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WYDARZENIA

  4 No wa im pre za w ka len da rzu SaMASZ
          Tuż obok im po nu ją cych obiek tów fa bry ki SaMASZ 

w Za błu do wie pod Bia łym sto kiem miał miejsce efek tow ny 
po kaz ma szyn ko mu nal nych te go pod la skie go pro du cen ta.

ŻYCIE W MIEŚCIE

  6 Spór o ko sze nie
          Jesz cze nie daw no miesz kań cy miast na rze ka li na po ran ne ha ła sy

zwią za ne z ko sze niem. W tym ro ku ina czej – bu dze ni by li rzad ko,
zy ska li jed nak no wy po wód do na rze kań – za ro śnię te traw ni ki.. 

WYWIAD POŚREDNIKA

8 Innowacyjność była zawsze 
naszym atutem

            Rozmowa z Marcinem Kanikiem,
Dyrektorem ds. Handlowych 
w spółce Atlas Poland.

EKOTECHNOLOGIE

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

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

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

12 Re kor do wa sprze daż ma szyn Ener gre en
            Mu sia ło mi nąć tro chę cza su za nim tak że

na si użyt kow ni cy prze ko na li się o za le tach
ma szyn do utrzy ma nia zie le ni pro du ko wa -
nych przez wło ską fir mę Ener gre en. 

14 Nie dać się za sko czyć zi mie
            Że by zi ma nie za sko czy ła dro go wców,

wszy scy od po wie dzial ni za utrzy ma nie
dróg mu szą się do te go 
od po wied nio przy go to wać.

16 Pal fi nger – ko sz pod kontrolą!
          Miej skie za uł ki, par ko we alej ki, wą skie chod ni ki oraz ścież ki 

ro we ro we to miej sca, w któ rych ide al nie spraw dza się 
pod no śnik ko szo wy Pal fin ger P17 0TX E.

18 Pro fe sjo nal ne urzą dze nia do za dań ko mu nal nych
          Pie lę gna cja te re nów zie lo nych nie ogranicza się tyl ko do ko sze nia

tra wy, dla te go też war to przyj rzeć się rozlicznym funkcjom maszyn
wytwarzanych przez nie miec ką fir mę Köppl.

21 Szczot ka szczot ce nie rów na
          Wy da wać by się mo gło, że pro duk cja szczo tek jest na tyle prosta, 

że nie wy ma ga spe cjal ne j wie dzy. Nic bardziej mylnego, 
to od ja ko ści szczo tek za le ży bowiem spraw ność za mia ta rek.

22 Wy so ka ja kość za roz sąd ną ce nę
           Za chod nia tech no lo gia w przystępnej ce nie 

– tak w skró cie scha rak te ry zo wać moż na
ka ta log z pro duk ta mi fir my Sto ko ta, pol skie go 
pro du cen ta za bu dów zbior ni ko wych.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

24 Bez piecz na i eko no micz na
             Jed nym z ciekawszych pro duk tów ofe ro -

wa nych przez EKOCEL jest śmie ciar ka 
z przed nim za ła dun kiem FRONTPRESS. 

26 Eko lo gicz ne Ty gry sy z Ar co nu
          Innowacyjny sys tem se pa ra cji opa ko wań

stosowany w urzą dze niach Ti ger DePack
po zwa la ich użytkownikom zmak sy ma li -
zo wać ilość od zy ska ne go su row ca.  

28 Belownice do zadań specjalnych
          Ogra ni cze nie po wsta wa nia od pa dów pro duk cyj nych sta no wi dla

pro du cen ta ko rzyść w po sta ci więk sze go zy sku. Dla śro do wi ska
na tu ral ne go ozna cza zmniej sze nie masy uty li zo wa nych śmie ci.   

30 Pro fe sjo nal ne si ta opty ma li zu ją selekcję
          W du żej mie rze od te go, jak do kład na i wy daj na bę dzie

segregacja, za le ży ilość su row ców, któ re uda się od zy skać.
Sukces gwarantuje sto so wa nie na rzę dzi o naj wyż szej ja ko ści.   

32 Inteligentne roboty już w sortowniach
             Au to ma ty za cja pro ce sów tech no lo gicz nych

co raz śmie lej wkra cza tak że do bran ży 
re cy klin go wej. Jed nym z pio nie rów 
jest ame ry kań ska fir ma AMP Ro bo tics. 

34 Ekologiczny „Zenek” sięgnie wszędzie!
          Po cząt ki by ły ty po we. Przed dwu dzie sto ma 

la ty no wo są dec ka fir ma MAG-FERUM 
by ła jed ną z wie lu skład nic zło mu. A teraz…

38 Re cy kling to po dwój ny zysk
          Re cy kling to przy szło ścio wy kie ru nek, któ ry nie tyl ko umoż li wia

ochro nę na szej pla ne ty, ale też zamianę od pa dów w zy ski.
To wła śnie jest celem działania fińskiego przed się bior stwa TANA. 

40 Kom po sto wa nie w sys te mie Pronar
          Pro nar jest nie tyl ko naj więk szym, ale 

tak że naj bar dziej kom plet nym pro du cen tem
mobilnych ma szyn re cy klin go wych.

44 Zwrotne, eko no micz ne i sku tecz ne
             Mi mo ugrun to wa nej po zy cji jed ne go 

z li de rów seg men tu ła do wa rek ko ło wych
fir ma Me ca lac nie spoczywa na laurach. 

46 MST wykopie i załaduje
          Spe cy fi ka wy ni ka ją ca z róż no rod no ści prac ko mu nal nych 

wy ma ga sto so wa nia ma szyn i urzą dzeń nie tyl ko wydajnych 
i nie za wod nych, ale też uni wer sal nych. 

