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Nowe standardy rozdrabniania

Ekologiczne i ekonomiczne

Koparki na hałdzie!

Premiera jednowałowego rozdrabniacza
Doppstadt Inventhor Type 9 była jednym
z najistotniejszych wydarzeń podczas prestiżowych targów IFAT 2018

Czyste ulice, parkingi i deptaki to już norma.
Jednak utrzymanie ich w należytej czystości wymaga stosowania maszyn, które są nie tylko
skuteczne, ale też bezpieczne

Blisko trzy i pół kilometra kwadratowego, czyli niemal pięć procent powierzchni Rudy Śląskiej zajmują hałdy. Niektóre z nich zaczęto
usypywać jeszcze w w dzięwiętnastym stuleciu

14

26

38

W mieście trzeba nie tylko zamiatać

Rotokompaktory zagęszczają skutecznie

Ładowarka ekonomiczna i wydajna

W trosce o przestrzeń publiczną miast korzystać można z wielofunkcyjnego urządzenia zdolnego zadbać o czystość, i o zieleń,
a także o bezpieczne chodniki zimową porą

Coraz więcej zakładów trudniących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych zamienia stare belownice na rotokompaktory stanowiące nowy rodzaj maszyn zagęszczających

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach stanowi przykład nowoczesnego
przedsiębiorstwa, które jest w stanie skutecznie
zagospodarować różnorodne odpady
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Wszystkie kosze Palfingera

Doświadczenie poparte techniką

Kompaktowa, zwrotna i silna

Austriacki Palfinger oferuje najwyższej klasy
platformy osiągające wysokość roboczą
od 10 do 103 metrów. Wśród nich są zarówno
urządzenia izolowane, jak i nieizolowane

Za niekwestionowanym sukcesem rynkowym
firmy ZPUH JK Miłosz Kiedrowski stoi nieustanne dążenie do poprawy jakości oraz inwestowanie w najnowsze technologie i personel

Brodnicki oddział spółki TSC eksploatuje kompaktową ładowarkę teleskopową Merlo
TF 33.7. Maszyna przemieszczająca bele makulatury spisuje się bez zarzutu
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Zyski dzięki odpadom

Firma z niezawodnymi śmieciarkami

Fastrac? Ciągnik komunalny!

Fińska TANA jest jedynym na świecie producentem stosowanych na składowiskach odpadów i do recyklingu dwubębnowych kompaktorów pełnej szerokości

Spółka EKOSYSTEM z Wąbrzeźna udowadnia,
że perspektywiczne planowanie połączone
z przemyślanym inwestowaniem jest najlepszą
metodą na odniesienie sukcesu

Ciągniki JCB Fastrac to niezwykle uniwersalne
pojazdy znajdujące coraz więcej zastosowań.
Nie dziwi, że coraz chętniej sięgają po nie także firmy z branży komunalnej
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Drodzy Czytelnicy,
pod koniec września KE oświadczyła, że czternaście państw UE, w tym Polska, może nie osiągnąć wymaganego
na rok 2020 pięćdziesięcioprocentowego poziomu recyklingu odpadów. Wśród zagrożonej czternastki poza nami
są jeszcze Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia,
Słowacja i Hiszpania. Tymczasem nadzorujący ten proces resort środowiska oświadczył, że osiągany przez Polskę
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania odpadów komunalnych sukcesywnie rośnie,
a 96 procent gmin osiągnęło wymagany od ubiegłego roku, dwudziestoprocentowy poziom recyklingu odpadów.
Pozornie może wydawać się, że – biorąc pod uwagę niepokój KE – zadowolenie resortu jest nie na miejscu, ale
opinie obu stron są uzasadnione. Po prostu nasz wewnętrzny harmonogram osiągnięcia unijnego celu dopasowany jest do punktu „startowego”, od którego zaczęliśmy zwiększać poziom recyklingu. Oczywiście polski rząd
zdaje sobie sprawę, że proces recyklingu musi przyspieszyć i przed nami jest jeszcze wiele pracy. Stąd też rozporządzenie Ministra Środowiska określa, że już w tym roku gminy mają osiągnąć trzydziestoprocentowy poziom
recyklingu, a w roku następnym ma sięgnąć on czterdziestu procent. O ile uda się spełnić te ambitne plany, to
pojawi się realna szansa, aby zgodnie z prawem unijnym w 2020 roku wartość ta wyniosła pięćdziesiąt procent.
A przecież należy pamiętać, że to nie koniec i w kolejnych latach odsetek poddawanych recyklingowi odpadów
będzie rósł jeszcze bardziej. Do roku 2025 państwa członkowskie Wspólnoty będą musiały poddawać recyklingowi 55 procent odpadów, do 2030 – 60 procent, a do roku 2035 już 65 procent.
Dlatego polskie władze postanowiły wprowadzić nowe regulacje, które mają pomóc w osiągnięciu unijnych
standardów. Wśród licznych działań legislacyjnych najwięcej kontrowersji wzbudza wprowadzenie „na sztywno” różnicy, jaka ma występować między ceną za selektywną zbiórkę i tą za odpady zmieszane. Przykładowo,
jeśli mieszkańcy za odpady segregowane płaciliby miesięcznie 10 złotych, to gdyby ich nie segregowali, taka
opłata wynosiłaby 40 złotych. Rzeczywiście, zróżnicowanie jest wysokie, ale chyba konieczne, gdyż gra idzie
o wysoką stawkę (kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu będą dotkliwe). Poza tym warto pamiętać, że
zróżnicowanie stawek – choć nie w takim stopniu – stosuje już i tak wiele gmin.
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Redaktor Naczelny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.
Pasaż Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: 22 859 19 65,
22 859 19 66
fax 22 859 19 67
www.poskom.pl
WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl

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

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

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

„Pośrednik Komunalny
– Maszyny, Pojazdy, Sprzęt”
jest kolportowany bezp∏atnie
do osób prywatnych, firm i instytucji
związanych z branżą komunalną.

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

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

Nasza ok∏adka:

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się na ostatniej
stronie każdego wydania
Druk: GREG, Otwock

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam
i og∏oszeń oraz artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.

Mobilny rozdrabniacz
wolnoobrotowy Doppstadt
Inventhor Type 9

GOSPODARKA ODPADAMI
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Odpady? Polak, Czech dwa bratanki?
Aktualnie wielkim wyzwaniem zarówno dla naszego kraju, jak i dla innych państw członkowskich Unii Europejskiej jest doprowadzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Najważniejszym krokiem na tej drodze jest zwiększenie strumienia odpadów przeznaczonych do recyklingu. Już w roku 2021 będziemy musieli odzyskiwać 61% surowców wtórnych. Ten cel jest możliwy do osiągnięcia, jednak potrzebna jest większa świadomość konsumentów.
U podstaw przeobrażeń, jakie dokonały się w obszarze gospodarki odpadami w ostatniej dekadzie, legło m.in. dostosowanie
tej dziedziny do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw unijnych. Niestety, za tym szybkim technologicznym postępem nie poszły skokowo w górę
osiągane poziomy odzysku i recyklingu. Podczas gdy kraje
„starej” Unii przekazują do recyklingu średnio 40% odpadów,
w Polsce odsetek ten kształtuje się na poziomie ok. 20-25%.
Mając powyższe na uwadze, można zidentyfikować szereg problemów w polskiej gospodarce odpadami. W walce z nimi nie jesteśmy jednak osamotnieni. Podobne do rodzimych kwestie są
również bolączką m.in. naszych południowych sąsiadów – w Republice Czeskiej, choć eksperci są zdania, że posiadają oni najbardziej zaawansowany system gospodarowania odpadami komunalnymi wśród krajów przyjętych do UE w roku 2004.
Jak osiągnąć wymarzony stan w tej dziedzinie gospodarki,
dyskutowano podczas czesko-polskiej konferencji „Wyzwania w gospodarce odpadami”. W założeniach zarówno wykłady, jak i prowadzone dyskusje miały stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie organizacji i funkcjonowania optymalnego systemu gospodarki odpadami. Cel
ten udało się zrealizować, dzięki czemu możliwe stało się
sformułowanie kilku istotnych wniosków. W ocenie uczestników tej konferencji, wdrożenie ich w życie z pewnością wpłynie na rozwój i optymalizację gospodarki odpadami w naszym kraju. Co więcej, mając na względzie fakt, że czeska
gospodarka odpadami stanowi dynamicznie rozwijający się
sektor, wiele artykułowanych wniosków można odnieść również do naszych południowych sąsiadów.
Co nas łączy?
Mimo iż oba kraje dzieli wiele różnic, udało się zidentyfikować pozytywne aspekty związane z gospodarką odpadami,
które nas łączą. Należą do nich wprowadzenie obowiązku
selektywnego zbierania bioodpadów oraz możliwość dofinansowania inwestycji i programów badawczych ze środków unijnych. Niestety, podczas konferencji wskazano również na problemy, które blokują dalszy rozwój gospodarki
odpadami w obu krajach, a co za tym idzie – być może nawet osiągnięcie wytyczonych przez Komisję Europejską celów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Do negatywnych zjawisk charakteryzujących zarówno polską, jak
i czeską gospodarkę odpadami zaliczono m.in. niską efektywność prowadzenia selektywnej zbiórki, zwłaszcza bioodpadów (kuchennych), niewystarczające poziomy recyklingu,
zbyt dużą ilość składowanych odpadów oraz brak wymagań
dla przetwarzania odpadów kuchennych.
Odzysk po czesku
Na początku zastanawiano się, co determinuje sukces naszych południowych sąsiadów w obszarze odzysku i recyklingu odpadów. Otóż – podobnie jak u nas – tamtejsza ustawa o odpadach podkreśla hierarchię sposobów postępowa4 Pośrednik Komunalny

nia z odpadami. Jednak w ślad za tym od razu wdrażane
i propagowane są działania, które przynoszą bardzo korzystne efekty – z przedstawianych statystyk wynika, że Czechy
już dekadę temu osiągnęły docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, a Republice Czeskiej
udało się dokonać transpozycji większości przepisów unijnych w zakresie prawa odpadowego (90%). Co wpłynęło
na takie efekty? – Mamy bardzo dobrze rozwinięty system segregacji odpadów komunalnych. Co więcej, społeczeństwo
jest w tym zakresie bardzo świadome. Poziom zanieczyszczenia odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych
jest szacowany w granicach 3-5% – twierdzi Michal Křiž z czeskiej spółki AQUATEST. – Poza tym owocuje zasada dotycząca przeniesienia odpowiedzialności (głównie finansowej)
za zagospodarowanie odpadów pozostających po wykorzystaniu produktu z samorządów na producentów. W naszym
kraju pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych leży w gestii jedynej w Czechach organizacji odzysku EKO-KOM – w formie zwrotu dla gmin, sortowni
oraz innych podmiotów. Dzięki temu, a także dokładnej segregacji „u źródła” osiągane poziomy odzysku i recyklingu
oscylują w granicach 70%. Oprócz tego Czesi mają dobrze
rozwiniętą sieć niewielkich, prostych kompostowni, które
na dzień dzisiejszy w zupełności zaspokajają potrzeby przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Niestety, jest jeszcze gros spraw, z którymi czeska branża odpadowa musi sobie poradzić. W ocenie panelistów dziś brakuje odpowiedniej
liczby urządzeń do wykorzystania energii ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz z paliw alternatywnych. Jest to
w dużej mierze związane z brakiem zachęt dla przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania sprzyjające odzyskiwaniu energii z odpadów. Potrzebne jest również wzmocnienie
stabilnego otoczenia dla inwestorów.
System odpadowy po polsku
Czego zatem Czesi mogą nam pozazdrościć w obszarze
gospodarowania odpadami? Co może stanowić dla nich
podpowiedź w doskonaleniu tego systemu, który już udało
im się zbudować? Wystarczająca liczba zakładów zagospodarowania odpadów, nowoczesne instalacje do przetwarzania biologicznego w systemie zamkniętym oraz sieć punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – to
główne zalety obecnego systemu gospodarki odpadami
w Polsce. W ocenie czeskich ekspertów, jest to doskonały
przykład uporządkowania krajowej gospodarki odpadami – system jest domknięty, uwzględniający zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby rynkowe w tym obszarze, oparty
na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, generujących coraz większe możliwości w zakresie wydzielania
wartościowych rynkowo surowców.
Do negatywnych zjawisk charakteryzujących polską gospodarkę odpadami zaliczono między innymi niewystarczającą
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liczbę zakładów do przetwarzania odpadów kalorycznych, niskie dopłaty do surowców, brak prawnie usankcjonowanej odpowiedzialności producentów wprowadzających do obrotu
opakowania, niemożność kierowania strumieniami odpadów
oraz słabą kontrolę i egzekucję przepisów.
Jak sobie z tym radzić?
Mając powyższe na uwadze, uczestnicy czesko-polskiej konferencji wytyczyli cele, których osiągnięcie będzie możliwe, jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne i administracyjne. Uwzględniając przepisy zawarte w pakiecie dotyczącym
gospodarki o obiegu zamkniętym, głównym wyzwaniem staje
się zwiększenie recyklingu organicznego, w tym waloryzacja
i certyfikacja kompostu, oraz wzrost dotychczas osiąganych
poziomów recyklingu. Nierozłącznie wiąże się to z dalszą automatyzacja procesów sortowania oraz dostosowaniem wymagań dla instalacji w zakresie najlepszych dostępnych technik
(BAT). Nie mniej istotne staje się dzisiaj wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów (na przykład dzięki procesom
fermentacji czy spalania ich w lokalnych ciepłowniach) oraz
dostosowanie technologii do zmieniających się strumieni odpadów (selektywna zbiórka, bioodpady). Powyższe cele przyniosą również kolejny efekt – minimalizację deponowania odpadów na składowiskach, do czego zobowiązują nas nie tylko
krajowe, ale również unijne przepisy.
Technologiczne aspekty przetwarzania odpadów i ich wykorzystanie to jedno, zaś prawno-finansowe aspekty gospodarki
odpadami – to drugie. Również ta dziedzina wymaga radykalnych zmian. – Należałoby wreszcie uregulować kwestie zagospodarowania popiołów z gospodarstw domowych, a także

określić jasne, długofalowe cele w gospodarce odpadami, aby
system był przewidywalny. Warto również poprawić zasady finansowania systemu oraz wzmocnić kontrolę i egzekucję obowiązującego prawa odpadowego. Tylko to przybliży nas
do osiągnięcia celów wytyczonych przez Komisję Europejską
i uniknięcia ewentualnych kar w tym zakresie – ocenia Andrzej
Krzyśków z firmy proGEO z Wrocławia. – Istotnym celem długofalowym (do roku 2030) powinno być wypracowanie nowego charakteru relacji pomiędzy producentami wprowadzającymi produkty na rynek a organami odpowiedzialnymi za organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W tym zakresie wiązałoby się to z przesunięciem odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów pozostających po wykorzystaniu produktu z samorządów na producentów.
Spojrzenie z dystansem
Wspomniana wymiana doświadczeń pozwoliła nieco z dystansem spojrzeć na prowadzone w kraju starania względem
dostosowania gospodarki odpadami do wymogów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Czesko-polski
transfer wiedzy z pewnością był dobrą nauczką dla polskich
malkontentów, którzy w rodzimej gospodarce odpadami
upatrują pasmo porażek. Tymczasem okazało się, że mamy
się czym chwalić, są aspekty dla Czechów wzorcowe. Z kolei dotychczasowe sukcesy w obszarze gospodarki odpadami naszych południowych sąsiadów mogą i dla nas stanowić dobry wzór na przyszłość.
Kinga Gamańska,
Paweł Szadziewicz,
EKORUM
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www.doppstadt.com.pl

Nowe standardy rozdrabniania
Premiera jednowałowego, wolnoobrotowego rozdrabniacza Inventhor Type 9, niemieckiego
producenta Doppstadt, była jednym z najistotniejszych wydarzeń majowych targów IFAT 2018.
Nie ma w tym nic dziwnego, wszak Doppstadt to firma, która często wyznacza standardy maszyn i urządzeń używanych w branży komunalnej.
Inventhor Type 9 to największy mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy firmy Doppstadt, a jest on
w prostej linii kontynuatorem popularnych i cenionych rozdrabniaczy serii DW. W tym wypadku
jednak nie tylko rozmiar decyduje o jego przydatności, ale przede wszystkim zastosowane do jego produkcji rozwiązania technologiczne. I szybko po monachijskiej premierze stało się jasne, że
maszyna będzie wyznaczała nowe standardy jakości w całym procesie rozdrabniania.
Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest na przykład system przeniesienia napędu VarioDirect,
który bezpośrednio przekazuje moc na wał rozdrabniający, zapewniając zupełnie nowe możliwości dalszego zwiększania wydajności i elastyczności w procesie rozdrabniania. Zastosowany napęd charakteryzuje się wysokim momentem
obrotowym, który w momencie przeciążenia maszyny może być rozłączony. O sile maszyny,
a w zasadzie mocy napędu niech świadczy fakt,
że jej rozruch może się odbyć nawet z zasypem

całkowicie zapełnionym surowcem. Wspomniana
moc powoduje też, że do kosza bez obaw można wsypywać różnorodny materiał odpadowy.
Nowy Inventhor poradzi sobie bowiem równie łatwo z biomasą, jak i odpadami przemysłowymi,
wielkogabarytowymi czy paletami.
Tak wysoka sprawność maszyny wpływa
na znacznie mniejsze zużycie paliwa. Z kolei
pełna gotowość do pracy od momentu rozruchu połączona z maksymalną siłą
przyczynia się do wymiernego skrócenia czasu potrzebnego

s Inventhor Type 9 potwierdza, że marka Doppstadt to
ścisła czołówka producentów maszyn i urządzeń
przeznaczonych do gospodarki odpadami

do rozdrobnienia zadanej
masy. Rozdrabniacz
zasilany jest silnikiem
spalinowym MTU, który
spełnia normy dotyczące emisji spalin. Kolejną zaletą jest dużo niższy poziom hałasu, co pozytywnie wpływa na pracujących w pobliżu pracowników. Rozdrabniacz umieszczony jest na trzyosiowej naczepie, a jego
masa eksploatacyjna wynosi 32 tony. Może też
występować na gąsienicach. Wydawać by się
f Regulowana wysokość wysypu taśmociągu ułatwia formowanie pryzm, co wpływa
na optymalne wykorzystanie
przestrzeni składowiska

d W Inventhorze Type 9 grzebień rozdrabniający może
być opuszczony na tyle nisko, że wymiana przeciwnoży i czyszczenie komory roboczej można wykonać
z poziomu podłoża
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mogło, że tak nowoczesna maszyna będzie wymagać skomplikowanej i specjalistycznej obsługi, ale projektantom udało się uprościć ją
do minimum. Dotyczy to nie tylko zdalnego sterowania, ale też uproszczenia obsługi związanej z codziennym użytkowaniem. I tak bardzo
nisko opuszczany grzebień rozdrabniający, zapewnia dostęp do kontranoży już z poziomu
podłoża. Także dostęp do innych punktów serwisowych jest łatwy i prosty.
Prace ułatwia też konstrukcja kosza zasypowego, którego szeroko rozwarte ściany boczne
ułatwiają załadunek nawet wielkogabarytowych odpadów. Dodatkowo w Inventhorze Ty-

a Szeroko rozstawione ściany
boczne kosza zasypowego
ułatwiają załadunek nawet
wielkogabarytowych odpadów

pe 9 istnieje możliwość regulacji wysokości
zrzutu rozdrobnionego odpadu. Poza tym maszynę można łączyć z innymi urządzeniami, jak
na przykład przesiewaczami bębnowymi i uzyskać zestawy, które w jednym cyklu będą
w stanie uzyskać oczekiwaną frakcję odpadu.
Uniwersalność maszyny zwiększa też możliwość wymiany zmiana pakietów rozdrabniających pozwalająca optymalnie dopasować ją
do wymagań materiałowych
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www.pronar.pl

