sta i nie wy ma ga spe cja li stycz ne go przy go to wa -
nia. Dla te go bar dzo po waż nie za sta na wia my się
nad zakupem ko lej nej ma szy ny tej mar ki. Jed nak
je śli tak się sta nie, bę dzie to mniej szy mo del, ta ki
któ ry bez pro ble mów bę dzie mógł się po ru szać
w ogra ni czo nej prze strze ni na szej ha li ma ga zy no -
wej – pod su mo wu je Pa weł Pio trow ski.

a To co szcze gól nie wy róż nia
ła do war ki Mer lo na tle kon -
ku ren cji to bar dzo ob szer -
ne, jak na ten seg ment ma -
szyn, ka bi ny. Są nie tyl ko
przestronne, ale tak że er go -
no micz nie i kom for to we
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Wo zi dło, cią gnik rol ni czy, ko siar ka, a na wet ha ko wiec, to tyl ko
nie któ re z licznych ról, któ re mo że peł nić Fa strac. Jeden z naj -
bar dziej z za awan so wa nych tech no lo gicz nie cią gni ków  naj -
pierw prze bo jem wdarł się do gospodarstw rolnych, póź niej
przy szła ko lej na pla ce bu dowy, a teraz co raz czę ściej moż na
go też spo tkać pod czas wy ko ny wa nia prac ko mu nal nych.
A wszyst ko to dzię ki zmyśl nej kon struk cji oraz sta le zwięk sza -
ją cej się ga mie współ pra cu ją ce go z nim osprzę tu. 
– Wy ko rzy stu je my Fa stra ca do trans por tu kon te ne rów w na szym
RI POK -u. Wy po sa żo ny w urzą dze nie ha ko we z po wo dze niem
ra dzi so bie ze wszelkiego rodzaju kon te ne ra mi. Z ra cji spe cy fi -
ki miej sca, bardzo przy da je się tu je go zwrot ność i si ła. Po za
tym do sko na le spi su je się przy trans por cie od pa dów wiel ko ga -
ba ry to wych. Szcze gól nie tam, gdzie wa run ki te re no we są trud -
ne po sy łam go bez wa ha nia, gdyż je go moc i in ne pa ra me try
wy do bę dą go z każ dej opre sji – in for mu je Pa weł Le wal ski, dy -
rek tor w spół ce EKO SYS TEM z Wą brzęź na.
Wie lo za da nio wość Fa stra ca wy ni ka z sa mej kon struk cji ma szy -
ny. W od róż nie niu od cią gni ków kon wen cjo nal nych Fa strac ma
nie trzy, a pięć punk tów za wie sze nia na rzę dzi ro bo czych. Dla -
te go cią gnik pra co wać mo że z róż ne go ro dza ju osprzę tem ro -
bo czym, ta kim jak na przy kład łyż ka skar pu ją ca, za mia tar ka,
ko siar ka -mul czer, roz drab niar ka ga łę zi, myj ka do zna ków, ła -
do wacz czo ło wy czy żu ra wik. Dzię ki te mu w bran ży ko mu nal -
nej Fa strac mo że być wy ko rzy sty wa ny do róż ne go ro dza ju prac
trans por to wych, sta bi li za cji grun tu, za mia ta nia na wierzch ni dro -
go wych, chod ni ków i po bo czy, od śnie ża nia, ko sze nia du żych
po ła ci, a tak że po rząd ko wa nia oraz re kul ty wa cji te re nu. Po za
tym, jak się oka zu je do sko na le ra dzi so bie z trans por tem na -
wet du żych kon te ne rów na od pa dy. A w tym za sto so wa niu za -
le ty Fa stra ca uwi dacz nia ją się jesz cze bar dziej, np. w od róż nie -
niu od zwy kłej cię ża rów ki nie pod le ga ogra ni cze niom trak cyj -
nym w cięż kim, po fał do wa nym te re nie, jest też bar dziej zwrot -

ny, co w przy pad ku skła do wisk od pa dów ma istot ne zna cze -
nie. In ne za le ty to niż sze ubez pie cze nie i tań sze ogu mie nie, co
w su mie spra wia, że bie żą ce utrzy ma nie cią gni ka kosz tu je
znacz nie mniej niż w przy pad ku tra dy cyj nej cię ża rów ki. 
W ofer cie JCB jest pięć mo de li cią gni ków Fa strac. Są one na -
pę dza ne sil ni ka mi o mo cy od 175 do 350 KM, a dzię ki te mu
mo gą roz wi jać pręd kość na wet 70 km/h. Bez piecz ną jaz dę
z tak du żą pręd ko ścią umoż li wia spe cy ficz na kon struk cja cią -
gni ka. Fa strac zbu do wa ny jest na peł nej ra mie, co da je rów ny
roz kład ma sy ma szy ny na przed nią i tyl ną oś i po zwa la tak roz -
mie ścić pod ze spo ły, by od izo lo wać je od na prę żeń i uda rów
po cho dzą cych z nie rów no ści pod ło ża. Wzmoc nio na kon struk -
cja ra my umoż li wia za sto so wa nie re so ro wa nia z au to ma tycz -
nym wy rów ny wa niem po zio mu nad wo zia. Opty mal ny kom fort
jaz dy i wy so kie bez pie czeń stwo za pew nia ją tak że me cha nicz -
ne wspo ma ga nie kie row ni cy, za mon to wa ne po ze wnętrz nych
stro nach wszyst kich czte rech kół ha mul ce tar czo we z po dwój -
ny mi za ci ska mi i układ ABS. 
Fa strac zo stał też wy po sa żo ny w prze stron ną ka bi nę, któ ra dzię -
ki po sa do wie niu po mię dzy obie ma re so ro wa ny mi osia mi na pę -
do wy mi znaj du je się w stre fie ogra ni czo nych wi bra cji. Z ko lei
umiej sco wio ny w cen tral nym punk cie ka bi ny fo tel kie row cy oraz
du ża po wierzch nia prze szkleń za pew nia ją do sko na łą wi docz -
ność wo kół po jaz du. Pod czas jaz dy nie rów no ści te re nu są do -
sko na le kom pen so wa ne dzię ki ukła do wi peł nej amor ty za cji ca -
łej ma szy ny oraz sa mo po zio mu ją cych się osi przed niej i tyl nej.
To spra wia, że li nia wzro ku ope ra to ra utrzy mu je się na nie mal
nie zmie nio nym po zio mie. To wpły wa na opty mal ny kom fort pra -
cy kie row cy, gdyż na wet przy mak sy mal nej pręd ko ści nie od -
czu wa on uciąż li wych i szko dli wych dla zdro wia wi bra cji. Na to -
miast na pęd na czte ry ko ła, blo ka da me cha ni zmu róż ni co we go
plus wiel ko ga ba ry to we opo ny za pew nia ją spraw ne prze miesz -
cza nie się tak że w trud nym, grzą skim te re nie. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.interhandler.pl

Od pre mie ry wia do mo by ło, że cią gni ki JCB Fa strac to nie zwy kle uni wer sal ne po jaz dy, 
któ rych wy ko rzy sta nie ogra ni czać mo że prak tycz nie tyl ko wy obraź nia. Nic więc dziw ne go,
że po te in no wa cyj ne po jaz dy co raz chęt niej się ga tak że bran ża ko mu nal na.
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PANORAMA OD A DO Z
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PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJE

POJAZDY

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

6/2018 14.12.2018 19.11.2018
1/2019 28.02.2019 11.02.2019

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 5/2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