48 Nie za wod ny ter cet ła do wa rek Vo lvo
          Wydajność maszyn i efektywność ser wi su 

sprawiły, że Za kład Go spo dar ki Od pa da mi 
w Za ku rze wie ma w swoich zasobach 
już trzy ła do war ki kołowe marki Vo lvo.  

50 Moż li wo ści w wer sji Tur bo
          W paź dzier ni ku tego ro ku ru szy ła se ryj na pro duk cja i sprze daż

kolejnego mo de lu ła do war ki te le sko po wej fir my Mer lo.   

52 Łyżki ze znakiem jakości
          Tyl ko ła do war ki z opty mal nie do bra ny mi łyż ka mi za ła dow czy mi 

są w sta nie wy ko ny wać pra cę szyb ko i sku tecz nie. Taki osprzęt
w atrak cyj nej ce nie pro du ku je pol ska spół ka Dek pol Ste el.  

54 Prze sie wa cze Ke estrack – uni wer sal ne i wydajne
          Każ de go ro ku tyl ko w kra jach Unii Eu ro pej skiej po wsta je blisko 

mi liard ton od pa dów bu dow la nych. Ich sys te mo we prze twa rza nie
po zwa la od zy skać i ponownie wykorzystać cen ne su row ce.  

56 Ko par ko -ła do war ka JCB 3CX 
w no wym wy da niu

          JCB, naj więk szy na świe cie pro du cent 
ko par ko -ła do wa rek, wpro wa dził do pro duk cji ko lej ną wer sję mo de -
lu 3CX. Nowa ma szy na jest ła twa 
w co dzien nej ob słu dze i kom for to wa.



Dro dzy Czy tel ni cy,
pan de mia ko ro na wi ru sa wpły nę ła na ży cie nas wszyst kich, a jej skut ki bo le śnie od czu ła prak tycz nie ca ła go spo dar -
ka. Jed nak są bran że, któ re wsku tek wpro wa dzo nych ob ostrzeń po nio sły – i na dal po no szą – stra ty, a któ rym wpro -
wa dzo ne przez rząd pro gra my po mo co we nie wy star czą. Na za koń czo nej nie daw no w Kiel cach kon fe ren cji mó wi li
o tym przed sta wi cie le bran ży tar go wo -kon fe ren cyj nej, któ rzy uwa ża ją, że do wyj ścia z kry zy su co vi do we go po trze bu -
ją wspar cia rzą do we go w wy so ko ści 1,5 mi liar da zło tych. Swo je ocze ki wa nia przed sta wi cie le te go sek to ra go spo dar ki
sfor mu ło wa li ja ko po stu la ty i skie ro wa li do pre mie ra Ma te usza Mo ra wiec kie go w ape lu sy gno wa nym przez człon -
ków zrze szo nych w Pol skiej Izbie Prze my słu Tar go we go. Po wo łu ją się oni na roz wią za nia, któ re otrzy ma ła bran ża
tu ry stycz na. Otóż do ma ga li się oni 3,5 mi liar da wspar cia i otrzy ma li je, mię dzy in ny mi w for mie bo nów tu ry stycz -
nych. Pol ska Izba Prze my słu Tar go we go pro po nu je, aby rząd wpro wa dził vo uche ry tar go wo-kon fe ren cyj ne do wy -
ko rzy sta nia przez trzy la ta. W przy szłym ro ku by ło by to 400 mi lio nów zło tych, w 2022 – 300 mi lio nów i ta ka sa -
ma kwo ta w 2023. Uwa ża ją, że ta kie dzia ła nie nie tyl ko ura tu je bran żę, ale wpły nie tak że za po śred nic twem tar -
gów na po bu dze nie ca łej go spo dar ki. Kwo ta ta po zwo li tak że być kon ku ren cyj nym dla sil nych tar go wo kra jów eu ro -
pej skich jak Fran cja, Hisz pa nia czy Kra je Be ne luksu. A or ga ni zo wa ne w Pol sce du że im pre zy są naj lep sza plat for -
mą ja ką po sia da Pol ska do pro mo cji na are nie mię dzy na ro do wej. Au to rzy ape lu wska zu ją tak że, skąd mia ły by po -
cho dzić środ ki na ten cel. Mia no wi cie pro po nu ją prze kie ro wa nie środ ków prze zna czo nych na do fi nan so wa nie
udzia łu MŚP w mi sjach i tar gach za gra ni cą na wy da rze nia tar go we od by wa ją ce się w na szym kra ju. Mi liard
w bo nach tar go wo-kon fe ren cyj nych to nie je dy ne wspar cie, ja kie go ocze ku je bran ża. Po stu lu je bo wiem do dat ko wo
o 400 do 500 mi lio nów zło tych na tak zwa ną po moc płyn no ścio wą, któ ra po zwo li jej prze trwać za paść w bran ży
spo tkań. Z naj now szych ba dań Urzę du Sta ty stycz ne go z wrze śnia 2020 wy ni ka, że sek tor tar gów przed pan de mią
Co vid -19 ge ne ro wał łącz ne ob ro ty w wy so ko ści około 4,9 mld złotych, a do bu dże tu pań stwa co ro ku wpły wa ło
prawie 0,5 mld zł po dat ku VAT. Obec nie zaś fir my bran ży tar go wej od koń ca lu te go  po zo sta ją prak tycz nie bez pra -
cy. Z wyżej wymienionych ba dań wy ni ka, że w 80% firm ob ro ty spa dły co naj mniej o po ło wę, w tym w po ło wie przy -
pad ków na wet o 90%. Bran ża tar go wa w cza sie obec ne go „prze sto ju” stra ci ła już po nad 1 mld złotych. 
Jak po da je PIPT pol ski ry nek tar go wy za trud niał przed pan de mią około 97 ty się cy pra cow ni ków, w tym 60%
na umo wach cy wil no -praw nych. Ze wspo mnia nych ba dań Urzę du Sta ty stycz ne go wy ni ka, że re duk cja za trud nie -
nia spo wo do wa na Co vid -19 tylko w bran ży tar go wej do tknę ła już blisko 60 ty się cy osób.