Przedpremiera z udziałem wicepremiera
W obecności wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w fabryce Pronaru w Siemiatyczach odbyła się przedpremiera stacjonarnej instalacji do przetwarzania
odpadów. Opracowanie koncepcji nowoczesnego zespołu urządzeń doskonale wpisuje się
w strategię firmy polegającą na tworzeniu podwalin gospodarki obiegu zamkniętego.
Wicepremier Jarosław Gowin odwiedził pracowników Pronaru 22 września, a kilkugodzinne spotkanie stało się doskonałą okazją do zapoznania
go z zaawansowanymi technologiami wykorzystywanymi przez podlaską firmę do produkcji nowoczesnych maszyn i urządzeń. – Rozwój fabryki
w Siemiatyczach od lat jest imponujący – to zasługa właścicieli firmy i jej pracowników. Jeżeli takie
firmy jak Pronar mają się rozwijać jeszcze dynamiczniej i ma ich powstawać więcej, to musimy
zbudować pomost pomiędzy gospodarką a nauką. To właśnie od lat realizowane jest w fabrykach Pronaru – powiedział Jarosław Gowin.
d Na przykładzie fabryki w Siemiatyczach widać, że priorytetem firmy Pronar są inwestycje w nowoczesne technologie i zapewnienie jak najlepszych warunków pracy

s Ogromne zainteresowanie
uczestników
spotkania
wzbudził pokaz możliwości
mobilnej linii do przetwarzania odpadów
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Okazuje się, że innowacyjne maszyny i urządzenia nie ustępujące w niczym produktom światowych liderów tego segmentu gospodarki, mogą
być konstruowane i produkowane także w Polsce
Wschodniej, na Podlasiu. Fabryka Pronaru w Siemiatyczach jest tego doskonałym przykładem, bo
właśnie tu powstają maszyny i urządzenia, które
znajdują nabywców na całym świecie, a pochlebne opinie świadczą o ich wysokiej jakości. Powstawanie zaawansowanych technologicznie maszyn jest możliwe dzięki fachowej kadrze i to zarówno pracowników linii produkcyjnej, jak i kierowniczej oraz biura projektowego. Zarząd firmy
nie żałuje środków na inwestycje w nowoczesne
technologie oraz w podnoszenie umiejętności
pracowników. Mógł się o tym przekonać podczas
swojej wizyty wicepremier Gowin przyglądając
się, jak w produkcji nowoczesnych maszyn recyklingowych sprawdzają się zautomatyzowane roboty spawalnicze, automatyczne lakiernie czy wykrawarki wodne oraz laserowe. – Firma Pronar jest
wyjątkiem, czymś unikatowym, bo tutaj strategia
odpowiedzialnego rozwoju dzieje się od lat i ciągle przyspiesza – podkreślał wicepremier podczas
spotkania z pracownikami firmy.
Pronar od początku istnienia stawia na innowacyjne produkty i rozwiązania wykorzystywane
podczas ich produkcji. Na rynek krajowy i zagraniczny regularnie wprowadzane są produkty postrzegane jako wyznaczające trendy techniczne
w swoich branżach. Ogromnym wsparciem dla
Pronaru jest otwarte w roku 2015 w Narwi Centrum Badawczo-Rozwojowe. Sergiusz Martyniuk, prezes Pronaru, często podkreśla, że to
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właśnie tu mogą powstawać najbardziej innowacyjne rozwiązania, bo do innowacji niezbędne
są duże firmy. Dlatego też centrum wyposażone
jest w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający
prowadzenie zaawansowanych testów i badań,
obsługiwany przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Jednym z nabytków potwierdzających
rolę jaką w firmie przykłada się do korzystania
z nowych technologii może być zakup drukarki
modeli 3D. Umożliwia ona szybkie wytwarzanie
prototypów (rapid prototyping) i krótkich serii
produkcyjnych z tworzywa sztucznego. Drukarka pozwala wytwarzać „Real Parts” z produkcyjnych tworzyw termoplastycznych, które doskonale sprawdzają się do modelowania koncepcyjnego, czy też wytwarzania narzędzi produkcyjnych lub części końcowych.
Jednak kluczowym punktem wizyty zastępcy
szefa rządu był udział w przedpremierowym pokazie stacjonarnej instalacji służącej do przetwarzania odpadów. Jej nowoczesna konstrukcja
udowadnia, że firma Pronar nie tylko promuje
ideę gospodarki obiegu zamkniętego, ale też
czyni wiele, by ją urzeczywistnić. Prezentowana linia została opracowana z myślą o coraz bardziej rygorystycznych normach prawnych, które
wymuszają na poszczególnych krajach zwiększenie stopnia odzyskiwania surowców z odpadów. Na instalację składają się urządzenia zaprojektowane przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską Pronaru przy aktywnej współpracy pracowników Centrum Badawczo-Rozwojowego.

a Goście, na przykładzie modeli maszyn produkowanych
przez Pronar, mogli zapoznać się z możliwościami,
jakie posiada profesjonalna
drukarka 3D

f Stosowane przez Pronar nowoczesne technologie, jak
na przykład roboty spawalnicze, umożliwiają produkcję
maszyn o najwyższej jakości

s Schemat pokazuje, że stacjonarna instalacja do przetwarzania odpadów może być
konfigurowana w zależności
od potrzeb użytkownika
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www.aebi-schmidt.pl

Elektryczne zamiatarki

– ekologiczne i opłacalne
Wraz z wprowadzeniem pojazdu elektrycznego Aebi EC130 i EC170 oraz zamiatarek kompaktowych
eSwingo 200+ grupa Aebi Schmidt Holding rozpoczęła nową epokę. Rozwój i zastosowanie nowatorskich technologii wymagały przedefiniowania sposobu myślenia. Smart Thinking oznacza dla
koncernu konieczność przestawienia się na zrównoważone, odpowiedzialne i oszczędne rozwiązania.
W ostatnich dekadach grupa Aebi Schmidt wzięła na siebie
społeczną odpowiedzialność za swoje działania. Stało się to w
wyniku głębokiego przekonania, że to co dobre dla ogółu społeczeństwa jest również korzystne dla samej firmy.
Filozofia Aebi Schmidt opiera się na wspomaganiu i zabezpieczaniu wszystkich najważniejszych zasobów - pracowników, wieloletniego know-how oraz stałego dążenia do innowacji, prowadząc
tym do tworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego środowiska. Wiadomo przecież, że każdy z nas pozostawia swój „węglowy ślad”. Jest to dwutlenek węgla (CO2), który produkujemy, niezależnie od tego, co robimy. Ponieważ dwutlenek węgla przyczynia się do rozwoju efektu cieplarnianego, ów ślad
wywiera bezpośredni wpływ na nasze środowisko. Każdego
dnia. Wszędzie. Emisja CO2 to żadna magia. To zwyczajna fizyka. Jeden litr paliwa w silniku Diesla zostaje przemieniony
w 2,64 kg CO2. Jeśli silnik Diesla spala w ciągu godziny 6 litrów paliwa, to oznacza emisję 15 kg dwutlenku węgla.
W odniesieniu do zamiatarki kompaktowej z czasem pracy 1.500 godzin rocznie oznacza to: 22.500 kg CO2 rocznie
lub 112.500 kg w ciągu 5 lat. Do zrównoważenia takiej emisji potrzeba posadzić w ciągu roku 1.800 drzew. Natomiast
poziom zanieczyszczeń emitowanych przez zamiatarkę
eSwingo 200+ wynosi dokładnie zero kg CO2.
Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że wyzwaniem dla pojazdów elektrycznych jest ładowanie i zasięg. Ale czy rzeczywiście? Otóż niekoniecznie. Dla przykładu zamiatarkę
eSwingo 200+ można błyskawicznie naładować, a wydajność
jej akumulatorów znacząco wzrosła, gdyż zapewniają 10 godzin pracy. Do tego producent gwarantuje wytrzymałość
aż 5.000 cykli ładowania, a użyte akumulatory są bezpieczne
(niepalne i niewybuchowe).
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Zapoczątkowana 100 lat temu era morotyzacji i silników spalinowych położyła kres transportowi konnemu i bryczkom.
Wówczas uchodziło to za bardzo nowoczesny i rewolucyjny
wynalazek. Wygląda na to, że za kolejne sto lat napęd spalinowy będzie stanowić po prostu kolejny rozdział w podręczniku do historii. Wiele wskazuje na to, że to energia elektryczna
stanowi obecnie kluczową technologię, która na długie lata zastąpi paliwa kopalne. Tak uważają też szefowie firmy Schmidt,
którzy zdecydowali się już teraz postawić na technologie wykorzystujące energię elektryczną. Zwłaszcza, że po zrobieniu
szczegółowej analizy okazuje się, że już obecnie zakup, mimo
że droższy od zakupu tradycyjnych zamiatarek, jest bez wątpienia opłacalny w perspektywie wieloletniej eksploatacji.
Wystarczy wziąć pod uwagę cykl życia maszyny i jej koszty przez
cały okres użytkowania. Okazuje się, że w porównaniu do zamiatarek z silnikiem Diesla oszczędności mogą wynieść do 85% kosztów energii i do 7% kosztów konserwacji. W efekcie całkowity koszt
zakupu i użytkowania eSwingo 200+ jest porównywalny z modelem o tradycyjnym napędzie. Poza tym, choć nasza ustawa
o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie przewiduje
rządowych dopłat do zakupu komunalnych pojazdów elektrycznych, to Unia Europejska oraz organizacje europejskie tworzą
dodatkowo różne programy wsparcia dla elektromobilności,
o które mogą ubiegać się jednostki samorządowe.
Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki można stwierdzić, że zamiatarka eSwingo 200+ oraz cała seria uniwersalnych maszyn
elektrycznych Aebi EC to nie tylko opłacalna pod względem
finansowym inwestycja, która szybko się zwraca, ale także inwestycja w zrównoważoną ekologicznie przyszłość.
Należy też pamiętać, że eSwingo 200+ to – nie żaden skonstruowany na potrzeby marketingu model, który ma dobrze wyglądać
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i przyciągać wzrok zwiedzających hale targowe klientów. To
pełnowartościowa zamiatarka, która z powodzeniem czyści
place i ulice wielu miast na całym świecie. Wyposażona jest
w przestronną, komfortową kabinę operatora, która dzięki zastosowanej wysokiej jakości izolacji w pełni chroni przed hałasem i wibracjami. Standardowym wyposażeniem jest klimatyzacja, utrzymująca właściwą temperaturę oraz dopływ powietrza oczyszczonego w wysokiej klasy filtrach. Obsługę
ułatwiają urządzenia kontrolne i sterowania ergonomicznie zamontowane wokół kierowcy. Ergonomiczne rozmieszczenie
pedału gazu i hamulca zapewnia kierowcy wygodne prowadzenie, tak samo jak tempomat oraz kierownica umożliwiająca
różne pozycje ustawień (wysokość i kąt nachylenia). Ponadto
elektryczna zamiatarka wyposażona została w automatycznie
uruchamiany hamulec postojowy.
Konstruktorzy postarali się też, aby zapewnić jak największy
komfort podczas jazdy i zamiatania. Zespół zamiatający sterowany jest z pulpitu umieszczonego w podłokietniku w drzwiach,
wyposażonego w dżojstiki oraz przyciski. Dzięki wielofunkcyjnej i ergonomicznej dźwigni Auto-Drive można jednocześnie
wygodnie sterować funkcjami zamiatania oraz jazdy. Jest to
unikatowe rozwiązanie w maszynach tej klasy, ponieważ
umożliwia kontrolowanie jedną dłonią wszystkich potrzebnych
funkcji jazdy i zamiatania. Warto wiedzieć, że w zamiatarce
Schmidt eSwingo 200+ można wybrać między dwoma systemami zamiatania: dwuszczotkowym lub trzyszczotkowym.
System dwuszczotkowy gwarantuje całkowitą swobodę ruchu
w każdej sytuacji dzięki dwóm oddzielnym i niezależnym
od siebie szczotkom talerzowym. Dwa stabilne ramiona szczotek ze zintegrowanymi zderzakami podjazdowymi umożliwiają
szerokość zamiatania do 2.900 mm.
W standardowym wyposażeniu nacisk szczotki można regulować
hydraulicznie pokrętłem znajdującym się w kabinie. Dostępne jest
także wyposażenie do usuwania trudnych chwastów ze sterowaną hydraulicznie funkcją regulowania kąta pracy szczotek.
W podwójnym systemie szczotek występuje standardowa dysza
zasysania z hydraulicznie uruchamianą klapą umożliwiającą
wciąganie dużych śmieci lub dysza ssąca typu HS, łącząca atuty zintegrowanej klapy z optymalnym przepływem powietrza.

Podstawowe parametry zamiatarki eSwingo 200+
Pojemność zbiornika: 2 m3
Akumulatory: pojemność całkowita 75 kWh
(2 pakiety ogniw LiFeMnPO4 o napięciu 400V)
Czas pracy akumulatora: 8-10 godzin
Czas ładowania akumulatora od 0% do 100%: 4 godziny
(istnieje możliwość doładowywania podczas pracy)
Prędkość pojazdu: do 50 km/h
Prędkość zamiatania: do 12 km/h
Masa dopuszczalna: 4.500 kg
Równie wiele zalet ma system trzyszczotkowy. Wraz z wykonującym swobodne ruchy ramieniem szczotki frontowej daje wiele
możliwości, zapewniając szerokość zamiatania do 2.600 mm.
Funkcje szczotki frontowej oraz jej nacisk są sterowane hydraulicznie. Zespół pozostałych dwóch szczotek zamontowany
pod kabiną zapewnia optymalne doprowadzanie zmiatanych zanieczyszczeń do dyszy ssącej, zaprojektowanej specjalnie dla
uzyskania optymalnego kształtu strumienia powietrza o dużej
skuteczności zbierania zanieczyszczeń.
Należy też podkreślić, że elektryczna zamiatarka dba o środowisko nie tylko z racji ekologicznego napędu, ale także dzięki rozwiązaniom, które eliminują uciążliwe efekty uboczne pracy zamiatarek. Poza wspomnianym już niskim poziomem hałasu konstruktorom działu rozwoju Schmidt udało się także znacznie
ograniczyć powstającą w trakcie zamiatania emisję szkodliwych
pyłów PM10 oraz PM2,5. I tak dzięki zastosowaniu wyjątkowego
systemu cyrkulacyjnego Koanda oraz połączeniu go z systemem
wody obiegowej emisja szkodliwego dla zdrowia drobnego pyłu
została zredukowana aż o 70%. Dzieje się tak, gdyż większość
wciąganego powietrza zawierającego pył pozostaje w układzie
zasysającym, krążąc w nim. Na zewnątrz układu, przez filtry, wyrzucana jest tylko niewielka część całego krążącego strumienia
powietrza, stanowiąca ok. 20%. Woda wykorzystywana do zwilżania zanieczyszczeń jest natomiast oczyszczana poprzez specjalny system sit, dzięki czemu może być ponownie wykorzystana, również cyrkulując w ten sposób w obiegu.
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KASTELL – dwie dekady produkcji
profesjonalnych szczotek przemysłowych
W ciągu minionych dwudziestu lat spółka KASTELL zdobyła sobie pozycję lidera wśród producentów szczotek przemysłowych. Dwie dekady działalności to dobra okazja, aby poznać bliżej firmę,
której wyroby sprawiają, że żyjemy w bardziej przyjaznym, czystym i bezpiecznym środowisku.
Firma KASTELL Systemy Szczotek Przemysłowych
powstała w roku 1998 we Wrocławiu. Przez dwadzieścia lat działalności stała się największym
w Polsce producentem szczotek przemysłowych.
Odbiorcami są przedsiębiorstwa zajmujące się
sprzątaniem obiektów zamkniętych, firmy komunalne, lotniska, zakłady produkujące maszyny przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, dealerzy maszyn
czyszczących i zamiatarek. Od niedawna do grona użytkowników dołączyli także hodowcy oraz firmy zajmujące się przetwórstwem warzyw i owoców.
Wszyscy odbiorcy podkreślają, że wyroby firmy
KASTELL sprawdzają się w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach. Szeroki asortyment pozwala klientom na wybór produktu idealnie pasującego do posiadanego urządzenia i rodzaju wykonywanej pracy. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na rozwój firmy są pochlebne opinie zadowolonych klientów, którzy przekonali się, że
wyroby firmy KASTELL są najwyższej jakości
i z powodzeniem mogą być przez nich wykorzystywane w codziennej pracy. – Do produkcji swoich wyrobów wykorzystujemy szczotki polskiej firmy KASTELL. Jak dotąd mamy tylko pozytywne
doświadczenia. Zwracamy uwagę na jakość, bo
swoje wyroby adresujemy w dużej mierze do rolników i hodowców, a więc tych którzy wykorzystują sprzęt przy produkcji żywności i jakość oraz
bezpieczeństwo stosowania wszelkich urządzeń
musi być najwyższej klasy. A z firmy KASTELL
otrzymujemy szczotki, które nie tylko spełniają wysokie normy jakościowe, lecz również nie stanowią zagrożenia dla zwierząt hodowlanych – podkreśla Adriana Grajczyk, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu firmy Talex.

a Nowoczesny magazyn i biuro KASTELL w Błoniach

a W pełni zinformatyzowane
procesy magazynowe stanowią klucz do szybkiej i sprawnej realizacji zamówień

d Współpracując z KASTELL
klienci przekonują się, że porządek i czystość wcale nie
są trudnym zadaniem. Sprzęt
i akcesoria, które odnajdują
wśród wielu katalogowych
propozycji udowadniają, że
usuwanie nawet najtrudniejszych zabrudzeń z powierzchni może odbywać się
bez zbędnego wysiłku.
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Jednak, aby spełniać oczekiwania klientów i produkować szczotki najwyższej klasy, trzeba wcześniej je zaprojektować i dobrać odpowiednią
technologię. Na szczęście KASTELL ma własne
biuro konstrukcyjno-badawcze, które pilnie śledzi
rynkowe tendencje i szybko reaguje na wszelkie
nowinki oraz zmiany w przepisach.
– Projektowanie szczotek rozpoczynamy każdorazowo od analizy potrzeb klienta oraz docelowego
przeznaczenia produktu. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz nowoczesnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie przygotować szczotki
do praktycznie każdej zamiatarki oraz maszyny
czyszczącej dostępnej na rynku – podkreśla Patryk Jaworski, Dyrektor ds. Marketingu KASTELL.
Powstałe w systemie komputerowym projekty trafiają następnie do działu produkcyjnego, który
na nowoczesnych, sterowanych cyfrowo liniach
technologicznych, przy udziale doświadczonej
kadry pracowników jest w stanie w krótkim czasie wyprodukować szczotki do dowolnego typu
zamiatarki. Wysoka jakość stosowanych materiałów oraz wiedza sprawiają, że w ocenie wielu
użytkowników produkty KASTELL często przewyższają standardem swoje oryginalne odpowiedniki, stając się dla nich ekonomiczną alternatywą. Świadczą o tym liczne nagrody w tym SUPER MARKA oraz LAUR KLIENTA, którymi firma
jest nagradzana już od trzech lat.
Pracownicy KASTELL przekonują do siebie nie
tylko jakością produktów, ale także indywidualnym doradztwem. Dzięki temu użytkownicy otrzymują fachową poradę przy doborze właściwych
szczotek zarówno do modelu posiadanej maszyny, jak również zakresu wykonywanych prac.

MASZYNY KOMUNALNE

www.karcher.pl

W dbałości o przestrzeń publiczną miast samorządom terytorialnym, firmom świadczącym usługi komunalne i utrzymania zieleni oraz zarządzającym nieruchomościami niezbędne jest wielofunkcyjne urządzenie zdolne zadbać i o czystość, i o zieleń, a także o bezpieczne chodniki zimową porą. Tak różnorodnym zadaniom podołać może zamiatarka miejska Kärcher MC 130,
która dzięki szerokiej gamie specjalistycznego oprzyrządowania z powodzeniem pełnić może
rolę wielosezonowego pojazdu komunalnego.
Różnorodność aplikacji zamiatarki Kärcher MC 130 daje możliwość indywidualnej konfiguracji pojazdu, dopasowanej do potrzeb przyszłego użytkownika. Trzy punkty mocowania osprzętu – z przodu, z tyłu i „na pace” – pozwalają na łączenie kilku
czynności, np. koszenia z odsysaniem pokosu. Ułatwia to intuicyjny system szybkiej wymiany akcesoriów, który pozwala
zmienić funkcję pojazdu szybko i bez wysiłku.
Uruchomiany jednym przyciskiem automatyczny tryb zamiatania (system eco! efficiency) zapewnia njalepszą wydajność zamiatania przy optymalnej pracy silnika i hydrauliki. Nieskomplikowana, intuicyjna wręcz, jest obsługa zamiatarki MC 130. Sterowanie maszyną najbardziej ułatwia umieszczony pośrodku
kierownicy wielofunkcyjny wyświetlacz dotykowy. Ekran umożliwia kontrolę wszystkich podzespołów zamiatarki, także udogodnień, takich jak kamera cofania i kamery ssawy, bez konieczności odrywania wzroku od toru jazdy. Ergonomia i bezpieczeństwo były bowiem nadrzędnym celem, który postawili
sobie konstruktorzy MC 130. Widać to dokładnie we wszystkich
elementach jej dwuosobowej kabiny. Duże powierzchnie szklane gwarantują dobrą widoczność, którą zwiększa jeszcze sprytnie umieszczony komfortowy fotel kierowcy. Z kolei drugi fotel,
przeznaczony dla kolejnego operatora, sprawdza się z powodzeniem, gdy zajmuje go pomocnik wyposażony, na przykład
w dmuchawę do liści. Natomiast specjalna konstrukcja podwozia eliminuje wibracje, a poziom hałasu w kabinie – biorąc
pod uwagę moc turbiny – jest bardzo niski.
Kärcher MC 130 to zamiatarka ze zbiornikiem o pojemności
1 metra sześciennego, która doskonale sprawdza się
przy czyszczeniu silnych zabrudzeń. Jedną z jej głównych zalet jest moc silnika, wynosząca w zależności od wersji od 50
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do 66 KM (pozwala rozwinąć prędkość do 40 km/h), która
umożliwia wykorzystanie też maksymalnej wydajności maszyny (wydajność teoretyczna wynosi 22.500 m2/h). MC 130 jest
też przyjazna dla środowiska naturalnego, a spełnienie obowiązujących norm umożliwia między innymi, będący na wyposażeniu zamiatarki, system opryskiwania szczotek posiadający
certyfikat PM 10 EU. Dodatkowo system recyklingu wody umożliwia dłuższą pracę „na mokro”. Maszyna może być także wyposażona w specjalną głowicę szorującą, która służy do czyszczenia na mokro płyt marmurowych czy granitowych, dlatego
świetnie sprawdza się w czyszczeniu w reprezentacyjnych części miasta. Przy zastosowaniu specjalnych środków chemicznych marki Kärcher poradzi sobie nawet z plamami po oleju.
Zamiatarka Kärcher MC 130 ze względu na niewielki ciężar może być stosowana na chodnikach, a do prowadzenia jej wystarczy posiadanie prawa jazdy kategorii B (nie są wymagane
dodatkowe uprawnienia). MIC 130 może realizować dwa zadania jednocześnie (w jednym przejściu roboczym), na przykład równoczesna praca szczotki walcowej i posypywarki pozwala zimą utrzymać chodniki w stanie bezpiecznym dla pieszych. Wymiana narzędzi odbywa się szybko i sprawnie.
Wielofunkcyjność i wielosezonowość to istota efektywnego
i optymalnego finansowo sprzętu miejskiego niezbędnego
do prac komunalnych, wykonywanych nie tylko w zakresie
utrzymania czystości. Maszyna Kärchera umożliwia przecież
efektywne zamiatanie i mycie ulic oraz chodników przez cały
rok. Poza tym od wiosny do jesieni może być wykorzystywana
jako kosiarka i pochłaniacz zwiędłych liści. A zimą usunie lód
z chodników i parkingów. A wszystkie prace wykona szybko,
zapewniając jej operatorowi wysoki komfort i bezpieczeństwo.

POJAZDY KOMUNALNE

www.hako-outdoor.pl

Wady i zalety elektrycznych pojazdów komunalnych
Temat pojazdów napędzanych energią elektryczną jest w ostatnich latach coraz częściej dyskutowany. Czy będą za chwilę masowo pojawiać się na naszych ulicach? Problem jest bardzo
złożony już na poziomie zwykłych samochodów osobowych, a przy większych pojazdach dochodzą do przeanalizowania dodatkowe problemy. Przyjrzyjmy się zatem bliżej możliwościom
zastosowania napędu elektrycznego w pojazdach komunalnych.
Pojazdy elektryczne mają swoją, wcale niekrótką historię. Już
na przełomie XIX i XX wieku potrafiły nawet rozwijać znaczne prędkości, przekraczające 50 km/h. Padały także rekordy, takie jak ten
z roku 1899, gdy samochód elektryczny w kształcie pocisku rozpędził się do 105,9 km/h. Nie były jednak w stanie trafić do masowej
produkcji, ponieważ baterie używane do ich zasilania były ciężkie,
a zasięg jaki osiągały pojazdy, był niewielki. Problem stanowiło także długotrwałe ładowanie oraz wysokie koszty produkcji tego rodzaju pojazdów. Jak z tymi problemami radzi sobie wiek XXI i czy
to już czas na pojazdy elektryczne do zadań specjalnych?
Eksploatacja, ekonomia, ekologia
Elektrycznie napędzane pojazdy komunalne oczywiście istnieją i niektóre władze miast zastanawiają się nad wprowadzeniem
ich do floty sprzątającej swoich aglomeracji. Biorąc pod uwagę
kilka czynników, rzeczywiście można znaleźć plusy takiego rozwiązania. Pierwsze nasuwające się spostrzeżenie to koszty pracy. Nie da się ukryć, że osiem godzin samych przejazdów maszyny tego typu może kosztować nawet pięciokrotnie mniej niż
w przypadku pojazdu napędzanego olejem napędowym.
Patrząc na proces z szerszej perspektywy zauważyć można, że prąd jako źródło energii jest w tej chwili tańszy ponieważ, w przeciwieństwie do paliwa, nie jest obciążony tyloma podatkami (w przypadku oleju napędowego podatki
stanowią 51,1% ceny detalicznej (źródło: www.e-petrol.pl/
notowania/pomocne-informacje/podzial-skladnikow-cenpaliw). W momencie, kiedy na rynku zaczęłyby dominować
pojazdy elektryczne, negatywny wpływ na budżet państwa
prawdopodobnie poskutkowałby wprowadzeniem innego
rodzaju podatku od energii elektrycznej i ceny prądu nie
przedstawiałyby się już tak korzystnie.
Kolejny argument to ekologiczna eksploatacja, czyli brak emisji
spalin podczas pracy takiego pojazdu komunalnego. Jest to
oczywiście fakt, którym miasto może się pochwalić. Jednak i tutaj, zastanawiając się nad szerszym aspektem sprawy i biorąc
pod uwagę proces ładowania baterii, który w przypadku tego
typu pojazdów trwa nawet kilka godzin, okazuje się, że tak ekologicznie już nie jest. Maszyny ładują się, korzystając z energii
produkowanej ze spalania węgla (elektrownie) i tym samym pośrednio przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Wzrost
popularności elektrycznych pojazdów powinien zatem iść w parze z możliwością pobierania prądu z innych źródeł, takich jak:
elektrownie wiatrowe/wodne, biogaz z odpadów komunalnych
czy ogniwa fotowoltaiczne. To jednak kwestia odległej jeszcze
przyszłości. W chwili obecnej energię elektryczną w Polsce uzyskuje się w znaczącej mierze w procesie spalania węgla – zatem ekologiczność pojazdu elektrycznego w naszym kraju polega na razie na przenoszeniu ciężaru emisji spalin w inne miejsce, bez efektu ograniczenia ich w istotny sposób. Strukturę rynku energii elektrycznej w Polsce obrazuje poniższy wykres 1.
Konstrukcja pojazdów elektrycznych jest prostsza, co skutkuje
mniejszą ilością awarii. I to jest również mocny argument
16 Pośrednik Komunalny

a Wykres 1: Rynek energii elektrycznej w Polsce na podstawie:
http://seo.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/raport-roczny-innogy-2016.pdf

za elektrycznymi napędami. Jednak jeśli awaria ma już miejsce,
trudniej znaleźć fachowca, który sobie z nią poradzi. Ilość serwisów specjalizujących się w tego typu naprawach jest na razie
skromna. Polski rynek jest szczególnie ubogi pod tym względem. Do tej pory w Polsce żaden producent elektrycznych pojazdów komunalnych nie założył jeszcze swojego oddziału z siecią punktów serwisowych. Awaria wymusza zatem konieczność
transportu zepsutej maszyny do serwisu odległego nawet o kilkaset kilometrów lub zatrudniania i szkolenia własnych serwisantów, o których w obecnych czasach jest bardzo trudno.
Samochody osobowe z napędem elektrycznym są również ciche.
W przypadku maszyn komunalnych, gdzie głównym źródłem hałasu (np. w zamiatarce) są odgłosy tarcia stalowych szczotek,
ssawy czy wentylatora, miasto w ogóle tej zalety nie odczuje.
Rezygnacja z paliw to także mniejsze ryzyko wybuchu i pożaru w trakcie kolizji takiego pojazdu. Jednak w przypadku stosowania akumulatorów kwasowych, ewentualne uszkodzenie
powoduje wydostanie się żrących substancji, których utylizacja może stanowić większy problem niż rozlane paliwo.
Działający od wielu lat producenci spalinowych maszyn komunalnych wypracowali już wiele standardów. Jednym z nich
jest dopracowany układ cyrkulacji, który wraz z dostarczaniem
świeżej wody na szczotki i do kanału ssawnego zapewnia
możliwie najmniejszą emisję pyłów podczas zamiatania. Rozwiązania te potwierdzane są europejskim certyfikatem
EUnited PM10. Nie wszyscy producenci pojazdów elektrycznych mogą się takim certyfikatem pochwalić.
Bateria się stara, ale…
Produkowane obecnie samochody elektryczne na w pełni
naładowanych akumulatorach przejechać mogą maksymalnie od 100 do 200 kilometrów. Dla auta osobowego, którego kierowca ma codziennie dojechać kilkanaście kilometrów
do pracy – w sam raz. Jednak biorąc pod uwagę pojazd cięższy od samochodu osobowego, który dodatkowo ma jeszcze za zadanie zamiatać, sprawa trochę się komplikuje. Mu-

POJAZDY KOMUNALNE
simy mieć świadomość, iż każda dodatkowa funkcja skraca
czas pracy baterii. Zaczynając od najprostszych – włączenie
radia, ogrzewania czy klimatyzacji może spowodować obciążenie baterii skutkujące redukcją jej naładowania nawet
o połowę. Warto zauważyć, że w przypadku zamiatarek spalinowych ogrzewanie uzyskiwane jest dzięki energii będącej
produktem ubocznym pracy silnika spalinowego. Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt dodatkowych, ciężkich narzędzi
do zamiatania, szorowania i koszenia – czas pracy takiego
pojazdu zostaje drastycznie ograniczony (a do miejsca
sprzątania również trzeba dojechać – czasem nawet kilkanaście kilometrów, a potem jeszcze wrócić!).
Ewentualne ładowanie „w trasie” jest utrudnione. Po pierwsze musiałaby istnieć sieć punktów ładowania, a po drugie
czas ładowania baterii wycofuje pojazd z pracy nawet na kilka godzin. Jest to strata czasu i finansów (pracownik zajmuje się pojazdem zamiast przy jego pomocy pracować). Profesjonalny komunalny pojazd spalinowy jest w stanie pracować na dwie, trzy zmiany (wystarczy tankowanie i zmiana
kierowcy). Elektryczny pojazd komunalny po kilku godzinach
jest wyłączony z cyklu pracy na fazę doładowania, trwającą
znowu kilka godzin. Biorąc zatem pod uwagę koszty pracy,
wygrywa tutaj jednak wersja spalinowa – przykładowo, maszyna w trakcie okresu jednej raty leasingowej przepracuje
znacznie więcej godzin.
O ile sam pojazd napędzany baterią można uznać za ekologiczny (w trakcie pracy), o tyle proces produkcji, a później utylizacji zużytych akumulatorów przyjazny dla środowiska już nie
jest. Dodatkowo proces produkcji tego rodzaju pojazdów jest
drogi, w dużych maszynach potrzebny jest duży, ciężki akumulator, którego żywotność jest ograniczona. Paradoksalnie
spora część energii akumulatora wykorzystywana jest na przewożenie… samego akumulatora. Ten z kolei ma do obsługi
bardzo ciężką maszynę (co wpływa na jego żywotność), więc
jeśli weźmiemy pod uwagę parametr dopuszczalnej masy całkowitej, okazuje się, że ładowność takiego pojazdu wypada
mniej korzystnie niż w przypadku wersji spalinowej. Oczywiście ma to odzwierciedlenie w ilości śmieci, które zamiatarka
może zgromadzić. Kiedy porównamy wersję spalinową oraz
elektryczną zamiatarek o podobnych gabarytach, różnica
w wadze przewożonych śmieci może dochodzić nawet do pół
tony na korzyść zamiatarki spalinowej. Dodatkowo duża masa
pojazdu elektrycznego wpływa na możliwość wykorzystywania go jako zamiatarki chodnikowej czy kosiarki (będzie
po prostu niszczył nawierzchnię).
Koszty produkcji wpływają także na cenę urządzeń. Wersja
elektryczna samej zamiatarki może być nawet o 70% droższa
od pojazdu spalinowego o podobnych parametrach. Wydając
publiczne pieniądze trzeba się zastanowić, czy kolejne kilkaset tysięcy nie lepiej przeznaczyć np. na dofinansowania
do wymiany pieców i realnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście.
Zima w garażu
W zimie wydajność baterii drastycznie spada (dotyczy to
wszystkich ich rodzajów). Spada pojemność akumulatora, co
skutkuje ograniczeniem zasięgu. Dodatkowo, np. przy dziesięciostopniowym mrozie straty mocy mogą dochodzić nawet
do 50%. Przy takim obciążeniu, nawet przy kilku stopniach poniżej zera, nie ma mowy o wykorzystaniu zimowego osprzętu.
Skutkuje to koniecznością zakupu drugiej maszyny (wersja
spalinowa) do prac zimowych. W tym czasie nasza wersja elek-

a Wykres 2: Moc akumulatorów względem temperatury – na podstawie:
https://www. elektrycznemonocykle. pl/wszystko_co_musisz_wiedziec_o_akumulatorach-c__224

tryczna stoi bezczynnie w garażu, a przez te trzy, cztery najzimniejsze miesiące trzeba ponosić koszty leasingu, nie mówiąc już o kurczącym się okresie gwarancji. W tym czasie całoroczny nośnik narzędzi z możliwością przezbrajania z zamiatarki w pług z posypywarką będzie sobie świetnie radził, pracując na dwie zmiany, bez względu na porę roku.
Baterie mają swoją żywotność i wytrzymają określoną ilość cykli
ładowania. Samoczynny proces spadku ich pojemności jest

a Wykres 3: Wykorzystanie pojazdów z napędem spalinowym i elektrycznym
w zależności od pór roku

procesem naturalnym, który może zostać przyspieszony niewłaściwym użytkowaniem (np. nadmierne przegrzewanie maszyny
u upalne dni). U producentów elektrycznych samochodów osobowych można znaleźć informację, że 2-3% spadek pojemności baterii na każde przejechane 10.000 kilometrów nie kwalifikuje do jej wymiany w ramach gwarancji. Trzeba zatem brać
pod uwagę problem finansowania, wymiany i utylizacji baterii
w naszym pojeździe komunalnym nawet co trzy, cztery lata.
Oczywiście elektrycznym pojazdom nie można odmówić zalet.
Świat będzie szukał możliwości wprowadzenia tego typu rozwiązań do masowej produkcji i niewątpliwie swoje miejsce
na rynku znajdą nie tylko samochody osobowe. Potencjał jest,
ale potrzeba jeszcze czasu, aby elektryczne pojazdy do zadań
specjalnych mogły w pełni spełniać przypisane im funkcje.
Źródła:
http://www.akubiz.biz/artykul,357,poznaj-swoj-akumulator-nie-tylko-w-sezonie-zimowym
https://www. elektrycznemonocykle. pl/wszystko_co_musisz_wiedziec_o_akumulatorach-c__224
https://www. e-petrol. pl/notowania/pomocne-informacje/podzial-skladnikow-cen-paliw
http://samochodyelektryczne.org/jak_szybko_spada_pojemnosc_akumulatorow_nissana_leafa.htm
http://seo.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/raport-roczny-innogy-2016.pdf
https://pl. wikipedia.org/wiki/La_Jamais_Contente
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www.graco.pl

Wszystkie kosze Palfingera
Austriacki Palfinger jest jedynym na świecie producentem
oferującym zarówno izolowane, jak i nieizolowane platformy osiągające wysokość roboczą od 10 do 103 metrów.
Optymalnie dostosowane do zakresu roboczego platformy dostępowe Palfinger przeznaczone są do montażu
na podwoziach o wadze od 3,5 do 60 ton umożliwiając
transportowanie w bezpieczny sposób ludzi oraz niezbędnych im narzędzi na pożądaną wysokość.