Ży czę zdro wia i opty mi zmu

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Prze rzu car ka kom po stu
PRONAR MBA 4512 g

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.



Gospodarowanie odpadami komunalnymi to bardzo wymagające wyzwanie dla ludzi i maszyn. 
Produkujemy coraz więcej odpadów, które trzeba odbierać, sortować, przeładowywać i przygoto-
wywać do przetworzenia. Pracy jest ogrom, presja czasu jest wszechobecna, a miejsca – na manewry 
i błędy – niewiele. 

Volvo posiada ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu wytrzymałych ładowarek kołowych 
dostosowanych do branż wymagających jak ta. Oferujemy szeroką gamę opcji dodatkowych – od osłon 
kluczowych komponentów, przez wyspecjalizowane osprzęty, po zaawansowane systemy wpływające 
na komfort i bezpieczeństwo operatora. Dopełnieniem tego jest opieka serwisowa będącą punktem 
odniesienia w branży. 

Nasi obecni partnerzy doceniają nasze starania i pozostają z nami, a doskonała rekomendacja
przyciąga kolejnych. 
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„Ma new ry Ko mu nal ne” by ły pre mie ro wą edy cją wy da rze nia,
któ re we dług za pew nień or ga ni za to rów ma od tąd zna leźć się
w ka len da rzu cy klicz nych im prez or ga ni zo wa nych przez
SaMASZ. Nic dziw ne go, wszak nie ma lep sze go spo so bu pre -
zen ta cji moż li wo ści ma szy ny niż po kaz jak dzia ła w kon kret nym
dzia ła niu. Tym bar dziej, że przy by li go ście mo gli „wła sno ręcz -
nie” spraw dzić, jak się spi su ją. Do te go mie li uni kal ną moż li -
wość roz mo wy z kon struk to ra mi ma szyn, któ rzy chęt nie udzie -
la li wszel kich in for ma cji na te mat za sto so wa nych roz wią zań.
Do dat ko wo wie lu z przy by łych na wrze śnio wą im pre zę po raz
pierw szy mo gło się za po znać z no wą sie dzi bą fir my. A trze ba
przy znać, że biu ro wo -fa brycz ny kom pleks ro bi du że wra że nie. 
– Ma new ry Ko mu nal ne to no wy pro jekt w fir mie SaMASZ. Po -
mysł po wstał w wy ni ku po zy tyw nych opi nii, któ re do nas na pły -
nę ły po or ga ni zo wa nych wcze śniej Ma new rach Łą ko wych.
Po tych do świad cze niach po sta no wi li śmy stwo rzyć bliź nia czą
im pre zę, ale w opar ciu o ma szy ny ko mu nal ne. W tym ro ku
do po ka zów wy ko rzy sta li śmy te re ny wo kół na szej fa bry ki, do -

ce lo wo pla nu je my bu do wę spe cjal ne go te re nu, po li go nu,
na któ rym w wa run kach zbli żo nych do na tu ral nych ma szy ny
mo gły by za pre zen to wać peł nię swo ich moż li wo ści. Cie szy nas
fre kwen cja i zna jo mość te ma tu ma szyn ko mu nal nych na szych
go ści. Dzię ki te mu wie my, ja kie są ocze ki wa nia ryn ku. Chce -
my, aby ta im pre za wpi sa ła się na sta łe w ka len darz na szych
po ka zów i je ste śmy prze ko na ni, że ko lej ne edy cje rów nież
przy cią gną sze ro kie gro no od bior ców – pod su mo wu je Nor bert
Paw lu czuk, kie row nik ds. mar ke tin gu w fir mie SaMASZ.
Po zwie dze niu fa bry ki i krót kiej kon fe ren cji przy szedł czas
na dy na micz ny po kaz ma szyn. Szczę śli wie fa bry ka SaMASZ
oto czo na jest roz le gły mi łą ka mi, a wzdłuż dro gi do jaz do wej bie -
gnie rów od wad nia ją cy. Z te go po wo du nie był to zwy kły po kaz,
ale au ten tycz ny spraw dzian ma szyn w prak tycz nym dzia ła niu.
Za nim jed nak po szcze gól ne ma szy ny za pre zen to wa ły swo je
moż li wo ści w prak tycz nym za sto so wa niu, od by ła się ich sta -
tycz na pre zen ta cja. W ro lę pre zen te ra, wcie lił się Piotr Ce be -
liń ski, kie row nik dzia łu han dlu kra jo we go oraz spe dy cji