Na okres zimowy przypada zwiększone zapotrzebowanie firm komunalnych na podnośniki koszowe. Choćby dlatego, że muszą one zajmować się
usuwaniem sopli i śniegu z dachów oraz naprawiać częściej psujące się latarnie uliczne i miejską sieć elektryczną. Także firmy energetyczne
pracują w tym okresie pełną parą usuwając awarie sieci przesyłowych. Borykają się przy tym
z bardzo trudnymi warunkami pracy. Zmagać
się muszą z nierównościami terenu, mnóstwem
śniegu, oblodzeniem i siarczystym mrozem.
Trzeba doceniać pracę monterów, którzy z pełnym poświęceniem starają się jak najszybciej
przywrócić dopływ prądu, bez którego po prostu nie można się obejść.
Pracę ludzi wspomagają urządzenia i maszyny.
Im jest ich więcej i im są wydajniejsze i bardziej
niezawodne, tym łatwiej monterzy i mechanicy radzą sobie ze wszelkimi przeciwnościami. Palfinger specjalizuje się w produkcji podnośników montażowych montowanych na podwoziach samochodów ciężarowych, dostawczych typu pick-up, van
(w tym z napędem na wszystkie koła) oraz gąsienicowych. umożliwiających poruszanie się w trudnym terenie. Do napraw przewodów „pod prądem” dysponuje rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi izolację od 1 do 69 kV. Różne rodzaje wysięgników – teleskopowe, teleskopowo-przegubowe, „over center”, kosze obrotowe,
wciągarki oraz zabudowy przystosowane do specjalnych wymagań użytkowników pozwalają
na zaoferowanie podnośników w bardzo wielu
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a Wszystkie podnośniki mają
teleskopowo wysuwane wysięgniki i dodatkowe stałe
lub obrotowe bocianki,
a w niektórych rozwiązaniach
konstrukcyjnych obrotowe
kosze

s Podnośnik koszowy Palfinger
P 90 T umożliwia pracę na maksymalnej wysokości aż 8,8 metra. Dzięki temu znakomicie nadaje się do pielęgnacji koron
drzew czy okresowej obsługi
serwisowej latarni ulicznych

f Kosz roboczy BB040 zamontowany na żurawiu zakabinowym
PK34002-SH dostarczany jest
w komplecie z aluminiowo-stalowym łącznikiem, uprzężą
i pasem bezpieczeństwa

konfiguracjach i o różnych wysokościach pracy.
Mimo że ostatnimi czasy zimy nie były srogie, należy jednak dmuchać na zimne i z racji położenia
geograficznego oraz klimatu być przygotowanym
na ciężkie warunki pogodowe. Firmy komunalne
powinny z odpowiednim wyprzedzeniem planować zakupy inwestycyjne, żeby nie być zmuszonym do nabycia tego, co jest dostępne „od ręki”,
ale niekoniecznie w pełni spełnia kryteria, które
ma spełniać nasz sprzęt. Firma Graco służy swoim klientom bezpłatną pomocą w doborze podnośników koszowych oraz daje możliwość wyboru urządzenia odpowiadającego w pełni potrzebom nabywcy. Ceny są konkurencyjne, a oferowane maszyny bardzo dobrej jakości. Graco zapewnia również serwis i zaopatrzenie w części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do oferowanych urządzeń koszowych.
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www.atlas-poland.pl

Zyski dzięki
odpadom
Tak brzmi dewiza firmy TANA – fińskiego producenta maszyn i urządzeń przeznaczonych
na składowiska odpadów i do recyklingu. Jest to jedyny na świecie producent dwubębnowych kompaktorów pełnej szerokości, gwarantujących najwyższą wydajność przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Z kolei w recyklingu doskonałe wyniki osiągają uniwersalne rozdrabniacze TANA Shark.
Od roku 1971 – w którym fińscy konstruktorzy zaprojektowali
pierwszy na świecie kompaktor – do teraz firma TANA pozostaje
jedynym producentem pełnej szerokości, dwubębnowych kompaktorów. Ponad czterdziestoletnie doświadczenie obfitowało
w wiele przełomowych rozwiązań. Ostatnie z nich, bardzo zaawansowane TANA SMART SITE, sprawiły że maszyny są jeszcze wydajniejsze i oszczędne. W efekcie kompaktory TANA można dziś spotkać na ponad 1.500 składowiskach odpadów rozproszonych na całym świecie.
Najnowsze kompaktory TANA to modele serii E. Charakteryzują
się one optymalnie rozłożonym ciężarem, sztywną ramą, dwoma
bębnami o pełnej szerokości i zębami miażdżącymi. Zastosowane rozwiązania umożliwiają zagęszczenie o co najmniej 10% lepsze niż w przypadku pozostałych kompaktorów. Duża w tym zasługa bębnów wyposażonych w zęby o kształcie piramidalnym,
które zagęszczają i kruszą odpady skuteczniej od maszyn wyposażonych w tak zwane płyty tnące. Poza tym mniejsza średnica
bębnów kompaktujących oraz sztywna rama maksymalizuje nacisk maszyny na podłoże i pozwala zagęszczać odpady na większą głębokość. A wynik pracy to równy, mocno zagęszczony obszar, na który śmieciarki mogą wjechać bezpiecznie i szybko dokonać rozładunku. Inną zaletą tej unikatowej konstrukcji jest
ograniczenie wymaganej liczby przejazdów z sześciu do czterech, co oznacza wymierne oszczędności czasu i paliwa.

a Kompaktory TANA zagęszczają odpady z dziesięcioprocentową większą wydajnością i dzięki temu przedłużają możliwość składowania odpadów o kilka lat
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Nowe maszyny są też przyjaźniejsze środowisku naturalnemu.
Do ich napędu stosowane są silniki spełniające wymagania
Tier 4, które jednocześnie charakteryzują się mniejszym apetytem na paliwo (8–9% niższym, niż silniki Tier 3). Poza tym lepszy
stopień zagęszczenia i gładsza powierzchnia zmniejszają zużycie gleby pokrywającej o 50%.
Projektanci zadbali także o zapewnienie komfortowego, a zarazem bezpiecznego środowiska pracy operatora. Kabina jest doskonale wyciszona, a system filtrów, wentylacji i klimatyzacji zapewnia optymalne warunki do oddychania. Poza tym miejsce
pracy wyróżnia doskonała ergonomia, a konstrukcja kabiny zabezpiecza przed spadającymi obiektami (FOPS) oraz na wypadek wywrócenia (ROPS). Dodatkowo jest odizolowana od maszyny i drgań silnika, a duże przeszklenia i miejsce jej posadowienia zapewnia optymalną widoczność lemiesza spycharkowego. Joysticki sterujące są zintegrowane z pneumatycznym fotelem operatora, który może obracać się o kąt 90 stopni.
Zadbano także o prostotę i wygodę prac związanych z codzienną konserwacją. Do wszystkich punktów serwisowych jest łatwy
dostęp, a konstrukcja maszyny – wysoki na 890 milimetrów prześwit – nie wymaga stosowania misek na spodzie maszyny. To
sprawia, że pod maszyną nie gromadzą się odpady, które mogą
w skrajnych sytuacjach być przyczyną pożaru.
Kompaktory TANA serii E dostępne są w pięciu kategoriach masowych (26, 32, 38, 45 i 52 tony).
Modele oznaczone symbolem „eco” spełniają wszystkie przepisy dotyczące emisji. Warto wiedzieć, że producent wyposaża
swoje maszyny w bogate oprogramowanie elektroniczne. Przyczynia się ono do podnoszenia wydajności, ale także bezpieczeństwa pracy. I tak system sterowania Tana Control System
(TCS) monitoruje i steruje funkcjami maszyny. Dostarcza on informacji takich jak: pozostała ilość paliwa, temperatura cieczy
chłodzącej silnika, temperatura oleju hydraulicznego oraz temperatura oleju silnikowego. Jeśli któryś z parametrów przekroczy
dopuszczalny zakres, system wysyła powiadomienia alarmowe.
Z kolei system TANA ProLoc (dostępny jako wyposażenie opcjonalne) jest narzędziem, umożliwiającym operatorowi maksymalizację wydajności pracy. Informuje o obszarach, w których wymagana jest większa liczba przejazdów oraz tych, które zostały
już w optymalny sposób zagęszczone. System monitorowania
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opierając się na układzie nawigacji satelitarnej dostarcza informacji na temat obszarów zagęszczenia z bardzo dużą dokładnością sięgającą dziesiątych części stopnia.
Wprawdzie TANA kojarzy się przede wszystkim z produkcją unikatowych kompaktorów, ale to także doświadczony i uznany producent maszyn i urządzeń stosowanych w recyklingu. A recykling to obecnie nie tylko unijny wymóg, ale też konieczność
i bardzo dobry biznes. Dlatego na całym świecie wskaźniki recyklingu wzrastają, a z każdym rokiem powstają nowe możliwości
wykorzystania odpadów jako zasobów surowcowych. Wprowadzane w wielu krajach regulacje mają na celu ograniczanie, a nawet zapobieganie umieszczaniu odpadów na składowiskach.
Przekształcanie odpadów w energię, recykling i inne alternatywne metody wiążą się z nowymi procesami i generują zapotrzebowanie na różne maszyny i urządzenia. To stwarza też nowe
możliwości biznesowe w branży recyklingu. Dlatego biorąc
pod uwagę ciągłą zmienność środowiska biznesowego, uniwersalność maszyn jest coraz cenniejsza. Te zasady przyświecały
konstruktorom TANY podczas projektowania rozdrabniacza
Shark 440DT. Przede wszystkim zadbano, aby maszyna mogła
być stosowana nie tylko przy rozdrabnianiu opon, ale również
pozostałych odpadów. W efekcie udało się stworzyć maszynę,
która z równą sprawnością radzi sobie z różnorodnymi materiałami. I tak do zastosowań urządzenia należą: rozdrabnianie
wstępne, rozdrabnianie wtórne, rozdrabnianie małych cząstek
w jednym przejściu. Urządzenia te mogą rozdrabniać szeroką
gamę materiałów takich jak opony, odpady handlowe i przemysłowe, odpady budowlane i pochodzące z rozbiórek, odpady
do wytwarzania stałych paliw wtórnych, tworzywa sztuczne, stałe odpady komunalne, odpady drzewne, podkłady kolejowe, odpady z gospodarstwa domowego, materace i meble, papier, żwir
gruby, drut odpadowy i inne materiały specjalne.
Istotną zaletą jest to, że wiele zadań można wykonać za pomocą
jednej maszyny. Odpada więc konieczność stosowania rozdrabniacza wstępnego, rozdrabniacza właściwego oraz przesiewacza. A eksploatacja jednej maszyny zamiast dwóch lub trzech to
przecież wymierne oszczędności.
TANA Shark jest wyposażony w hydrostatyczny układ przeniesienia napędu, identyczny z używanym w kompaktorach TANA.
Obejmuje on między innymi opatentowaną konstrukcję ramy ruchomej. Z kolei stop, z którego wykonane są części ruchome,
takie jak noże wirnika, został opracowany specjalnie na potrzeby
maszyny TANA Shark.

a Rozdrabniacze TANA Shark występują w wersji kołowej oraz gąsienicowej. Obie
wersje zapewniają maszynom dużą mobilność i umożliwiają pracę w różnych warunkach terenowych
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a Rozdrabniacze Shark z równym skutkiem można wykorzystywać do recyklingu
opon, jak i wielu innych materiałów

Ważnym elementem – podkreślanym często przez użytkowników – jest łatwy dostęp do punktów serwisowych. Przekłada się
on bowiem nie tylko na ergonomię, ale również redukcję czasu
wymaganego na wykonanie rutynowych czynności serwisowych.
Na przykład jedną z innowacyjnych cech, ułatwiających codzienną eksploatację, jest otwierana ściana boczna. Zapewnia łatwy
i bezpieczny dostęp, umożliwiający czyszczenie i usuwanie z wału obiektów niemożliwych do rozdrobnienia. Otwierana ściana
boczna działa również jako klapa serwisowa, przez którą wymieniane są noże wirnika i noże przeciwległe. W tym miejscu warto
wspomnieć, że noże i noże przeciwległe mają dwie powierzchnie zużywalne, przedłużające ich okres eksploatacji.
Natomiast frakcję produktu finalnego oraz jego jakość można
ustalić i wyregulować wykorzystując do tego sito o jednej z pięciu dostępnych wielkości oczka. Odpowiedni rozmiar jest określony pod względem charakterystyki obrabianego materiału
i założonych parametrów produktu końcowego.
Podobnie jak ma to miejsce w kompaktorach, także rozdrabniacze wyposażone są w szereg elektronicznych systemów. W tym
wypadku system sterujący TANA (TCS) monitoruje i steruje funkcjami maszyny. Warto podkreślić, że zawiera on dwanaście gotowych programów pracy przeznaczonych dla różnych typów
materiałów i celów rozdrabniania.
W przypadku zablokowania wału przez wsad niemożliwy
do skruszenia system TCS odwraca kierunek pracy wirnika
i przed rozdrobnieniem materiału lub zatrzymaniem maszyny
podejmuje kilka prób. Natomiast w celu zapewnienia lepszej
kontroli operacji rozdrabniania maszyna waży w czasie rzeczywistym rozdrobniony materiał na przenośniku. Informacje są
przesyłane do systemu TANA SMART SITE, w którym można
wyświetlać raporty według frakcji odpadów. Poza tym system
umożliwia dostęp do Internetu oraz wyświetlanie w czasie rzeczywistym parametrów maszyny. Dostęp do nich, poza właścicielem, mają też specjaliści lokalnego przedstawiciela firmy
Tana. Poprawia to dokładność rozwiązywania problemów i minimalizuje przestoje. W najkorzystniejszym scenariuszu, otrzymane tą drogą sygnały mogą wręcz umożliwić zapobieżenie
nadchodzącym awariom. Dzięki systemowi właściciel maszyny może też monitorować jej parametry zawsze i wszędzie.
Umożliwia to lepszą kontrolę jej działania. Oprócz monitorowania można pobierać informacje między innymi na temat
zbliżających się przeglądów konserwacyjnych, zużycia paliwa
oraz liczby przepracowanych godzin.

www.sennebogen.com
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Cichy
i skuteczny
przeładunek
Od dwóch lat w Zakladzie/Instalacji w Julkowie (gmina Skierniewice) spółki ”EKO-REGION” pracuje elektryczna ładowarka chwytakowa Sennebogen 818 E. Maszyna jest nie tylko ekologiczna, ale
umożliwia też w pełni bezpieczną pracę w zamkniętej hali. Przynosi to spółce wymierne korzyści.
”EKO-REGION” świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Spółka zawiązana została w marcu 2000 roku głównie z inicjatywy Powiatu Bełchatowskiego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wsparcia projektowi udzieliło też kilkanaście samorządów województwa łódzkiego. Z biegiem czasu,
dzięki szerokiej ofercie usług zarówno w zakresie odbioru odpadów komunalnych, jak i ich zagospodarowania oraz tworzenia ekologicznych programów inwestycyjnych, spółka wyrobiła sobie mocną pozycję rynkową.
Dobra kondycja finansowa firmy pozwala na inwestowanie
w nowoczesne, innowacyjne maszyny. Bogate zaplecze
sprzętowe i utrzymywanie własnych składowisk odpadów
stwarzają odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Sprzyja
mu też realizowana od początku istnienia strategia, polegająca na rozwoju i budowaniu infrastruktury dającej gwarancje
właściwego zagospodarowywania odpadów. Działania te realizowane były dwutorowo. Po pierwsze poprzez budowę infrastruktury do zagospodarowania odpadów, po drugie zaś
przez zwiększanie udziałów rynkowych w tym segmencie.
W efekcie spółka ”EKO-REGION” stała się dziś prężnie działającym przedsiębiorstwem, podzielonym na sześć oddziałów. Co istotne, spółka dysponuje obecnie także trzema
RIPOK-ami wraz ze składowiskami odpadów.
W tak pojętą misję doskonale wpisuje się inwestowanie w nowoczesne maszyny spełniające najwyższe standardy zarówno jakościowe, jak i ekologiczne. Dobrym tego przykładem jest
zakupiona w grudniu 2016 roku ładowarka chwytakowa marki
Sennebogen 818 E. – Ze względu na fakt, iż maszyna musi pracować w zamkniętym pomieszczeniu, zdecydowaliśmy się na ładowarkę chwytakową z napędem elektrycznym. Dodatkowym
powodem takiego wyboru jest to, że nasza spółka wiele uwagi
poświęca działaniom chroniącym środowisko naturalne – tłumaczy Wioletta Radomska, kierownik w spółce ”EKO-REGION”.
Maszyna pracuje w hali, do której zwożone są odpady, a jej zadaniem jest załadowanie ich do rozrywarki. Dzięki temu odpady rozkładają się równomiernie na przenośnikach taśmowych,
co zwiększa skuteczność odzysku surowców. Odpady do roz-