No wa im pre za w ka len da rzu SaMASZ
Tuż obok im po nu ją cych obiek tów fa bry ki SaMASZ w Za błu do wie pod Bia łym sto kiem
od był się efek tow ny po kaz ma szyn ko mu nal nych te go pod la skie go pro du cen ta. Po -
twier dził on, że fir ma po zy cję jed ne go z li de rów bran ży za wdzię cza sku tecz nej pra cy
swo ich kon struk to rów, któ rzy sys te ma tycz nie wpro wa dza ją no we roz wią za nia, po zwa -
la ją ce ich użyt kow ni kom osią gać co raz lep sze wy ni ki eko no micz ne. 
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w spół ce SaMASZ i trze ba przy znać, że z za da nia wy wią zał
się do sko na le. Barw ne opi sy po zwa la ły ła twiej przy swo ić
tech nicz ne słow nic two oraz wy obra zić so bie, jak ma szy ny
ra dzą w kon kret nych za da niach. Tym bar dziej, że chwi lę
po sta tycz nych pre zen ta cjach ma szy ny ruszyły do pracy.
Wte dy rze czy wi ście moż na by ło zo ba czyć, że fa brycz ne da -
ne ma ją po kry cie w rze czy wi sto ści, a róż no rod ne oprzy rzą -
do wa nie nie po wsta ło w ce lu za peł nie nia ka ta lo go wych
stron, a fak tycz nie zo sta ło za pro jek to wa ne pod ką tem sku -
tecz ne go wy ko na nia kon kret nych za dań.
W su mie „na ży wo” moż na by ło zo ba czyć kil ka na ście ma -
szyn SaMASZ. Wśród nich by ła re pre zen ta tyw na gru pa ra -
mion wy się gni ko wych KWT i KOLIBER, któ re wraz z gło wi ca -
mi ro bo czy mi ty pu LAMA, KANGU i OR da ły po kaz sku tecz -
ne go ko sze nia po bo czy i przy droż nych ro wów. Po dob ne
moż li wo ści za pre zen to wa ły tak że ko siar ki bi ja ko we IBIS Up
i Ma mut. Jed nak naj wię cej emo cji wzbu dził prze jazd cią gni ka
po łą czo ne go z od mu lar ką do ro wów me lio ra cyj nych. Przede
wszyst kim dla te go, że był bar dzo wi do wi sko wy, ale rów nież
dla te go, że do pie ro wte dy moż na by ło zo ba czyć jak po wi nien
wy glą dać pra wi dło wo kon ser wo wa ny rów od wad nia ją cy.
Nie mniej efek tow ny był prze jazd no śni ka hy drau licz ne go
FISHER, któ ry wraz z pi lar ką tar czo wą PT udo wod nił, jak
szyb ko i sku tecz nie moż na ści nać ga łę zie drzew i krze wów
wdzie ra ją cych się na szla ki ko mu ni ka cyj ne.
Emo cji więc nie za bra kło, a po po ka zach moż na je by ło roz -
ła do wać w roz mo wach z kon struk to ra mi tych urzą dzeń, któ -
rzy chęt nie udzie la li obszernych wy ja śnień.
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Są wśród nas zwo len ni cy ide al nie przy strzy żo nych klom bów
i ga zo nów, są i wiel bi cie le ro man tycz nych łąk kwiet nych i pło -
żą cych się ła nów tra wy. Na wet w mie ście. Jed ni i dru dzy ma -
ją przy tym rze czo we ar gu men ty. O tym, kie dy i jak czę sto ko -
szo na jest tra wa w po szcze gól nych dziel ni cach i mia stach,
de cy du ją jed nak prze cież nie oso bi ste upodo ba nia czy gło -
so wa nie miesz kań ców. To le ży w ge stii władz sa mo rzą do -
wych, któ re zle ca ją pra ce przy utrzy ma niu zie le ni pra cu ją cym
na ich rzecz fir mom. A na te re nach za rzą dza nych przez spół -
dziel nie miesz ka nio we i wspól no ty de cy du ją wła śnie one.
Nie moż na przy tym za po mi nać o traw ni kach znaj du ją cych
się w pa sach dro go wych, szcze gól nie przy skrzy żo wa niach.
Po zo sta wia nie ich bez ko sze nia mo gło by być po pro stu nie -
bez piecz ne, utrud nia jąc kie row com wi docz ność. Ta spra wa
jest jed nak ure gu lo wa na prze pi sa mi i nie pod le ga dys ku sji.
Oczy wi ste jest tak że, że na pla cach za baw czy miej scach
prze zna czo nych do upra wia nia spor tu i re kre acji tra wa mu si
być krót ka, że by ob sza ry te mo gły peł nić swo ją funk cję.
Ko sze nie tra wy w mie ście od by wa się we dług ści śle okre ślo -
ne go har mo no gra mu. I jest dla bu dże tów sa mo rzą do wych ol -
brzy mim ob cią że niem. Mia sta wy da ją na ten cel kil ka mi lio -
nów zło tych rocz nie. Ku szą ce mo że być za tem dla nich wy ko -
rzy sta nie ak tu al nej mo dy na po zo sta wie nie traw ni ków w spo -
ko ju. Ale dla cze go w ogó le pi sze my o „mo dzie”? To prze cież
nie kwe stia es te ty ki, tyl ko pró ba za trzy ma nia wy sy cha nia gle -
by w mia stach, po wstrzy ma nia pu styn nie nia ob sza rów miej -
skich i ob ni że nia tem pe ra tu ry w na tu ral ny spo sób. Opa dów
ma my co raz mniej. Je śli już pa da, to jest to ra czej zja wi sko
o gwał tow nym cha rak te rze, w krót kim cza sie na mia sta spa -