rywarki trafiają od góry. Nie jest to żaden problem, bo ładowarka Sennebogen wyposażona jest w kabinę unoszoną
na wysokość 2,7 metra. To sprawia, że wzrok operatora znajduje się na poziomie 5,5 metra, a to zapewnia pełną kontrolę
nad transportowanym ładunkiem. – Maszyna napędzana jest
silnikiem elektrycznym o mocy 90 kW. Zasilanie przekazywane
jest kablem o długości około trzydziestu metrów, który dzięki
bębnowi, w zależności od potrzeb, samoistnie zwija się i rozwija. Jest to rozwiązanie bezpieczne i wygodne, gdyż zapewnia
bezpieczne i sprawne poruszanie się maszyny po całym obszarze pracy – wyjaśnia Wioletta Radomska.
Zalety elektrycznych maszyn przeładunkowych są oczywiste. Niskie,
w porównaniu z silnikiem Diesla, zużycie podzespołów pozwala
wydłużyć znacznie okresy między przeglądami . Wymiana oleju i filtra są również przeprowadzane rzadziej. Ponadto maszyny z napędem elektrycznym zasilane kablowo są zawsze gotowe do pracy i nie
potrzebują przerw powodowanych koniecznością uzupełniania paliwa. Elektryczne maszyny przeładunkowe Sennebogena są nie tylko
bardziej ekonomicznie, ale także przyjazne dla środowiska
naturalnego. Napęd elektryczny zapewnia operatorom komfortowe
środowisko pracy, ponieważ poziom emisji hałasu i wibracji jest
znacznie niższy w porównaniu z maszynami napędzanymi
silnikami wysokoprężnymi. Ponadto elektrohydrauliczne układy napędowe są znacznie prostsze w codziennej obsłudze.
Kabina Sennebogena 818 E wyróżnia się komfortem i przestronnością. Wyposażono ją w wygodne siedzisko, ergonomicznie rozmieszczone instrumenty obsługowe. Jest także regulowana na wysokość, co zapewnia niezakłócony widok na cały obszar
roboczy. – Ładowarka chwytakowa Sennebogen pracuje u nas
od grudnia 2016 roku, czyli już prawie dwa lata. Maszyna jest mało awaryjna. Przez dwa lata nie miała ani jednej poważnej awarii.
Należy jedynie odpowiednio ją serwisować i przeprowadzać przeglądy okresowe, a u nas wykonuje je w ramach gwarancji oficjalny dystrybutor maszyn marki Sennebogen – firma Komatsu Poland.
Dodam, że współpraca z tą firmą przebiega bezproblemowo,
a wszelkie prace konserwacyjne wykonywane są rzetelnie
i na czas. Dlatego z całym przekonaniem rekomenduję ładowarkę
Sennebogen 818 E – podsumowuje Wioletta Radomska.
Pośrednik Komunalny
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Ekologiczne i ekonomiczne
Czyste ulice, parkingi i deptaki to już norma i trudno sobie wyobrazić, aby miejsca te mogły
być nie posprzątane. Jednak utrzymanie ich w ciągłej czystości często wiąże się z pracą w różnych godzinach i w bliskiej obecności ludzi. A to wymaga stosowania maszyn, które są nie tylko skuteczne, ale też bezpieczne.
Zarządcy dróg mają coraz większe wymagania
i oczekiwania od firm sprzątających. Z uwagi na dążenie do oszczędności firmy sprzątające, często decydują się na kupno zamiatarek używanych. Trzeba
jednak wtedy pamiętać, że większość takich urządzeń jest mocno wyeksploatowana, a ich parametry mogą nie spełniać norm nie tylko jakościowych,
ale też tych związanych z ochroną środowiska. Dlatego warto jest zastanowić się nad wyborem nowego urządzenia, które jest sprawdzone na rynku, objęte gwarancją, a w razie potrzeby będzie miało zapewniony profesjonalny serwis. W Polsce jest wiele
firm sprzedających nowe zamiatarki, ale zapotrzebowanie rynku na sprzęt wysokiej jakości jest tak
duże, że nadal istnieje miejsce dla kolejnych przedstawicieli. Stąd też DOBROWOLSKI Sp. z o.o. zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o zamiatarki
uliczne i jest przedstawicielem na rynek polski firmy
BROCK Kehrtechnik GmbH z Niemiec. To uznany,
niemiecki producent zamiatarek, który już od lat
z powodzeniem sprzedaje swoje wyroby w wielu
krajach. Skuteczność zamiatania oraz ilość wzbijanego pyłu to jeden z bardzo istotnych elementów
w walce ze smogiem. Dlatego przed podpisaniem
umowy spółka DOBROWOLSKI dokładnie sprawdziła czy zamiatarki BROCK spełniają wszystkie wytyczne związane z ochroną środowiska. Przede
wszystkim kontroli zostały poddane dane informujące o ilość emitowanych, niezwykle groźnych, pyłów zawieszonych PM10. Okazało się, że pod tym
względem wyroby niemieckiego producenta spełniają wszelkie normy i dorównują najlepszym zamiatarkom sprzedawanym w Europie.
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a Zamiatarki BROCK można
stosować na wszystkich rodzajach dróg. Spełniają
wszystkie normy dotyczące
ochrony środowiska, w tym
te dotyczące dopuszczalnej ilości pyłów zawieszonych PM 10

a Zamontowane przed szczotkami specjalne dysze zraszają zamiataną powierzchnię
i zmniejszając emisję pyłu

a Zamiatarkę można wyposażyć
w różnego rodzaju szczotki.
Coraz większym powodzeniem cieszą się te, które służą do usuwania chwastów

Napęd zamiatarek BROCK może być przenoszony od przystawki odsilnikowej, a w przypadku
braku możliwości zastosowania takiej przystawki
można zastosować silnik, który spełnia najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin (STAGE
V). Poza tym spółka dysponuje wersją z napędem
elektrycznym, jednak do pełni szczęścia brakuje
odpowiednich podwozi ciężarowych, które pasowałyby do wersji z napędem elektrycznym. Natomiast nie brakuje szerokiej gamy pojemności
zbiornika na zmiotki. Można skonfigurować zamiatarkę ze skrzyniami o pojemnościach od 4
do 12 metrów sześciennych oraz szerokości zamiatania od 2,2 do aż 5,05 metra. Warto wiedzieć,
że zamiatarki BROCK z serii VS mogą być stosowane na wszystkich rodzajach dróg, od gminnych po autostrady, a także na lotniskach. Producent zadbał, aby jakość użytych do produkcji zamiatarek materiałów była najwyższej jakości. I tak
zbiornik na zmiotki oraz jego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a pozostałe elementy wykonane są ze stali ST52-3 ze specjalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Poza tym
skrzynia posiada zintegrowany zbiornik na wodę,
która potrzebna jest do zraszania zamiatanej drogi. Zraszanie odbywa się poprzez belkę montowaną z przodu pojazdu, a także poprzez specjalne dysze zamontowane przed szczotkami zamiatającymi. Klienci mają do wyboru bardzo szeroki
wachlarz opcji, które w znacznym stopniu zwiększą możliwości zamiatarek. Firma proponuje różne systemy szczotek bocznych, w tym także tzw.
dwutalerzowe, które za zadanie mają zwiększe-

POJAZDY KOMUNALNE

www.dobrowolski.com.pl

nie szerokości i efektywności zamiatania. Bardzo
użytecznym wyposażeniem jest szczotka przednia, którą w istotny sposób może zwiększyć szerokość zamiatania. Przydatnym rozwiązaniem
oferowanym w zamiatarkach BROCK jest możliwość montowania specjalnych szczotek do usuwania chwastów. Z kolei tylna ssawa, służy
do zbierania, np. liści lub zmiotek. Zamontowana
jest na specjalnym wysięgniku, który ułatwia
w znacznym stopniu pracę operatorowi. Natomiast silny wentylator zapewnia optymalne parametry pracy przy prędkości obrotowej silnika
podczas przejazdu w trybie pracy.
W celu zapewnienia, jak najlepszej widoczności
podczas zamiatania można zamontować system
kamer, które pomogą operatorowi obserwować
skuteczność pracy maszyny. Istotną cechą zamiatarek BROCK jest ich uniwersalność. Idealnie odpowiada ona warunkom pojazdu wszechstronnego, a najczęściej wybierana konfiguracja to zima/lato. W efekcie użytkownik po sezonie zamiatania może szybko przezbroić pojazd w posypywarkę i pług odśnieżny. Zmianę ułatwia zastosowanie szybkozłączy, a także systemu specjalnego
rozłączenia i łatwego demontażu szczotek. Dzięki
temu przezbrojony pojazd może być wykorzystywany przez cały rok co zdecydowanie skraca czas
jego amortyzacji i obniża koszty działalności
przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że gama osprzętu

a W zależności od potrzeb zamiatarki BROCK mogą mieć
skrzynie na zmiotki o pojemnościach od 4 do 12 metrów
sześciennych

do zamiatarek na tym się nie kończy, a innym przykładem, chętnie wybieranego przez firmy komunalne, rozwiązania jest współpraca zamiatarki
BROCK z popularnym pojazdem hakowym.
W tym roku podczas targów POL-EKO System
w Poznaniu, spółka DOBROWOLSKI, wspólnie
z BROCK Kehrtechnik GmbH, będzie prezentować dwa modele zamiatarek VS4 i VS6. Szczegółowych informacji na ich temat oraz o pozostałych produktach będzie można uzyskać na stoisku 21 w pawilonie nr 8 oraz na terenie zewnętrznym S10 (stoisko nr 5).
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Rotokompaktory zagęszczają skutecznie
Coraz więcej zakładów trudniących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych zamienia
stare, powszechnie dotąd stosowane belownice na rotokompaktory – nowy rodzaj maszyn do zagęszczania odpadów. Korzyści ze zmiany są natychmiastowe i często wręcz zaskakujące.
Odpady wszelkiego rodzaju, nawet makulatura
i folie, to dla każdej firmy zło konieczne. Trzeba
je zebrać, przenieść do maszyny, sprasować
i zmagazynować. Od kilkudziesięciu lat powszechnie w tym celu używa się belownic. Jednak ich stosowanie wiąże się z utrudnieniami,
których nie zawsze można zaakceptować.
Przede wszystkim pracy belownic towarzyszy
uciążliwy hałas, a obsługa jest czasochłonna.
Dodatkowo belowanie prowadzi do dużego zapylenia. Są to powody, które w wielu wypadkach
wykluczają możliwość ich stosowania. Alternatywą może być prasokontener. Jednak ustawiony
zazwyczaj poza halą produkcyjną, generuje dodatkowe koszty i czas związany z transportem odpadów. To skłoniło konstruktorów firmy BERGMANN do zaprojektowania nowego urządzenia,
które pod nazwą „rotokompaktor” staje się coraz
popularniejsze także na polskim rynku.
Innowacja rotokompaktora polega na zagęszczaniu za pomocą obrotowego walca, który rozrywa i ubija prawie każdy rodzaj odpadów. Mogą one być wrzucane do maszyny w trybie ciągłym, bez czekania na zakończenie cyklu pracy.
Załadunek odbywa się tradycyjnie – ręcznie lub
przez taśmociąg, przy czym jest on możliwy
z każdej strony, nawet od góry.
Proces zagęszczania może rozpocząć się automatycznie po wrzuceniu odpadu, co czyni jego obsługę dziecinnie prostą. Kompaktowe wymiary ma-

f Rotujący walec efektywnie
przechwytuje, rozrywa oraz
zagęszcza odpady

s Belki z kartonu osiągają nawet wagę do 450 kg

s Obsługa jest dziecinnie prosta. Wystarczy jedynie wrzucić odpady do maszyny
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szyny w połączeniu z zaskakująco cichym napędem elektrycznym pozwalają na umieszczenie maszyny w każdym dogodnym miejscu. Dzięki temu
urządzenia mogą stać w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca powstania odpadów. Z kolei zastosowanie, dostępnego w wyposażeniu opcjonalnym,
mgiełkowatego zraszacza w komorze prasowania
ogranicza powstanie pyłu. Producent umożliwia
także dobranie rodzaju walca zagęszczającego,
tak aby był jak najlepiej dopasowany do zgniatanego odpadu. I tak kolczasty walec najlepiej nadaje się do twardych kartonów, płaski do folii, a walec z łopatkami do odpadów komunalnych.
Istnieją dwa rodzaje Rotokompaktorów.
Rotokompaktor PS1400-E zagęszcza odpady
do worków o pojemności 1,4 m³ (belki z makulatury ważą do 450 kg). Transport oraz magazynowanie belek odbywa się wygodnie na europalecie. Zastosowanie worka sprawia, że żadne odpady nie wydostają się poza belkę, a personel nie
traci czasu na wiązanie ich taśmą.
Rotokompaktor APS1100-E – zbiera odpady w standardowym pojemniku o pojemności 1.100 litrów.
Dzięki temu możliwe jest zagęszczanie odpadów komunalnych nawet z frakcjami mokrymi. W rezultacie
oszczędność to pięć z sześciu wywozów odpadów
śmieciarką. Producent przewidział także możliwość
współpracy rotokompaktora z prasokontenerem.

MASZYNY KOMUNALNE
Podobnie jak i pozostałe produkty firmy BERGMANN, również rotokompaktory są wykonane
według tych samych wyśrubowanych standardów jakościowych. To przecież właśnie ta cecha
decyduje o wysokiej pozycji i renomie marki
na polskim i światowym rynku branży odpadowej. I właśnie jakość oraz nowatorskie rozwiązania sprawiają, że urządzenia są chętnie kupowane przez czołowe firmy prowadzące w Polsce
działalność na szeroką skalę. – Korzystamy z rotokompaktorów BERGMANN i możemy powiedzieć, że podstawowe zalety to oszczędność,
wygoda i porządek. Oszczędność operatora, który musiałby bez przerwy wywozić kartony spod
linii, dodatkowo oszczędność miejsca ponieważ
odpady są mielone i zajmują o wiele mniej miejsca. Porządek ponieważ wszystkie odpady trafiają do jednego miejsca i nie są rozstawiane
wzdłuż linii. Dodatkowo pracownikom jest wygodniej wyrzucać kartony w jedno miejsce – wylicza Michał Polak, specjalista ds. Zaopatrzenia
i Administracji w FM Polska Sp. z o.o.
Jest to tylko jedna z wielu firm, która na „własnej skórze” przekonała się o wygodzie
i oszczędnościach, jaką zapewniają rotokompaktory. Dlatego lista polskich klientów systematycznie rośnie. Poza tym firma udostępnia
swoje produkty na testy a następnie dostosowuje je do indywidualnych potrzeb klientów. – Wybierając rotokompaktory firmy Bergmann

f Rotokompaktor APS1100
zagęszcza odpady i surowce wtórne w standardowych, wymiennych pojemnikach o pojemności 1100l

kierowaliśmy się kilkoma czynnikami. Pierwszym
było bezpieczeństwo użytkowania. Drugim zaś
efektywność urządzenia pod kątem specyfiki
naszej pracy. Chodzi o ograniczenie czynności nie
przynoszących wartości dodanej. Kolejnymi kryteriami były bezawaryjność, dostępność serwisu
oraz cena. Poza tym BERGMANN okazał się firmą
nam przychylną i mogliśmy przetestować kilka wersji rotokompaktorów. Dzięki temu po wprowadzeniu kilku niewielkich modyfikacji otrzymaliśmy urządzenia spełniające wszystkie nasze potrzeby – zapewnia Maciej Badora z Decathlon.
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Doświadczenie
Doświadczenie
poparte
poparte techniką
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
gruncie wyrosło
wyrosło przedsiębiorstwo,
przedsiębiorstwo
zaliczające się do czołowych europejskich producentów kontenerów.
ZPUH JK Miłosz Kiedrowski to producent kontenerów z trzydziestoletnim doświadczeniem, który
wytwarza ponad 15.000 pojemników rocznie. Powstają one przy udziale blisko 600 pracowników,
którzy w pięciu halach, na powierzchni 18.000
metrów kwadratowych zużywają do ich produkcji
blisko 1.800 ton stali miesięcznie. Z pośród 70 rodzajów kontenerów – występujących w ponad 200 różnych typach – większość produkowana jest na potrzeby gospodarki komunalnej. Poza polskimi przedsiębiorstwami doceniają je liczni klienci zagraniczni, gdyż większość produkcji
trafia na eksport. Dzieje się tak, bo ZPUH JK Miłosz Kiedrowski to firma, która niemal od początku działała z myślą o rynkach zagranicznych.
W rezultacie obecnie na eksport trafia ponad 90%
kontenerów, a ich odbiorcy reprezentują 14 krajów Europy. Większość z nich, bo aż 50%, jest
eksportowana na bardzo wymagające rynki
państw skandynawskich. Wiele kontenerów trafia
też do dużych odbiorców w Niemczech, Francji
oraz Belgii. Warto zaznaczyć, że wśród klientów
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a Szefowie ZPUH JK Miłosz
Kiedrowski zdają sobie sprawę, że tylko wykwalifikowana, stale podnosząca umiejętności załoga może pomóc
firmie skutecznie rywalizować na bardzo konkurencyjnym rynku kontenerów

a Podnoszenie umiejętności
załogi musi iść w parze z coraz szerszym wprowadzaniem zautomatyzowanych
stanowisk pracy
s Łączna powierzchni pięciu
hal produkcyjnych zajmuje 18.000 m2

znajdują się tak uznane firmy, jak Stena Recycling, SUEZ, Ragn-Sells, Herman Ellermann Containersysteme oraz FERRO Container.
ZPUH JK Miłosz Kiedrowski produkuje wyłącznie
kontenery metalowe. Na rynek krajowy oferowanych jest kilka rodzajów kontenerów i pojemników.
Wśród nich są niezwykle popularne i powszechnie
stosowane hakowe kontenery rolkowe (także
w wersjach lekkich oraz jako plandekowce) w wersji DIN 30722 lub SS-3021. Obecnie największy boom – zwłaszcza w Polsce – dotyczy kontenerów typu KP, które w wersjach wielokomorowych idealnie sprawdzają się w selektywnej zbiórce odpadów.
Oczywiście oferta jest znacznie bogatsza i śmiało
można zaryzykować stwierdzenie, że zakład jest
w stanie wyprodukować kontener spełniający potrzeby każdego klienta.
Sukces firma zawdzięcza trafnym decyzjom i konsekwentnie realizowanej wizji, polegającej na inwestowaniu w najnowsze technologie oraz stałemu podnoszeniu umiejętności załogi. Dlatego zakład korzysta w coraz większym stopniu z automatyzacji oraz nowoczesnego oprogramowania.
Przykładem może być stosowanie programów (Autodesk Inventor 11), które umożliwiają projektowanie 3D. Zresztą inwestycje we własne biuro projektowe szybko się zwracają, gdyż to właśnie na deskach kreślarskich powstają projekty wyrobów,
które zdobywają uznanie szerokich rzesz klientów.
Równie opłacalne są inwestycje w najnowsze
technologie wykorzystywane na liniach produkcyjnych. Tutaj przykładem może być zakup nowoczesnych urządzeń CNC do gięcia, cięcia
i spawania konstrukcji stalowych. Korzystają
z nich spawacze, a urządzenia nie tylko usprawniły prace, ale także zwiększyły finalną jakość wytwarzanych pojemników. Wprawdzie w produkcji
kontenerów ogromną rolę odgrywa jakość spa-
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wów, ale należy pamiętać, że nawet najlepiej zespawany pojemnik szybko przestanie spełniać
swe funkcje jeśli nie będzie zabezpieczony poprzez specjalistyczne powłoki ochronne. Dlatego
równie ważną rolę odgrywają, zajmujące powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych, cztery
malarnie. Zostały one zaprojektowane i wykonane przez firmę Nova Verta, a dysponują nowoczesnymi technikami zabezpieczenia stali. Pozwala
przy okazji zaspokoić estetyczne potrzeby nawet
najbardziej wymagających klientów. Do malowania używane są antykorozyjne farby i lakiery firmy
Teknos, a każdy kontener przed malowaniem jest
śrutowany, gdyż dopiero to gwarantuje wysoką
jakość i trwałość powłoki malarskiej.
Oczywiście, aby kontenery spełniały wysokie
standardy to do ich produkcji musi zostać użyta
odpowiednia stal. Dlatego ZPUH JK Miłosz używa do ich produkcji stali trudnościeralnej z renomowanej szwedzkiej firmy SSAB (Hardox, Domex). Pozostałą stal dostarczają huty Arcelormittal, Voestalpine oraz ATS.
Miłosz Kiedrowski, właściciel zakładu
– Profesjonalizm, doświadczenie, zaangażowanie
oraz najwyższa jakość wykorzystywanych komponentów pozwalają nam tworzyć kontenery spełniające wysokie wymagania klientów. Bycie liderem rynku zobowiązuje, dlatego nieustannie inwestujemy w nasz dział projektowy, zakład produkcyjny oraz w zasoby ludzkie. Dzięki temu jesteśmy jednym z największych producentów kontenerów w Europie. A produkowane przez nas
kontenery charakteryzują się najwyższą jakością
wykonania, czego potwierdzeniem są liczne certyfikaty w tym: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,
PN-N 18001: 2004, ISO 3834-2. Zresztą stale podnosimy jakość naszych produktów, wprowadzając nowe technologie i podnosząc kwalifikacje
pracowników. Dbamy też, aby nasze wyroby powstawały z materiałów najwyższej jakości
i przy użyciu odpowiednich narzędzi. W tym celu
już od lat nasze spawalnie wyposażamy w sprzęt
wiodących producentów elektronarzędzi takich
jak: ESAB, LINCOLN ELECTRIC, EWM. Nieustanie też powiększamy i doskonalimy park maszy-
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f O skali różnorodności produkowanych przez zakład
kontenerów najlepiej świadczy fakt, że wybierać można
z pośród 70 rodzajów pojemników. A jakby tego było
mało, to występują one
w ponad 200 różnych typach. Większość produkowana jest na potrzeby gospodarki komunalnej, ale
ich zakres stosowania jest
praktycznie nieograniczony

a Nowoczesne i przestronne
s – zbudowane specjalnie
pod kątem produkcji kontenerów – hale umożliwiają
poprowadzenie linii montażowych, w taki sposób, aby
maksymalizowały efekty pracy, a jednocześnie zapewniały pracującym optymalne
warunki bezpieczeństwa

nowy, a sprzęt do niego dostarczają nam tak
uznane firmy jak: AJAN GH, GEKA GH, DURMA
GH oraz Panasonic. Nie żałujemy na to środków,
gdyż wiemy, że tylko takie połączenie pozwala
uzyskać najwyższą jakość wyrobów. A że to się
w ostatecznym rachunku opłaca, świadczy zadowolenie klientów z Polski, Skandynawii, Niemiec,
krajów Beneluksu i wielu innych. Poza jakością
i terminowością dotarcie do tak licznych odbiorców ułatwia nam różnorodność produkcji. Produkujemy ponad dwieście różnych typów kontenerów, które można wykorzystywać w szerokim
zakresie niemal całej gospodarki komunalnej. Są
wśród nich kontenery, na przykład do składowania złomu, gruzu, odpadów roślinnych i poubojowych, odpadów komunalnych, materiałów niebezpiecznych i wielu innych.
Dowodem na to, że przedsiębiorstwo nieustannie dąży do podnoszenia jakości swych produktów mogą
być najbliższe plany rozwojowe. Już wkrótce zakład
wzbogaci się bowiem o kolejną halę produkcyjną
zajmującą dodatkowe 2.000 metrów kwadratowych.