da ją hek to li try wo dy, któ re rów nie szyb ko zni ka ją (lub za le wa -
ją piw ni ce, par kin gi i two rzą rze ki na uli cach). Aby ko rzyst nie
wpły nąć na śro do wi sko po trze ba o wie le wię cej desz czu,
a przede wszyst kim opa dów dłu go trwa łych i re gu lar nych. Je -
śli już jed nak ta wo da się po ja wi, do brze by by ło ja koś ją za -
trzy mać. Bez buj nych traw ni ków nie ma na to szans – kró ciut -
ka mu ra wa w tym nie po mo że, czę ste ko sze nie po wo du je
rów nież, że ro śli ny wy si la ją się na od bu do wa nie czę ści na -
ziem nych, ma jąc mniej roz bu do wa ny sys tem ko rze nio wy.
A bez ko rze ni wo dy w gle bie się nie za trzy ma...
Na wet prze ciw ni cy nie ko szo nych traw ni ków miej skich wi dzą
wy raź nie, że dzi ka ro ślin ność le piej so bie ra dzi z bra kiem
opa dów. Przy cię ty ele ganc ko traw nik pod czas go rą ce go la ta
bar dzo krót ko wy glą da ład nie, słoń ce szyb ko wy pa la go two -
rząc wy su szo ne rży sko. A dłuż sze źdźbła sku tecz niej opie ra ją
się i słonecznym pro mie niom, i bra ko wi wo dy. 
Wszyst ko to spra wia, że od kil ku lat w mia stach pa nu je ten den -
cja do zmniej sza nia czę sto tli wo ści ko sze nia i za mie nia nia traw -
ni ków w praw dzi we łą ki. Oka za ło się, że po lne kwia ty do brze
spraw dza ją się się w miej skim kra jo bra zie. Ro sną, jak by nie
szko dzi ły im spa li ny, py ły i be to no we oto cze nie. Z re gu ły są to
by li ny, nie wy ma ga ją za tem co rocz ne go siania. Eko lo dzy pod -
no szą za le ty po sia da nia w mie ście kwiet nych łąk – na wad nia ją
po wie trze i ob ni ża ją tem pe ra tu rę oto cze nia. Za trzy mu ją smo -
go we py ły, a w za mian pro du ku ją tlen. Nie ma po trze by cią głe -
go ich pod le wa nia ani na wo że nia. I ra czej nikt nie wąt pi w to,
że te go ty pu ro śli ny po zwa la ją prze trwać owa dom.
Nie zmier nie waż ną funk cją traw ni ków miej skich jest ozda -
bia nie miej skie go kra jo bra zu, któ ry dzię ki ro ślin no ści sta je

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.poskom.pl

Spór o ko sze nie
Jesz cze nie daw no miesz kań cy miast na rze ka li na po ran ne ha ła sy zwią za ne z ko sze niem. W tym
ro ku ina czej – bu dze ni by li rzad ko, zy ska li jed nak no wy po wód do na rze kań – za ro śnię te traw ni -
ki. Mia sta gre mial nie zre zy gno wa ły z czę ste go ko sze nia. Czy ta ki trend się utrzy ma? Czy to na -
praw dę ma sens? A co z fir ma mi, któ re pro fe sjo nal nie zaj mu ją się utrzy ma niem zie le ni? 

a Taka długa trawa? Brzydko, niechlujnie, na pewno są w niej kleszcze – mówią
jedni. Drugich zachwyca jej romantyczny wdzięk i polne kwiaty

a Koszenie w październiku? Tak, klimat się zmienia i być może zimą trzeba będzie
teraz kosić trawniki zamiast odśnieżać ulice i chodniki?
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się bar dziej przy ja zny dla miesz kań ców wiel kich miast. Tu
wła śnie po ja wia się po le do dys ku sji – czy ład niej szy jest
dzi ki i ro man tycz ny gąszcz, w któ rym po ja wia ją się wyż sze
i niż sze kwia ty, skła da ją cy się z róż no rod nych ro ślin
(na miej skich traw ni kach w pol skich mia stach moż na zna -
leźć na wet do 200 róż nych ga tun ków, co bu dzi za zdrość bo -
ta ni ków z kra jów za chod niej Eu ro py, w któ rej nad mier na
pie lę gna cja miej skiej zie le ni wy ru go wa ła zna ko mi tą więk -
szość ro ślin). Czy jed nak w mie ście nie ma miej sca na wy so -
kie ła ny i po tar ga ne chasz cze? Ele ganc kie chod ni ki oto czo -
ne nie po rząd ny mi, za pusz czo ny mi traw ni ka mi... wie le osób
ra zi ta ki wi dok. Zwo len ni cy czę ste go ko sze nia tra wy ma ją
w za na drzu i in ne ar gu men ty, już nie tyl ko es te tycz ne.
Po pierw sze oba wia ją się zwięk szo ne go stę że nia pył ków
traw, co dla zdro wia aler gi ków ma istot ne zna cze nie. Po dru -
gie pod no szą pro blem klesz czy, któ re od daw na zła pać
moż na tak że w mia stach i to przez ca ły rok. Jest jesz cze je -
den pro blem – po sia da cze psów skar żą się na pro ble my ze
zna le zie niem ich od cho dów, któ re po win ni i chcą po nich
sprzą tać. Je śli pies za ła twi się w wy so kiej tra wie, to fak tycz -
nie je go właściciel mu si wy ka zać się du żą de ter mi na cją, by
ta kie od cho dy zna leźć. Oczy wi ście zda rza ją się i ta cy, któ rzy
mi mo trud no ści i z wy ko rzy sta niem na przy kład la ta rek w te -
le fo nach szu ka ją w chasz czach, aż znaj dą. Ale więk szość
da je so bie jed nak spo kój, ko rzy sta jąc z do brej wy mów ki, że
w ta kiej tra wie niczego zlokalizować się nie da.
In ny z ar gu men tów za re gu lar nym ko sze niem miej skich traw -
ni ków to co raz więk sza do sko na łość sprzę tu do pie lę gna cji
zie le ni. Kie dyś ko siar ki by ły wiel kie, gło śne i emi to wa ły ma sę
spa lin. To je den z ko lej nych ar gu men tów za nie ko sze niem
– mia sta są dzię ki te mu wol ne od za nie czysz czeń ge ne ro wa -
nych przez sprzęt do utrzy ma nia zie le ni. We wrze śniu br.
na Ma zow szu wpro wa dzo no na przy kład za kaz uży wa nia ko -
sia rek i spa li no wych dmu chaw do li ści w dni, kie dy prze kro -
czo ne są nor my za nie czysz cze nia po wie trza. O ile jed nak za -
mia ta nie li ści szczot ką jest o wie le lep szą opcją niż po ga nia nie
ich spa li no wą ru rą, to trud no so bie wy obra zić miej skie uli ce
peł ne lu dzi z ko sa mi. To na pew no nie ma sen su. Zwłasz cza

że no wo cze sne urzą dze nia do ko sze nia nie emi tu ją tak uciąż -
li we go ha ła su ani ty le spa lin, a po za tym przy ich po mo cy da
się roz pra wić z traw ni ka mi bar dzo szyb ko i sku tecz nie. 
Ko sze nie traw ni ków w 2020 ro ku wstrzy ma ło wie le pol skich
miast. Py ta nie, czy ta ten den cja się utrwa li i czy ma my do czy -
nie nia z cał ko wi tą zmia ną spoj rze nia na miej ską zie leń? Być
mo że sta ła pie lę gna cja zo sta nie ogra ni czo na do cen tral nych
miej skich pla ców, za byt ko wych par ków czy oko lic re pre zen ta -
cyj nych bu dyn ków. Jed nak na wet dzi kie traw ni ki ktoś mu si
pie lę gno wać i utrzy my wać w ry zach. Te mat ten na pew no nur -
tu je pro du cen tów sprzę tu do utrzy ma nia zie le ni. Na szczę ście
na dal ze wzglę dów bez pie czeń stwa ko sić trze ba traw ni ki przy -
droż ne, a dróg i ulic nie ustan nie przy by wa. Miej skie łą ki na je -
sie ni też już ra czej nie zdo bią i pro szą się wręcz o upo rząd ko -
wa nie. Zo ba czy my, co przy nie sie wio sna 2021. A mo że
po pro stu kli mat tak się już zmie nił, że ko sze nie traw ni ków po -
trzeb ne bę dzie w zi mie, kie dy nor mal nie służ by miej skie po -
win ny zaj mo wać się od śnie ża niem chod ni ków i ulic?

a Futrystyczna wizja koszenia autonomicznego. Zespół kosiarek kierowanych z drona. To naprawdę XXI wiek! Husquarna Solea

a Kosiarki autonomiczne. Gadżet tak efektowny, jak odkurzacze jeżdżące sobie
po mieszkaniu pod nieobecność właścicieli 
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– Atlas Po land jest mar ką do brze zna ną w Pol sce, ale
więk szość ko ja rzy ją przede wszyst kim z fir mą dzia ła ją -
cą w bran ży bu dow la nej. Czy mógł by Pan przy bli żyć tak -
że po zo sta łe ob sza ry Wa sze go za in te re so wa nia?
– Fak tycz nie bu dow nic two jest waż nym dla nas sek to rem go -
spo dar ki. Jed nak Atlas Po land kon se kwent nie, od sie dem -
na stu lat, roz wi ja się tak że w ko lej nych ob sza rach. Przy po -
mnę, że wy so ko oce nia ne są opa ten to wa ne przez Atlas
GmbH tech no lo gie, któ re z po wo dze niem wy ko rzy stu je
bran ża ko le jo wa. Do dam, że w tym sek to rze roz po zna wal -
ność mar ki Atlas jest naj wyż sza nie zmien nie od 2010 ro ku.
Te raz czas na roz wią za nia ko mu nal ne. 

– No wła śnie. Czy bran ża ko mu nal na sta je się dla Atlas
Po land co raz bar dziej istot na?
– O zna cze niu, ja kie w na szej dzia łal no ści od gry wa bran ża
ko mu nal na, mo że świad czyć fakt, że Atlas Po land jest jed -
nym z naj waż niej szych do staw ców ma szyn w sek to rze re -
cy klin go wym w Pol sce. Udział ma szyn prze ła dun ko wych
i kom pak to rów prze kro czył w po ło wie bie żą ce go ro -
ku 30% wszyst kich fa brycz nie no wych ma szyn do star czo -
nych do od bior ców koń co wych. Jest to zwią za ne z no wą
kon cep cją roz wo ju fir my, w któ rej bran ża ko mu nal na jest
co raz waż niej szym ele men tem. Na szą mi sją jest do star -
cze nie prak tycz nych roz wią zań zmniej sza ją cych kosz ty
do bran ży ko mu nal nej. W tym ce lu sta le po sze rza my
i uno wo cze śnia my na szą ofer tę. Już te raz klien ci znaj dą
u nas in no wa cyj ne ma szy ny, któ re znacz nie uspraw nia ją
pro ces od zy ski wa nia cen nych su row ców. Wy star czy
wspo mnieć o bar dzo no wo cze snych roz drab nia czach
TANA Shark, któ re sku tecz nie i wy daj nie po ma ga ją przy -
go to wy wać od pa dy do dal sze go uży cia. Po za tym co raz
więk szą po pu lar no ścią cie szą się też kom pak to ry TANA,
a na wzrost ich sprze da ży wpły wa ją głów nie po chleb ne
opi nie do tych cza so wych użyt kow ni ków.

– Czy mógł by Pan bli żej przed sta wić fir mę TANA, gdyż chy -
ba na dal w Pol sce mar ka ta nie jest wła ści wie ko ja rzo na? 

– Fir ma TANA to fiń ski pro du cent, któ ry od pół wie ku do star -
cza do sko na łe na rzę dzia sto so wa ne w bran ży ko mu nal nej.
Mi mo ogrom nej kon ku ren cji w tym seg men cie zdo ła ła prze -
bić się ze swo ją ofer tą i jest obec nie w wie lu kra jach li de rem
w dzie dzi nie za gęsz cza nia od pa dów. Kom pak to ry z lo go
TANA moż na spo tkać w za kła dach uty li za cyj nych kra jów,
w któ rych od lat za gad nie nia zwią za ne z re cy klin giem
i ochro ną śro do wi ska na tu ral ne go trak to wa ne są prio ry te to -
wo. Suk ces w seg men cie kom pak to rów fir ma chce po wtó -
rzyć tak że w za kre sie roz drab nia czy. Ostat nie da ne wska zu -
ją, że są na do brej dro dze, gdyż TANA zwięk sza sprze daż
z ro ku na rok i w ostat niej de ka dzie po tro iła swo je ob ro ty
uzy ska ne ze sprze da ży roz drab nia czy. U pod ło ża suk ce sów
le ży umie jęt ność wsłu chi wa nia się w po trze by ryn ku i bły ska -
wicz ne go re ago wa niu na opi nie zgła sza ne przez użyt kow ni -
ków. Jest to moż li we, po nie waż TANA dys po nu je do świad -
czo nym biu rem kon struk cyj nym oraz wy daj ny mi mo ca mi
pro duk cyj ny mi. W efek cie wszyst kie pro duk ty są uni kal ne
w swo jej dzie dzi nie oraz za pro jek to wa ne tak, aby by ły pro -
ste, wy trzy ma łe, opła cal ne i nie za wod ne.