POJAZDY KOMUNALNE
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Innowacyjna firma
z niezawodnymi śmieciarkami
Spółka EKOSYSTEM z Wąbrzeźna pokazuje, że perspektywiczne myślenie połączone z mądrym zarządzaniem i inwestowaniem to najlepsza metoda na odniesienie sukcesu gospodarczego. Jej właściciele już kilkanaście lat wcześniej zaryzykowali i postawili na nowoczesną zbiórkę odpadów komunalnych. Potwierdzeniem trafnych decyzji może być zakup
w 2006 roku dwukomorowej śmieciarki fińskiego producenta NTM.
– O tym, jak dobra była to decyzja niech świadczy
fakt, że kupiona wtedy śmieciarka pracuje u nas
do tej pory. Zresztą także wszystkie nasze późniejsze inwestycje w sprzęt związane były z marką NTM.
Już wtedy przekonaliśmy się, że w naszym wypadku najlepiej sprawdzają się pojazdy wielokomorowe. Dlatego my oraz okoliczni mieszkańcy byliśmy
dobrze przygotowani do wprowadzonego obowiązku segregacji odpadów na wiele frakcji – cieszy się
Paweł Lewalski, dyrektor w EKOSYSTEM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo z Wąbrzeźna posiada ustabilizowaną pozycję na rynku usług komunalnych
i mieszkaniowych. Świadczy bardzo szeroki zakres usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w czym
pomaga własna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu.
Poza tym spółka wykonuje prace związane
z zagospodarowaniem i konserwacją terenów
zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości
ulic i placów (letnie i zimowe). Ponadto w zakres jej świadczeń wchodzą też usługi
w dziedzinie projektowania budowlanego,
urbanistycznego i technologicznego. W czasie
długoletniej działalności firma zdołała zaskarbić sobie przychylność zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Zresztą jakość wykonywanych usług potwierdzają też
certyfikaty oraz nowoczesny sprzęt.

a Dyrektor Paweł Lewalski już
f od kilkunastu lat jest zwolennikiem śmieciarek wielokomorowych marki NTM.
W firmie EKOSYSTEM sprawdzają się idealnie, a ich największe zalety to wysoka jakość wykonania, która w połączeniu z wysokiej jakości
materiałami użytymi do ich
produkcji gwarantują trwałość i niezawodność
s Wielokomorowe śmieciarki
pozwalają na wymierne
oszczędności paliwa, czasu i liczby osób potrzebnych do ich obsługi

Mimo różnorodnych form działalności kołem zamachowym spółki pozostaje ciągle sfera gospodarki odpadami komunalnymi. Ten segment generuje największe przychody, ale też wymaga
największych nakładów, wśród których czołowe
miejsce zajmują inwestycje w nowoczesny tabor. – Inwestycje w specjalistyczne pojazdy to konieczność, która jest bardzo kosztowna. Z tego
powodu kupujemy wyłącznie sprawdzone pojazdy, renomowanych producentów. Taką filozofię
wyznajemy od dawna, bo przecież pierwszą śmieciarkę NTM kupiliśmy jeszcze wówczas, gdy
w Polsce nie było jeszcze oficjalnego przedstawiciela tej marki – podkreśla Paweł Lewalski.
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Teraz zakup śmieciarki NTM w Polsce nie wiąże
się z żadnym ryzykiem i klienci mogą liczyć na fachową, kompletną pomoc. Istnieje bowiem spółka NTM Polska, zajmująca się ich sprzedażą oraz
przedsiębiorstwo KOMUNAL TRUCK, które jako
wyłączny, autoryzowany partner fińskiego producenta prowadzi montaż zabudów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dystrybucję części zamiennych oraz przygotowanie pojazdów pod kątem indywidualnych wymogów polskiego klienta.
O tym, że pracownicy z KOMUNAL TRUCK wykonują dobrą prace może świadczyć fakt stale rosnącej sprzedaży śmieciarek NTM. – Mogę śmiało powiedzieć, że nasze przedsiębiorstwo NTM-ami
stoi, gdyż od wielu lat używamy praktycznie wyłącznie śmieciarek tego producenta. Dlaczego? Z
prostego powodu, bo są moim zdaniem po prostu
najlepsze! Przede wszystkim gwarancją jakości zabudów NTM jest jakość wykonania i jakość materiałów użytych do ich produkcji. Najlepszym przykładem ich trwałości jest śmieciarka, którą użytkujemy od kilkunastu lat, a nie ma w niej śladów korozji! I to nie tylko na dnie zbiornika, ale także
na ścianach bocznych. Świadczy to, że NTM nie
oszczędza stosując stal cieńszą i gorszej jakości,
a z tym niestety można się spotkać, u niektórych innych producentów. Poza tym w parze z nienaganną jakością wykonania idzie uproszczona do maksimum obsługa – twierdzi dyrektor Lewalski.
W efekcie długoletnia, udana współpraca zaowocowała stałym powiększaniem floty pojazdów
z logo NTM i obecnie spółka użytkuje jedenaście
takich śmieciarek. Praktycznie wszystkie to pojazdy wielokomorowe, których zalety – po wprowadzeniu obowiązku segregacji odpadów – mogą
być w pełni wykorzystywane. – Trzeba przyznać,
że w regionie, który obsługujemy segregacja odpadów jest na wysokim poziomie i dlatego nasze
ostatnie zakupu dotyczyły śmieciarek trzykomorowych. To pozwala nam zaoszczędzić znaczne
środki związane z zakupem paliwa, ale przede
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a Śmieciarka 3-komorowa pozwala na szybkie zebranie
posegregowanych trzech
frakcji, a następnie niezależny ich wyładunek w odpowiednich, dla danej frakcji,
miejscach

s NTM to także producent
śmieciarek
przeznaczonych do obsługi pojemników podziemnych i tak
zwanych „dzwonów”. Ich
przewagą jest zdolność zebrania wielokrotnie większej ilości odpadów od wykorzystywanych do tego
celu zwykłych kontenerów

wszystkim z czasem pracy i liczbą zatrudnionych – wylicza Paweł Lewalski.
Choć NTM kojarzony jest głównie jako lider
w dziedzinie śmieciarek wielokomorowych, to ich
oferta jest znacznie bogatsza. NTM to także pełna gama modeli małych śmieciarek satelitarnych,
których zabudowy umożliwiają dotarcie pojazdu
do pojemników znajdujących się w trudno dostępnych miejscach, jak np. wąskich uliczkach
starówek. Te śmieciarki mogą być dla przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów doskonałym uzupełnieniem taboru, gdyż dotrą także tam, gdzie duży pojazd z racji swej masy mógłby, np. ugrząźć w nieutwardzonej drodze. Warto
przy tym dodać, że nazwa „śmieciarka satelitarna” wzięła się stąd, że może ona współdziałać
w zestawie z większym pojazdem, krążąc wokół
niego jak satelita i dowożąc do niego zebrane
z okolicy odpady. Poza tym dla wielu firm interesującą propozycją mogą być śmieciarki z żurawiem przeznaczone do obsługi pojemników
półpodziemnych oraz tzw. „dzwonów” a także
podziemnych. Warto wiedzieć, że taki zestaw,
w porównaniu do często używanego zwykłego
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kontenera, jest w stanie zebrać nawet ponad
dziesięć razy więcej odpadów.
Należy też wspomnieć o innowacyjnej konstrukcji
z KOMUNAL TRUCK czyli wysokociśnieniowej instalacji do mycia pojemników KOMUNAL WASH.
To unikalne rozwiązanie niezwykle ułatwia pracę,
a co istotne system ten można montować zarówno na etapie kompletowania zabudowy, jak i w pojazdach używanych. Przydatność rozwiązania dostrzegły także władze NTM i opracowane w Polsce rozwiązanie oferowane jest w pojazdach zagranicznych odbiorców.
– W naszym przedsiębiorstwie nie mamy śmieciarko-myjki, ale mieliśmy okazję obserwować na testach pojazd wyposażony w KOMUNAL WASH i mogę zapewnić, że jest to bardzo skuteczne i przydatne rozwiązanie. Na tyle, że planując kolejne zakupy,
na pewno poważnie rozważę możliwość zakupu takiej śmieciarki – twierdzi Paweł Lewalski
Wszystkie proponowane przez KOMUNAL
TRUCK rozwiązania mają jedną wspólną cechę – przynoszą wymierne oszczędności. Dzieje
się tak albo bezpośrednio, jak w przypadku wielokomorowych śmieciarek NTM obniżających
w istotny sposób rachunki za paliwo i koszty zatrudnienia, albo pośrednio – jak w przypadku instalacji do mycia pojemników, która pozwala zaoszczędzić dużo czasu na koniecznych pracach
związanych z konserwacją pojemników.

a Gama śmieciarek NTM obejmuje także mniejsze pojazdy. Są one niezastąpione
w obsłudze rejonów z wąskimi uliczkami, bądź drogami o słabej nawierzchni

f Wysokociśnieniowa instalacja do mycia pojemników
KOMUNAL WASH montowana jest w przedniej części
śmieciarki. Warto wiedzieć,
że można ją zamontować także w pojazdach używanych

Pośrednik Komunalny

33

POJAZDY KOMUNALNE

www.poskom.pl

Ustawa o elektromobilności
i paliwach alternatywnych
Obowiązująca od lutego ustawa to pierwszy w polskim prawie akt prawny tak kompleksowo opisujący zasady działania tego sektora gospodarki. Regulacje jednak nie zdziałają wiele bez wsparcia przemysłu, ale przynajmniej ustalają ramy i wyznaczają kierunki rozwoju na przyszłość.
Same akty prawne nie spowodują, że Polacy z dnia na dzień
porzucą pojazdy spalinowe na rzecz elektrycznych, bądź wykorzystujących do napędu paliwa alternatywne. O tym zdecyduje przede wszystkim rynek, ale pomóc w kreowaniu nowych
trendów mogą odpowiednia infrastruktura i zachęty. Ta zasada w równym stopniu dotyczy zarówno użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Ci drudzy już od jakiegoś czasu szykują się do nowej rzeczywistości, wzbogacając swoją
ofertę o produkty wpisujące się doskonale w ekomobilność.
Często są to ci sami producenci, którzy dotąd koncentrowali
swoją działalność wyłącznie w obszarze tradycyjnych źródeł
napędu. Zresztą nadal stanowi ona ich główną działalność, ale
dostrzegając nowe trendy – a czasami konieczność – poszerzają swoją ofertę o pojazdy nowej generacji, nisko- lub wręcz
zero-emisyjne. Także producenci maszyn budowlanych mają
alternatywną ofertę produktów jeśli nie całkiem elektrycznych
to przynajmniej hybrydowych. Jednak o ile na budowach jeszcze wiele lat królować będą tradycyjne paliwa, to ich rola może szybko zmaleć w obszarze komunalnym. Wpływ na to ma
wiele czynników, które nawet bez wprowadzonej ustawy wymuszały na zarządcach komunalnych korzystanie w wielu miejscach z bezemisyjnych pojazdów, maszyn i urządzeń. Tak
przecież już jest w zamkniętych halach, magazynach, czy podziemnych parkingach. Dotyczy to coraz więcej zielonych skwerów, parków i innych miejsc użyteczności publicznej.
Nowa ustawa ma między innymi dopasować polskie prawo
do dyrektywy europejskiej w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Poza tym zakłada możliwość tworzenia
przez samorządy stref czystego transportu. Autorzy ustawy zapewniali, że nowe przepisy mają przede wszystkim uregulować funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu
ziemnego. Mają rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury
paliw alternatywnych w Polsce. W dokumencie znalazł się też
pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów napędzanych energią elektryczną we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego. I tak JST, w których liczba mieszkańców jest większa niż 50.000 mają obowiązek zlecania zadań publicznych
wyłącznie podmiotom, których przynajmniej 30 procent floty
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem
ziemnym (dotyczy to także komunikacji miejskiej).
Wymagania są więc duże, a samorządy mogą liczyć na rządowe dofinansowanie jedynie w przypadku zakupu autobusów
elektrycznych, których zgodnie z ustawą we flotach komunikacji miejskiej w 2021 roku ma być 5 procent, a poziom 30 procent ma zostać osiągnięty za 10 lat. Jednak dużo większy problem czeka samorządy w przypadku pozostałych pojazdów
komunalnych. Ustawa zakłada, że także tradycyjne śmieciarki
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powinny zostać zastąpione ekologicznymi rozwiązaniami, nawet, wtedy gdy JST ma podpiszą umowę na wywóz śmieci
z przedsiębiorstwem prywatnym, musi być postawiony warunek posiadaniu przez firmę odpowiedniej liczby pojazdów napędzanych elektrycznością. A w tym wypadku, jaki i w przypadku innych pojazdów komunalnych dotacje nie są przewidziane. A koszt zakupu, na przykład elektrycznej śmieciarki,
może być nawet dwukrotnie wyższy od tradycyjnego pojazdu.
Dlatego wypowiadający się o tym punkcie ustawy przedstawiciele JST i firm zajmujących się gospodarką odpadami uważają, że wprowadzenie do użytkowania tego typu pojazdów jest
nierealne bez pomocy państwa. Tak zresztą się dzieje w niektórych państwach unijnych, jak np. Francja i Niemcy, gdzie
dopłaty przekraczają nawet 50 proc. Tym niemniej podkreślają oni, że pomysł z elektrośmieciarkami jest jednak wart popierania. Proponują nawet, aby ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
i pieniędzy programów krajowych stworzyć zapis ułatwiający
inwestowanie w elektromobilność na wzór tego, który dotyczy
modernizacji dróg, czyli tzw. specustawę.
Zresztą generalnie nie ma w Polsce żadnej poważnej organizacji, która krytykowałaby ustawę w całości, bądź uważała, że
jest ona niepotrzebna. Przeciwnie praktycznie wszyscy uważają ją za krok w dobrym kierunku. Tak np. uważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które w swej opinii
uważa ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych
za krok milowy w drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. Według przedstawicieli branży paliwowej kształt ustawy
o elektromobilności i paliwach alternatywnych budzi jednak
sporo wątpliwości interpretacyjnych, a niektóre przepisy mogą
potencjalnie wyhamować rozwój elektromobilności i gazomobilności w Polsce. W podobnym tonie wypowiadają się też
przedstawiciele JST, producentów i pracodawców branż związanych z branżą komunalną w Polsce.

www.serafin-maszyny.com

SPRZĘT KOMUNALNE

DYNASET – skuteczność separacji
Elektromagnesy są efektywnym narzędziem do segregowania metalowych elementów przy wyburzaniu, pracach na wysypiskach czy w kolejnictwie. Ze względu na swą dokładność są też
niezwykle użyteczne w zastosowaniach na terenie skupów złomu.
Używane na niektórych złomowiskach zwykłe chwytaki bez
problemu radzą sobie z większymi elementami, jednak nie są
w stanie szybko i naprawdę skutecznie uprzątnąć terenu. Z zadaniem tym poradzić sobie wyłącznie chwytaki wyposażone
w elektromagnes. Po ich uruchomieniu wytwarzane jest bowiem pole magnetyczne, które przyciąga zarówno większe
stalowe elementy, jak i wszelkiego rodzaju ścinki i drobinki.
Zalety magnesów hydraulicznych docenią szczególnie pracujący na złomowiskach. Dzięki ich zastosowaniu sortowanie i recykling złomu stał się łatwy, jak nigdy wcześniej.
Oczywiście nie jest to jedyny obszar zastosowań elektromagnesów HMAG. Można je wykorzystywać także na maszynach wyburzeniowych, rozdrabniarkach, koparkach, tradycyjnych chwytakach czy żurawiach. Szybkość i prostota instalacji sprawiają, że są to narzędzia nadające się doskonale do wynajmu. Wielkość wykorzystywanego narzędzia determinowana jest jedynie ciężarem roboczym maszyny,
do której ma być ono podłączane. Magnesy hydrauliczne
z serii HMAG posiadają wbudowany napędzany hydraulicznie generator. Do działania wymagają więc jedynie połączenia hydraulicznego. Ich włączanie i wyłączanie odbywa się
za pomocą układu hydrauliki maszyny roboczej.

a Chwytak HMAG wyposażony został w automatyczne zawory przepływu i ciśnienia
oleju. Wykorzystując funkcję szybkiego rozmagnesowywania operator maszyny
może precyzyjnie kontrolować upuszczenie przenoszonego materiału
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Koparki
Koparki na hałdzie!
Blisko trzy i pół kilometra kwadratowego, czyli niemal pięć procent powierzchni Rudy Śląskiej
zajmują hałdy. Większość z nich usypano z materiałów pogórniczych, tylko niektóre powstały
z odpadów pochodzących z działających jeszcze w w dzięwiętnastym stuleciu okolicznych hut
cynku. Właścicielem trzech takich zakładów był Karol Godula, śląski magnat przemysłowy
i właściciel ziemski. Postać wielce tajemnicza, ale nietuzinkowa. Godulę śmiało określić można mianem prekursora… recyklingu. Jeszcze w początkach dzięwiętnastego stulecia wpadł
bowiem na pomysł ponownego wykorzystania żużla zalegającego na rudzkich hałdach.
Fakty z życia Karola Goduli przeplatają się z mitami. Określany był Królem Cynku, Rudzkim Rockefellerem ale także Diabłem z Rudy, a to za sprawą
ogromnego majątku, który udało mu się zgromadzić. Uważano, że nie mógł się go dorobić bez
udziału sił nieczystych. Dokonując żywota w roku 1848 roku Karol Godula pozostawił po sobie majątki ziemskie oraz czterdzieści kopalń węgla kamiennego, dziewiętnaście kopalń galmanu i trzy
huty cynku. Cały majątek – szacowany na dwa miliony ówczesnych talarów – umierający bezdzietnie
Godula przepisał Joannie Gryzik, córce swojej gospodyni. Wywołało to prawdziwą furię krewnych
Króla Cynku, którzy latami stosując wszelkie sposoby bezskutecznie walczyli o spadek.
Część niechcianej spuścizny Karola Goduli stanowią wpisane od stuleci w miejski krajobraz hałdy. Ich rekultywacja pozwala nie tylko odzyskać
nadające się doskonale na cele budowlane lub
inwestycyjne tereny, ale także zagospodarowywać wydobyte ze zwałowiska odpady wydobywcze. Na miejscu produkuje się z nich kruszywo
budowlane, co jest ze wszech miar proekologiczne. Pozwala bowiem zaoszczędzić naturalne zasoby kamienia, zapobiegając jednocześnie degradacji środowiska związanej z tworzeniem
i eksploatacją kamieniołomów.
Krok po kroku znika największe na terenie Rudy
Śląskiej, bo liczące blisko czternaście hektarów,
zwałowisko zamknięte ulicami Pawła i Starą. Zaczęto usypywać je jeszcze na początku dziewiętnastego stulecia. Trafiały tu zarówno odpady z kopalni
węgla kamiennego, jak i huty cynku. Dlatego hałda
składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – usypana z odpadów pokopalnianych – liczy około sześciu hektarów i została już zrekultywowana przez
miejscową firmę Stalbet 2. Teraz usuwa ona zwałowisko z opadów z huty cynku. Rekultywacja terenu
wpisuje się lokalne potrzeby dotyczące zagospodarowania odpadów, które jeszcze do niedawna uznawane były za całkowicie bezużyteczne.
Stalbet 2 zgodnie z procedurami musiał uzyskać
zgodę na wydobycie i zagospodarowanie odpa36 Pośrednik Komunalny

s Koparki Cat są wykorzystywane nie tylko do rozbiórki hałdy,
ale także do prac związanych
z odbywającą się na miejscu
produkcją kruszywa

dów pokopalnianych i pohutniczych. Eksploatacja
odbywa się w precyzyjnie określonej technologii.
Prace związane z pozyskaniem surowca pohutniczego obliczone są na lata, być może trwać będą
jeszcze przez najbliższą dekadę. Termin zakończenia eksploatacji hałdy trudno precyzyjnie określić, bo zależy on od całego szeregu czynników.
Spośród nich duże znaczenie ma popyt na kruszywo. W chwili obecnej utrzymuje się on na wysokim
poziomie, dlatego dzienna produkcja Stalbetu 2
sięgać może nawet pięciu tysięcy ton. Firma składa cykliczne sprawozdania dotyczące zarówno
sposobu prowadzenia i przebiegu prac wydobywczych, jak i stopnia rekultywacji terenu. Nie ma
obaw, że w ziemi zostaną jakiekolwiek szkodliwe
substancje. W hałdzie zalega żużel, który swymi
właściwościami przypomina zwykły kamień. Muszą
poradzić z nim sobie koparki stosowane do rozkopywania zwałowiska. Takie, jak Cat 330 UHD, której pracę obserwowaliśmy w tak niecodziennych
warunkach. Okazuje się, że tak potężna maszyna,
znajdująca z reguły zastosowanie w rozbiórkach
i wyburzeniach sprawdza się również w pracach…
komunalnych. Bo za takie uznać można usuwanie
hałdy i odzyskiwanie z niej żużla. Praca w takich
warunkach ma też gorsze strony. Nie są to okolicz-
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ności typowe dla robót ziemnych, gdzie operator
kopie z reguły w miękkim podłożu i musi zmagać
się co najwyżej ze zwiększonym zapyleniem. Jednak Cat 330 UHD pełniący najczęściej w Stalbecie 2 rolę maszyny wyburzeniowej z łatwością radzi sobie też na hałdzie. Rdzenie chłodnicy są chronione specjalną osłoną siatkową montowaną na zewnątrz drzwi i zapobiegającą przedostawaniu się
drobnych cząstek do wewnątrz. W ten sposób
zmniejsza się też częstotliwość czyszczenia układu
chłodzenia.
Koparka pracuje na hałdzie w różnej konfiguracji
wysięgnika. Dzięki temu, że operator może korzystać z hydraulicznego systemu mocowania wysięgnika bardzo szybko dokonuje modyfikacji podłączając – w zależności od potrzeb – krótsze lub dłuższe segmenty. Bez używania narzędzi szybko odłącza i podłącza także wszystkie przewody hydrauliczne. Wymiana osprzętu trwa jedynie kilka minut
dzięki stanowiącemu wyposażenie koparki Cat 330
UHD układowi sterowania, w pamięci którego zapisać można parametry dotyczące ciśnienia i przepływu dla nawet dwudziestu narzędzi roboczych.
Podczas rozbiórki zwałowiska operator koparki
bardzo często napotyka na potężne spieki przypominające wielkie odłamy skalne. By je usunąć
musi najpierw pokruszyć je młotem hydraulicznym. Przed uciążliwym hałasem i pyłem chroni
go wówczas komfortowa, nadciśnieniowa kabina.
Zmęczenie obsługującego maszynę zmniejsza
funkcja Smart Boom, której zadaniem jest redukcja drgań przenoszonych na kabinę maszyny.
Hałda w swych najwyższych partiach osiąga wysokość dwudziestu pięciu metrów ponad poziom
zerowy. Pracujący na jej szczycie narażeni są
na niebezpieczeństwo, dlatego powinni zachować
szczególną ostrożność. Mogą natknąć się na rozpadliny czy przewody wentylacyjne prowadzące
do wnętrza zwałowiska. W takich warunkach liczy
się stabilność maszyny. Optymalny rozstaw gąsienic i duży prześwit umożliwiają pracę w trudnych
warunkach terenowych. Strome zbocza hałd także stanowią zagrożenie, dlatego też operator ko-

a Kiedyś zakłady hutnicze nie
miały możliwości odzysku
i przerobu odpadów z pieca,
dlatego wywożono je na hałdy.
Teraz trzeba je rekultywować

parki ceni sobie jej stabilność. Oczywiście nie
zwalnia go to z zachowania ciągłej ostrożności.
Podczas pracy na hałdzie wystarczy moment nieuwagi, by maszyna stoczyła się ze skarpy.
Koparki Cat są wykorzystywane nie tylko do rozbiórki hałdy, ale także do prac związanych z odbywającą się na miejscu produkcją kruszywa.
Wsypują spychany z hałdy materiał do zasobników kruszarek, porządkują teren i dokonują załadunku pojazdów transportu wewnętrznego.

f Operator koparki korzystając
z hydraulicznego systemu mocowania wysięgnika bardzo
szybko dokonuje jego modyfikacji podłączając krótsze lub
dłuższe segmenty

s Podczas rozbiórki zwałowiska operator często napotyka
na potężne spieki przypominające wielkie odłamy skalne. By je usunąć, musi użyć
młota hydraulicznego
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www.liebherr.pl

Skuteczny recykling z maszynami Liebherr

Do pracy w portach, złomowiskach i na składowiskach odpadów niezbędny jest odpowiedni
sprzęt. Musi on nie tylko szybko przetransportować materiał, ale przede wszystkim odpowiednio go posortować, aby już na tym etapie odzyskać jak najwięcej cennego surowca. Takie możliwości mają maszyny transportowe Liebherr – modele LH 22 M Litronic oraz LH 30M.
Maszyny przeładunkowe Liebherr mogą być przykładem maszyn, które doskonale odpowiadają
potrzebom branży recyklingowej. Nie ma w tym
nic dziwnego, gdyż ich konstruktorzy podczas
projektowania wzięli pod uwagę opinie i uwagi
przedsiębiorców działających w tym sektorze gospodarki. W efekcie powstały maszyny łączące
najnowsze osiągnięcia techniki z ergonomią, bezpieczeństwem i ekonomią użytkowania.
Wszystkie te cechy prezentuje model LH 22 M Litronic. Maszyna, wykorzystywana do transportu
materiałów, łączy komfort, wydajność i niezawodność. Wprawdzie jest to najmniejsza maszyna
transportowa Liebherr, ale pomimo niewielkich
wymiarów – obrys maszyny mieści się w prostokącie o wymiarach 5x2,5 metra) – jest bardzo
sprawna. Dzieje się tak między innymi dzięki jednostce napędowej o zwiększonej do 105 kW (143
KM) mocy, która umożliwia znaczne lepsze wartości przeładunkowe. Oszczędny wysokoprężny
silnik Liebherr, dzięki zastosowaniu nowego filtra
cząstek stałych z katalizatorem utleniającym, spełnia normy emisji spalin Stage IV.
Mocne podwozie LH 22 M Litronic jest dłuższe, niż
w poprzednim modelu, co gwarantuje wyjątkową
stabilność maszyny. A większa szerokość podpór
i geometria zmodyfikowanej dźwigni – między cylindrem monoblokowym, a podnoszącym – umożliwia podnoszenie cięższych ładunków. Te parametry idealnie odpowiadają na potrzeby transportu materiałów, rozładunku, sortowania i załadunku. Dodatkowo transport różnych materiałów
umożliwia szeroka gama chwytaków. I tak w zależności od rodzaju chwytak umożliwia transport
materiałów nawet o objętości półtora metra sześciennego. Maksymalny zasięg ramienia wynosi 11 metrów, a maksymalna wysokość załadunku sięga 3 metrów. Natomiast ciężar roboczy maszyny waha się w granicach od 19,2 do 22,2 tony.
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a Wszechstronne maszyny Liebherr równie dobrze sprawdzają się przy załadunku samochodów ciężarowych, wagonów kolejowych, podczas prac
w zakresie sortowania odpadów komunalnych oraz w różnego rodzaju standardowych
pracach przeładunkowych

a Maszyna występuje w dwóch
wersjach – ze sztywnie zamontowaną kabiną oraz z hydraulicznym podnośnikiem. W pierwszym wypadku wzrok operatora znajduje się na wysokości 3,6 metra. Natomiast regulowana hydraulicznie kabina
pozwala operatorowi obserwować teren z poziomu nawet pięciu metrów

Rezygnacja z koła kierownicy na rzecz joysticka
zwiększyła zarówno miejsce na nogi, jak i widoczność na obszar roboczy. Poza tym operator ma
do dyspozycji 7-calowy kolorowy ekran dotykowy. Jest on bardzo prosty w obsłudze, na bieżąco informuje o wszystkich ważnych danych związanych z aktualną operacją. Klawisze skrótów
można przypisać zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wybierać je szybko z paska menu.
Drugą propozycją przeznaczoną do prac związanych z recyklingiem jest koparka Liebherr model
LH 30 M. Maszyna napędzana jest przez czterocylindrowy silnik wysokoprężny Liebherr z filtrem
cząstek stałych, o pojemności ponad 7,0 litrów
i mocy 129 kW/175 KM, uzyskiwanych przy 1.800
obr./min. Koparka posiada bardzo dobrą stabilność ustawienia, dzięki czemu wszystkie prace
w zakresie podnoszenia ciężarów lub prace przeładunkowe mogą być wykonywane szybko
i sprawnie. Wyposażenie robocze LH 30 M Liebherr – tak jak i do innych modeli – dostępne jest
w wielu wariantach i może zostać optymalnie dostosowane. Obok klasycznego zastosowania, ze
zwisającym chwytakiem maszyna może być dodatkowo wyposażona w urządzenia do sortowania lub nożyce do cięcia złomu. Wykorzystując
maszyny na złomowiskach warto wyposażyć je
w chwytak z elektromagnesem. Do dyspozycji są
też chwytaki do materiałów sypkich, chwytaki wielołupinowe i do kłód drewna. Wszystkie maszyny
przeładunkowe marki Liebherr mogą być wyposażone w system szybkozłącza LIKUFIX. Dzięki niemu zmiany oprzętu są szybkie, co pozwala zwiększyć wydajność aż o trzydzieści procent. Opcjonalnie maszyny mogą być wyposażone w funkcję
ograniczenia zakresu roboczego. Możliwe jest
ustawienie parametrów takich jak wysokość, głębokość, szerokość i zasięg. Dzięki temu można uniknąć kolizji i uszkodzeń podzespołów.

www.wackerneuson.pl
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Bezemisyjny pomocnik komunalny
Prace komunalne często wymuszają stosowanie sprzętu, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, a dodatkowo spełnia bardzo rygorystyczne normy. Bierze się to z warunków,
w których maszyny muszą pracować, gdy na przykład zanieczyszczenie spalinami jest nie do zaakceptowania. Do niedawna jedyną możliwością było stosowanie różnego typu „gazowców”, ale
ostatnio coraz więcej zwolenników zdobywają maszyny i pojazdy elektryczne. A jedną z nich jest
ekonomiczna uniwersalna elektryczna ładowarka kołowa WL20e firmy Wacker Neuson.
Bezemisyjne rozwiązania Wacker Neuson oznaczają wyjątkową
ochronę operatora i środowiska bez uszczerbku dla wydajności. Dzięki serii „zerowej emisji” Wacker Neuson oferuje możliwość pracy maszyn nie emitujących żadnych szkodliwych substancji do atmosfery. To nie tylko wpływa korzystnie na środowisko naturalne, ale też otwiera przed przedsiębiorcami nowe
możliwości stosowania maszyn w miejscach dotąd dla nich niedostępnych. Nic więc dziwnego, że firma Wacker Neuson systematycznie wprowadza na rynek kolejne maszyny napędzane
elektrycznie. Docelowo każda jednostka z konwencjonalnym napędem ma mieć swego elektrycznego odpowiednika.
Bezemisyjne źródło napędu to nie jedyna cecha predysponująca elektryczną ładowarkę do prac w sektorze komunalnym. Napęd elektryczny to także niski poziom hałasu, w zasadzie wręcz
zerowy w odniesieniu do pracy silnika. To umożliwia stosowanie
ładowarki także w tych miejscach, które z racji ograniczeń poziomu hałasu są niedostępne dla konwencjonalnych maszyn.
Przede wszystkim mogą to być różnego rodzaju skwery, zieleńce, parki oraz place w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest prosta obsługa codziennego serwisu, a także łatwość sterowania. A warto wiedzieć, że parametry działania kompaktowej, zasilanej bateryjnie
ładowarki kołowej WL20e odpowiadają parametrom wersji z silnikiem Diesla. Jednocześnie jednak kierowcy i ich środowisko
czerpią korzyści z zerowej emisji. W niektórych parametrach, takich jak obciążenie zrzutu, elektryczna ładowarka kołowa może
nawet przewyższać model z konwencjonalnym napędem.
Do napędu ładowarki konstruktorzy firmy Wacker Neuson wykorzystali dwa oddzielne silniki elektryczne. Służą one do napędu
trakcyjnego i hydrauliki roboczej, a charakteryzują się przy tym
minimalnym zużyciem energii. A długość pracy przy w pełni naładowanej baterii wynosi 5 godzin, czyli czas wystarczający na typowe zastosowania, takie jak ładowanie i transport towarów
na krótkich dystansach. Producent oferuje zresztą dwa akumula-

tory do wyboru. W zależności od potrzeb można się zdecydować na baterie z czasem pracy wynoszącym 2 lub 5 godzin.
Zresztą czas eksploatacji akumulatora w dużym stopniu zależy
od odpowiednich warunków zastosowania, pracy i sposobu jazdy. Oznacza to, że możliwe jest także osiągnięcie nawet jeszcze
dłuższego od gwarantowanego czasu eksploatacji. Warto
na przykład wiedzieć, że praca z przerwami (np. 30 minut jazdy, 30 minut przerwy) wydłuża czas eksploatacji akumulatora.
Sam proces ładowania jest bardzo prosty, wystarczy połączyć
wtyczkę akumulatora z ładowarką za pomocą kabla.
Dodatkową zaletą elektrycznej ładowarki jest możliwość
współpracy z wieloma przystawkami. Pod tym względem
Wacker Neuson wyróżnia się na rynku, gdyż do wszystkich
swoich produktów ma bardzo bogatą ofertę dodatkowego
osprzętu. Dzięki temu ładowarka w prosty i szybki sposób może być przekształcona na przykład w skuteczną zamiatarkę.
Warto też wiedzieć, że z racji oszczędności na paliwie i serwisowaniu wyższy o 20% koszt zakupu może się zwrócić już
po około 2.800 godzinach eksploatacji.
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Ekonomiczna i wydajna ładowarka
Obsługujący Białystok i okolice Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
może służyć za przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa, które spełniając najwyższe standardy jest w stanie kompleksowo zagospodarować różnorodne odpady. Możliwe jest to dzięki
stosowaniu najnowszych technologii oraz optymalnie dobranym do potrzeb maszynom. A jedną z nich jest wyprodukowana w Polsce ładowarka kołowa LiuGong 856H.
Praktycznie każde wysypisko śmieci, a już na pewno każdy zakład utylizacyjny ma w swym parku maszyn ładowarkę kołową. Maszyny te dzięki swej
mobilności i wydajności są nieodzowne we wszelkiego rodzaju pracach przeładunkowych. Nie mogło więc ich także zabraknąć w ZUOK Hryniewicze,
gdzie od ponad pół roku z powodzeniem pracuje
ładowarka kołowa LiuGong 856H.
Zakład w Hryniewiczach to kompletny obiekt, który składa się zarówno z instalacji do biologicznego, jak i mechanicznego przetwarzania odpadów
komunalnych. Trafiają tu więc biodegradowalne
resztki odpadów zielonych, ale też odpady wielkogabarytowe, jak meble, drewniane palety oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do ich
właściwego zagospodarowania zbudowano kompleks obiektów, wśród których największy podziw
wzbudza, otwarta jesienią 2016 roku, nowoczesna sortownia odpadów selektywnie zebranych.
Jej budowa została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”. Inwestorem była spółka LECH, która zarządza w imieniu miasta Białystok systemem gospodarki odpadami, opartym na selektywnej zbiórce,
zakładem termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowiskiem wraz z sortownią
w Hryniewiczach. W ramach inwestycji powstała
linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40.000
ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych.
Podobnie jak budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalar40 Pośrednik Komunalny

a Hermetycznie zamykane
drzwi oraz system nowoczesnych filtrów sprawia, że
w kabinie panuje nie tylko
optymalna temperatura nawet w tak upalne dni, jak te
które panowały tego lata,
ale też stanowi skuteczną
zaporę przed nieprzyjemnymi zapachami z zewnątrz.
Kabina wyposażona jest
także w automatyczną klimatyzację Climatronic

a Mieczysław Romańczuk,
kierownik ZUOK w Hryniewiczach podkreśla, że ładowarka kołowa LiuGong pozwala zaoszczędzić wymierne ilości paliwa i czasu. Poza tym jest bezawaryjna
i prosta w obsłudze

ni), również budowa sortowni dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej.
I to właśnie w celu jeszcze lepszego wykorzystania mocy przerobowych sortowni przedsiębiorstwo zdecydowało się kupić nową ładowarkę. – Zanim trafiła do nas ładowarka LiuGong 856H
do transportu odpadów z placu ich składowania
do hali przyjęć używaliśmy mniejszej maszyny.
Do przewiezienia 10 metrów sześciennych odpadów potrzebowała czterech kursów, a nowa maszyna tylko trzech. To pozwala zaoszczędzić nam
wymierne kwoty na kosztach zakupu paliwa oraz
na czasie pracy – wylicza Mieczysław Romańczuk,
kierownik ds. technicznych w ZUOK Hryniewicze.
Wybór zarządców zakładu w Hryniewiczach nie
powinien dziwić. Wszak na całym świecie już ponad pół miliona klientów zdecydowało się na kupno ładowarek kołowych LiuGong. To świadczy, że
konstruktorzy potrafili zaprojektować maszyny,
które z powodzeniem sprawdzają się w różnorodnych środowiskach pracy. Także w tak wymagających, jakie panują na składowiskach odpadów
i zakładach utylizacyjnych. Warto zauważyć, że
do ZUOK w Hryniewiczach trafiła jedna z najnowocześniejszych ładowarek LiuGong – model 856H.
Pokreślić należy, że ten model – podobnie jak i pozostałe ładowarki kołowe tej marki – produkowany
jest w całości w Polsce, w zakładach koncernu
w Stalowej Woli. Jego zaletą jest między innymi
przeprojektowany wysięgnik typu „Z” wraz z łyżką
oraz zaawansowany system hydrauliczny reagujący na obciążenie „load-sensing”. Na końcu wysięgnika – umożliwiającego załadunek na wysokość
ponad czterech metrów można montować łyżki
o pojemności od 2,6 do 5,6 metra sześciennego.
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www.liugong.eu