– Czy w naj bliż szej przy szło ści pla nu je cie in we sty cje, któ -
re mo gą wpły nąć na jesz cze lep szą ob słu gę klien tów?
– Nie tyl ko pla nu je my, ale sta le to ro bi my. Przede wszyst kim
we wrze śniu bie żą ce go ro ku fir ma Atlas Po land zo sta ła in we -
sto rem w Ru mia In vest Park, gdzie po wsta nie no wo cze sne
cen trum na praw ma szyn prze my sło wych Atlas Gro up. Jest
to ciąg dal szy in we sty cji za po cząt ko wa nych przez wy bu do -
wa nie no wo cze sne go, ste ro wa ne go cy fro wo, ma ga zy nu czę -
ści za mien nych o po jem no ści je de na stu ty się cy pa let po -
wsta łe go w Niem czech. Je go bu do wa przy czy ni się do dal -
sze go skró ce nia cza su do staw czę ści za mien nych, a tym sa -
mym jesz cze szyb szych re ak cji ser wi so wych. A in we sty cja
re ali zo wa na jest bar dzo spraw nie i prze wi du je my, że zo sta -
nie od da na do użyt ku w po ło wie 2021 ro ku.

– Z te go, co Pan mó wi wy ni ka, że nie wy stra szy li ście się
pan de mii i re ali zu je cie wcze śniej na kre ślo ne pla ny.

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Marcinem Kanikiem, 
Dyrektorem ds. Handlowych w spółce Atlas Poland

Innowacyjność 
była zawsze 
naszym atutem
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Jed nak COVID-19 mu siał też wpły nąć na funk cjo no wa -
nie Wa szej fir my. W ja ki spo sób przy sto so wa li ście się
do no wych re aliów?
– Wpro wa dzi li śmy sze reg no wych we wnętrz nych za sad, któ re
ma ją na ce lu za pew nie nie na szym pra cow ni kom naj wyż sze go
po zio mu bez pie czeń stwa i zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka wy stą pie -
nia COVID-19. Jak do tej po ry przy no si to po żą da ny efekt,
gdyż ża den z na szych pra cow ni ków nie prze by wał na wet
na kwa ran tan nie. Po za tym w na szej bran ży – sprze daż cięż -
kich ma szyn bu dow la nych i prze my sło wych cha rak te ry zu je
się se zo no wo ścią. Tak sa mo by ło w tym ro ku. Zmia ny w licz -
bie pod pi sa nych umów nie od bie gły od na szych ocze ki wań,
a w ostat nim kwar ta le 2020 ro ku spo dzie wa my się, w po rów -
na niu z ro kiem ubie głym, wzro stu licz by sprze da nych ma szyn.
Je ste śmy też świa do mi zmian za po wia da nych i wpro wa dza -
nych ostat nio przez Mi ni ster stwo Kli ma tu do ty czą cych re cy -
klin gu, któ re mo gą wpro wa dzić cza so we wstrzy ma nie się nie -
któ rych przed się bior ców z do ko ny wa niem ko lej nych za ku -
pów, ale pa trzy my opty mi stycz nie na nad cho dzą ce mie sią ce.

– Dla cze go war to ku pić dys try bu owa ne przez Atlas Po -
land ma szy ny? Co je wy róż nia?
– Przede wszyst kim dla te go, że od za wsze u pod wa lin roz -
wo ju fir my Atlas by ła in no wa cyj ność. Wy star czy przy po -
mnieć, że to Atlas w już 1950 ro ku skon stru ował pierw szą
w peł ni hy drau licz ną ko par kę ko ło wą, a pięt na ście lat póź niej
pierw szą na świe cie ko par kę ko le jo wą. W ostat nim cza sie
mo gli śmy za pre zen to wać pierw szą aku mu la to ro wą ma szy nę
prze ła dun ko wą Atlas 200MH ac cu do star czo ną do fir my
z bran ży ko mu nal nej. Czte ry mo du ły ba te ryj ne za in sta lo wa -
ne w ma szy nie o mo cy 190 KM oszczę dza ją rocz nie 16 ton
dwu tlen ku wę gla. Ma szy na jest nie zwy kle ci cha, szyb ka
i w stu pro cen tach ze ro emi syj na. To ko lej ny ka mień mi lo wy
w hi sto rii fir my Atlas. Am bi cją na szych in ży nie rów jest być za -
wsze na pierw szym miej scu pod wzglę dem in no wa cyj no ści.
Ma szy na elek trycz na bez ka bla za si la ją ce go ni gdy wcze śniej
nie po ja wi ła się na skła do wi sku od pa dów. War to w tym miej -
scu do dać, że są to ma szy ny, któ re po pro stu wy ko rzy stu ją
wie dzę i do świad cze nie na szych kon struk to rów. 