Szefowie zakładu w Hryniewiczach zdecydowali
się na wariant pośredni i łyżkę o pojemności 3,6
metra sześciennego. – Odpady charakteryzują się
stosunkowo niską – w porównaniu do ich objętości – masą. Dlatego zależało nam na maszynie,
która owszem, dysponować będzie odpowiednio
dużą mocą, ale przede wszystkim pracować płynnie z łyżkami o dużej pojemności. Zwłaszcza, że
uzupełnieniem łyżki jest zamontowana na niej klapa dociskowa, która zapobiega wysypywaniu się
odpadów podczas transportu. Dodatkowym bonusem wynikającym z tego rozwiązania jest łatwość
nabierania odpadów z pryzmy, co przyspiesza cykle pracy oraz wydłuża żywotność opon – zachwala Mieczysław Romańczuk.
Oczywiście duża pojemność łyżki niewiele by dała, gdyby nie wysoka siła odspajania i odpowiednia moc silnika. W przypadku tego modelu nie ma
z tym problemu, gdyż do napędu ładowarki użyto silnika Cumminsa QSB6.7 Tier 4, o mocy 215 KM. Charakteryzuje się on wysoką wartością momentu obrotowego uzyskiwanego już
przy niższej prędkości obrotowej oraz niezwykle
szybką reakcją na zmienne obciążenia, co w połączeniu z elastyczną przekładnią typu powershift
zapewnia krótkie cykle pracy.
Z racji trudnych, wymagających dużej koncentracji, warunków panujących na placu przeładunkowym równie ważne, co mechaniczne osiągi, są
udogodnienia w pracy operatora. Dlatego przy pro-

a Ładowarka zakupiona przez
zakład w Hryniewiczach wyposażona jest w łyżkę o pojemności 3,6 metra sześciennego. Istotnym elementem jest też klapa dociskowa, która zapobiega wysypywaniu się odpadów
podczas transportu

jektowaniu kabiny konstruktorzy nie żałowali środków na zapewnienie operatorowi, jak największego komfortu. Stąd też w kabinie znalazł się między innymi komfortowy fotel, ergonomiczny panel
kontrolny, zwiększona powierzchnia okien oraz
wiele innowacyjnych rozwiązań. – Muszę przyznać, że bezpośrednio po zakupie wśród operatorów dało się zaobserwować niepewność, czy
nowa maszyna sprawdzi się w naszych warunkach. Obawy przede wszystkim dotyczyły wielkości łyżki i ograniczonego z tego tytułu pola widoczności. Jednak bardzo szybko obiekcje zamieniły
się w pozytywne odczucia i teraz wszyscy bardzo
ją chwalą. – podkreśla kierownik Romańczuk.
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www.merlo.com

Kompaktowa,
zwrotna i silna
Od niedawna brodnicki oddział
spółki TSC eksploatuje kompaktową ładowarkę teleskopową Merlo
TF 33.7. Maszyna transportuje bele
makulatury i spisuje się tak dobrze,
że władze spółki rozważają zakup
kolejnej maszyny tej marki.
TSC jest firmą oferującą kompleksowe rozwiązania dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Firma wyróżnia się nie tylko doskonałą znajomością
technologii produkcji papieru, ale posiada też bogate doświadczenia we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych i produktów. Siedziba TSC
zlokalizowana jest w Warszawie, ale firma ma swoje oddziały także w innych miastach. Na przykład
w Brodnicy, gdzie na potrzeby tamtejszego oddziału została zakupiona nowa kompaktowa ładowarka teleskopowa Merlo. – Ładowarkę wykorzystujemy przede wszystkim na naszym placu przeładunkowym. Służy ona do transportu papieru.
Jeszcze do niedawna całość prac wykonywaliśmy
trzema wózkami widłowymi. Jednak ze względu
na szybko rosnącą ilość surowca ich liczba okazała się niewystarczająca. Musieliśmy zatem podjąć
decyzję o zwiększeniu liczby maszyn transportujących makulaturę. Zdecydowaliśmy, że zamiast kolejnego wózka widłowego lepiej kupić kompaktową ładowarkę teleskopową – wyjaśnia Paweł Piotrowski, kierownik produkcji w spółce TSC.
Po starannym przeanalizowaniu parametrów maszyn
wybór padł na Merlo TF 33.7. Maszyna – zresztą podobnie, jak i pozostałe ładowarki tej marki – charakteryzuje się wprawdzie niewielkimi rozmiarami, ale
jednocześnie nadspodziewanie wysokimi parametrami roboczymi. Dodatkową zaletę stanowi fakt, że
wyższe osiągi udało się uzyskać przy jednoczesnym
ograniczeniu zużycia paliwa. Ładowarkę Merlo
TF 33.7 napędzać może jeden z dwóch silników, odpowiednio o mocy 55 kW/75 KM lub 85 kW/115 KM.
Napęd przenoszony jest za pomocą dwubiegowej
przekładni hydrostatycznej, a maksymalna prędkość
przejazdowa wynosi aż 40 km/h (jest to najwyższa
prędkość w tym segmencie maszyn).
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a Mimo kompaktowych wymiarów, ładowarka teleskopowa Merlo gwarantuje
osiągi, które pozwalają jej
skutecznie zastąpić nawet
kilka wózków widłowych

a W brodnickim oddziale spółki TSC każdego dnia sortuje
się wiele ton makulatury. I to
do jej transportu wykorzystywana jest ładowarka Merlo

Obie wersje ładowarki wyposażone są w system elektronicznego sterowania silnikiem EPD (Eco Power Drive). Umożliwia on ograniczenie zużycia paliwa nawet
o osiemnaście procent. Paweł Piotrowski potwierdza, że ładowarka, choć eksploatowana intensywnie, ma mniejszy apetyt na paliwo. – Sprawia to, że
zakup ładowarki zwróci się nam znacznie szybciej niż
początkowo zakładaliśmy. A ponieważ cena maszyny
była już i tak bardzo przystępna, to jej zakup traktowany w dłuższej perspektywie staje się bardziej opłacalny – twierdzi kierownik produkcji TSC.
Zielony „teleskop” jest też chwalony przez operatorów. Cenią sobie oni możliwość korzystania z trybu
„Speed control” dostępnego w wersji EPD Plus. Pozwala on dobrać prędkość jazdy maszyny do konkretnego zadania i utrzymywać ją na stałym poziomie. Rozwiązanie to sprawdza się idealnie podczas
pracy z osprzętem wymagającym niewielkiej, stałej
prędkości jazdy i jednocześnie dużego wydatku hydrauliki. Zaletą maszyny jest też funkcja ECO. Pozwala ona zredukować obroty silnika, co przekłada
się na znaczące oszczędności paliwa.
Dla spółki TSC decydujące znaczenie przy wyborze maszyny były jej osiągi i zwrotność. Choć
ładowarka TF 33.7 ma stosunkowo niewielkie wymiary 2,1x4,3x2,1 metra (szerokość/długość/wysokość), to w zależności od wersji może udźwignąć ciężar nawet o masie dochodzącej
do 3.300 kg. – Decydując się na zakup ładowarki
wiedzieliśmy, że musi być ona nie tylko zwrotna, ale
też mocna. Tego wymagają bowiem warunki pracy
w naszym zakładzie. Teren jest rozległy, ale szlaki
komunikacyjne wąskie. I właśnie w takich warunkach maszyny muszą każdego dnia przetransportować wiele ton makulatury. Ładowarka Merlo przemieszcza posegregowaną makulaturę na placu, ale
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to nie wszystko. Z powodzeniem wykorzystujemy ją
także do załadunku i opróżniania kontenerów. Pomysłowym rozwiązaniem, które świetnie sprawdza
się w naszych warunkach, jest łyżka z klapą. Korzystając z niej unikamy rozsypywania makulatury podczas transportu. Jako dodatkowe wyposażenie kupiliśmy także chwytak, który dzięki szybkozłączu
w szybki i prosty sposób można zamontować
na maszynie – opowiada kierownik Piotrowski.
Wszystkie kabiny montowane w ładowarkach
Merlo stanowią bezpieczne miejsce pracy dla
operatora. Posiadają homologację FOPS i ROPS,
a skuteczna instalacja klimatyzacyjna błyskawicznie pozwala osiągnąć żądaną temperaturę w ich
wnętrzu. – Zdarza się, że sam obsługuję ładowarkę i muszę przyznać, że jest bardzo wygodna. Fotel pozwala zająć dogodną pozycję, a kabina jest
jak na wymiary ładowarki bardzo obszerna. Do tego duże przeszklenia ułatwiają obserwację terenu
wokół maszyny. Nowy joystick wyposażony jest
w przełącznik kierunku jazdy, a na ekranie monitora wyświetlane są wszystkie niezbędne informacje. Elementem podnoszącym wydajność pracy
operatora jest też pedał dojazdowy umożliwiający
wykonywanie precyzyjnych ruchów maszyną – Paweł Piotrowski wylicza zalety maszyny.
Z kolei cztery hamulce tarczowe – uzupełnione
o dodatkowy tarczowy hamulec postojowy – zapewniają optymalne bezpieczeństwo. Kolejną zaletą jest
wysoki prześwit wynoszący 340 mm przy opo-

a To co szczególnie wyróżnia
ładowarki Merlo na tle konkurencji to bardzo obszerne, jak na ten segment maszyn, kabiny. Są nie tylko
przestronne, ale także ergonomicznie i komfortowe

nach 405/70-20, który pozwala na swobodne pokonywanie przeszkód, a dodatkowo na spodzie maszyny nie gromadzą się odpady. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej maszyny. Pozwala nam
ona szybciej transportować materiał, a to przekłada się na lepszą produktywność całego oddziału.
W dodatku nie musimy zatrudniać dodatkowych
pracowników, o których teraz coraz ciężej. Zwłaszcza, że obsługa ładowarki Merlo jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznego przygotowania. Dlatego bardzo poważnie zastanawiamy się
nad zakupem kolejnej maszyny tej marki. Jednak
jeśli tak się stanie, będzie to mniejszy model, taki
który bez problemów będzie mógł się poruszać
w ograniczonej przestrzeni naszej hali magazynowej – podsumowuje Paweł Piotrowski.
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Od premiery wiadomo było, że ciągniki JCB Fastrac to niezwykle uniwersalne pojazdy,
których wykorzystanie ograniczać może praktycznie tylko wyobraźnia. Nic więc dziwnego,
że po te innowacyjne pojazdy coraz chętniej sięga także branża komunalna.
Wozidło, ciągnik rolniczy, kosiarka, a nawet hakowiec, to tylko
niektóre z licznych ról, które może pełnić Fastrac. Jeden z najbardziej z zaawansowanych technologicznie ciągników najpierw przebojem wdarł się do gospodarstw rolnych, później
przyszła kolej na place budowy, a teraz coraz częściej można
go też spotkać podczas wykonywania prac komunalnych.
A wszystko to dzięki zmyślnej konstrukcji oraz stale zwiększającej się gamie współpracującego z nim osprzętu.
– Wykorzystujemy Fastraca do transportu kontenerów w naszym
RIPOK-u. Wyposażony w urządzenie hakowe z powodzeniem
radzi sobie ze wszelkiego rodzaju kontenerami. Z racji specyfiki miejsca, bardzo przydaje się tu jego zwrotność i siła. Poza
tym doskonale spisuje się przy transporcie odpadów wielkogabarytowych. Szczególnie tam, gdzie warunki terenowe są trudne posyłam go bez wahania, gdyż jego moc i inne parametry
wydobędą go z każdej opresji – informuje Paweł Lewalski, dyrektor w spółce EKOSYSTEM z Wąbrzęźna.
Wielozadaniowość Fastraca wynika z samej konstrukcji maszyny. W odróżnieniu od ciągników konwencjonalnych Fastrac ma
nie trzy, a pięć punktów zawieszenia narzędzi roboczych. Dlatego ciągnik pracować może z różnego rodzaju osprzętem roboczym, takim jak na przykład łyżka skarpująca, zamiatarka,
kosiarka-mulczer, rozdrabniarka gałęzi, myjka do znaków, ładowacz czołowy czy żurawik. Dzięki temu w branży komunalnej Fastrac może być wykorzystywany do różnego rodzaju prac
transportowych, stabilizacji gruntu, zamiatania nawierzchni drogowych, chodników i poboczy, odśnieżania, koszenia dużych
połaci, a także porządkowania oraz rekultywacji terenu. Poza
tym, jak się okazuje doskonale radzi sobie z transportem nawet dużych kontenerów na odpady. A w tym zastosowaniu zalety Fastraca uwidaczniają się jeszcze bardziej, np. w odróżnieniu od zwykłej ciężarówki nie podlega ograniczeniom trakcyjnym w ciężkim, pofałdowanym terenie, jest też bardziej zwrot44 Pośrednik Komunalny

ny, co w przypadku składowisk odpadów ma istotne znaczenie. Inne zalety to niższe ubezpieczenie i tańsze ogumienie, co
w sumie sprawia, że bieżące utrzymanie ciągnika kosztuje
znacznie mniej niż w przypadku tradycyjnej ciężarówki.
W ofercie JCB jest pięć modeli ciągników Fastrac. Są one napędzane silnikami o mocy od 175 do 350 KM, a dzięki temu
mogą rozwijać prędkość nawet 70 km/h. Bezpieczną jazdę
z tak dużą prędkością umożliwia specyficzna konstrukcja ciągnika. Fastrac zbudowany jest na pełnej ramie, co daje równy
rozkład masy maszyny na przednią i tylną oś i pozwala tak rozmieścić podzespoły, by odizolować je od naprężeń i udarów
pochodzących z nierówności podłoża. Wzmocniona konstrukcja ramy umożliwia zastosowanie resorowania z automatycznym wyrównywaniem poziomu nadwozia. Optymalny komfort
jazdy i wysokie bezpieczeństwo zapewniają także mechaniczne wspomaganie kierownicy, zamontowane po zewnętrznych
stronach wszystkich czterech kół hamulce tarczowe z podwójnymi zaciskami i układ ABS.
Fastrac został też wyposażony w przestronną kabinę, która dzięki posadowieniu pomiędzy obiema resorowanymi osiami napędowymi znajduje się w strefie ograniczonych wibracji. Z kolei
umiejscowiony w centralnym punkcie kabiny fotel kierowcy oraz
duża powierzchnia przeszkleń zapewniają doskonałą widoczność wokół pojazdu. Podczas jazdy nierówności terenu są doskonale kompensowane dzięki układowi pełnej amortyzacji całej maszyny oraz samopoziomujących się osi przedniej i tylnej.
To sprawia, że linia wzroku operatora utrzymuje się na niemal
niezmienionym poziomie. To wpływa na optymalny komfort pracy kierowcy, gdyż nawet przy maksymalnej prędkości nie odczuwa on uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia wibracji. Natomiast napęd na cztery koła, blokada mechanizmu różnicowego
plus wielkogabarytowe opony zapewniają sprawne przemieszczanie się także w trudnym, grząskim terenie.
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mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

„Pośrednik Komunalny – maszyny, pojazdy, sprzęt” to specjalistyczne czasopismo branżowe pośredniczące w kontaktach firm związanych z szeroko
rozumianym sektorem komunalnym. Swoją tematyką obejmuje najnowsze
rozwiązania techniczne i technologiczne z zakresu współczesnych metod
zbiórki, odbioru, transportu, przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów, letniego i zimowego utrzymania dróg oraz terenów użyteczności publicznej, efektywnej i bezpiecznej eksploatacji wykorzystywanego sprzętu,
a także skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Ukazuje się cztery razy w roku i jest bezpłatnie dystrybuowane do osób i instytucji branży komunalnej, jak również podczas targów Poleko/Komtechnika, Intermasz i Autostrada-Polska. Aktualny nakład drukowany czasopisma „Pośrednik Komunalny” to 4.500 egzemplarzy.
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1. Przedsiębiorstwa oczyszczania miast
2. Zakłady przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów
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zarządy melioracji
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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
Wydanie

Data ukazania się
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zgodnie z terminem p∏atności widniejącym na fakturze.
Zamieszczanie reklam o formatach innych niż podane wymagają dop∏at i są
możliwe wy∏ącznie po otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane
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DO WSZYSTKICH CEN
DOLICZAMY 23% PODATKU VAT.
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- przy zamówieniu publikacji w obu
tegorocznych wydaniach: 10%
- przy płatności przed emisją: 5%
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a) 1,5 strony artykułu + 1/2 strony
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c) 2 strony artykułu + 1 strona
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d) II lub III okładka* - 6.000,- zł
e) IV okładka* - 7.000,- zł
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Dane techniczne
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Powierzchnia zadruku:
181 mm x 260mm
Rodzaj druku:
offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku:
wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przypadku konieczności opracowania graficznego reklamy
redakcja dolicza poniesione
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(Miniog∏oszenia z logo firmy
w obu tegorocznych wydaniach)
modu∏ 57 x 63 mm
500,- z∏
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