– Do bra, in no wa cyj na ma szy na to za ma ło. Dziś że by
cie szyć się za ufa niem klien tów, po trzeb ny jest tak że
spraw ny, szyb ki ser wis. Na co pod tym wzglę dem mo gą
li czyć Wa si klien ci?
– W jed nym z kwar tal ni ków Ma szy ny Bu dow la ne zo sta ła opu -
bli ko wa na an kie ta prze pro wa dzo na wśród przed się bior ców
– co bio rą pod uwa gę wy bie ra jąc no we ma szy ny. Na pierw -
szych trzech miej scach zna la zły się szyb kość re ak cji ser wi su,
dłu gość okre su gwa ran cji i moż li wość za sto so wa nia na rzę dzi
ro bo czych. Ta ki trend ob ser wo wa li śmy od kil ku lat, dla te go
wpro wa dzi li śmy fa brycz ną gwa ran cję do 10.000 go dzin.
Gwa ran cja nie jest opar ta o ze wnętrz ną fir mę ubez pie cze nio -
wą, jak to czę sto by wa to w bran ży ma szyn cięż kich, ale o zo -
bo wią za nie fa brycz ne. A nad bez a wa ryj nym dzia ła niem ma -
szyn w okre sie gwa ran cyj nym i póź niej szym czu wa au to ry zo -
wa ny ser wis ulo ko wa ny w trzech od dzia łach w Pol sce. 

Na to miast je śli cho dzi o moż li wo ści oprzy rzą do wa nia.
Z trzech fa bryk fir my Atlas znaj du ją cych się w Niem czech,
w Dol nej Sak so nii, jed na pro du ku je wy łącz nie do dat ko we
oprzy rzą do wa nie. Umoż li wia ono zwięk sze nie wszech -
stron no ści na szych ma szyn i dzię ki te mu mo gą one wy -
ko ny wać pra cę w róż nych sek to rach go spo dar ki. Tym
bar dziej, że Atlas ofe ru je pra wie set kę róż nych mo de li
osprzętu do dat ko we go. Od stan dar do wych ły żek, chwy -
ta ków, urzą dzeń wy bu rze nio wych i sor tu ją cych do urzą -
dzeń ob słu gi sie ci trak cyj nej. Wła sne li nie pro duk cyj ne,
po za róż no rod no ścią, gwa ran tu ją też wy so ką ja kość
i kom pa ty bil ność. Pa ra me try osprzę tu są tak do bra ne,
aby jak naj bar dziej efek tyw nie współ pra co wa ły z je go no -
śni kiem. Jest to bar dzo istot ne, gdyż sto su jąc oprzy rzą -
do wa nie źle do bra ne moż na nie uzy skać ocze ki wa nych
efek tów al bo wręcz uszko dzić ma szy nę. 

– Co jesz cze ofe ru je swo im klien tom fir ma Atlas Po land?
Czy sto su je cie do dat ko we za chę ty, któ re mo gą być
atrak cyj ne dla użyt kow ni ków?
– Na tu ral nie or ga ni zu je my róż ne ak cje pro mo cyj ne, sto su je -
my atrak cyj ne ra ba ty i in ne za chę ty fi nan so we. Jed nak
przede wszyst kim sta ra my się bu do wać pro gra my, któ re
trwa le za bez pie cza ją fi nan so wa nie in we sty cji. W 2012 ro ku
Atlas Po land roz po czął usłu gę LTR, czy li wy naj mu dłu go ter -
mi no we go. Obec nie je ste śmy w sta nie wy na jąć każ dą ma -
szy nę z na sze go port fo lio kie ro wa ne go do przed się biorstw
z bran ży ko mu nal nej. W tym pro gra mie ofe ru je my roz drab -
nia cze, kom pak to ry, ła do war ki oraz ma szy ny prze ła dun ko -
we. Jest to do sko na ły spo sób out so ur co wa nia czę ści pro ce -
su utrzy ma nia ru chu. W dłuż szej per spek ty wie jest to ko -
rzyst niej sze dla użyt kow ni ka, gdyż po zwa la za wsze pra co -
wać naj no wo cze śniej szą ma szy ną do stęp ną na ryn ku oraz
prze su nąć ry zy ko na usłu go daw cę.

– W ja ki spo sób star cie się po sze rzać ba zę swo ich
klien tów? Czy obec nie fir my mu szą szu kać no wych
dróg do tar cia? Ja ką ro lę w Wa szym wy pad ku od gry wa ją
bran żo we tar gi?
– Dla wszyst kich firm sku tecz ne do tar cie do klien ta od za -
wsze by ło klu czo wym ele men tem sprze da ży. Przez ostat nie
la ta me to dy sprze da ży zmie nia ły się, ale stop nio wo, na dro -
dze ewo lu cyj nej. Do pie ro wy da rze nia ostat nich sze ściu mie -
się cy za dzia ła ły jak ka ta li za tor i zmu si ły do bły ska wicz ne go
do pa so wa nia się do no wej rze czy wi sto ści. COVID-19 zwe ry -
fi ko wał dzia ła nia mar ke tin go we i z ca łą pew no ścią prze su nął
je w do rze czy wi sto ści cy fro wej. Wy sta wił na cięż ką pró bę
zwłasz cza or ga ni za to rów tar gów bran żo wych, któ re już
wcze śniej – wi docz ne by ło to w la tach 2018-2019 – od no to -
wy wa ły spa dek za in te re so wa nia. Mam na dzie ję, że zmo bi li -
zu je to or ga ni za to rów do więk sze go za an ga żo wa nia w pro -
mo cję tar gów i przy wró ce nie ich świet no ści. Jest to bo wiem
na dal do bra for ma na wią zy wa nia i za cie śnia nia sto sun ków
han dlo wych oraz pro mo cji swo ich pro duk tów.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Je den z nich, ale chy ba naj czę ściej pod no szo ny, do ty czy wyż sze -
go kosz tu za ku pu po jaz dów elek trycz nych. Przed się bior cy pra cu -
ją cy dla sek to ra ko mu nal ne go pod kre śla ją, że ow szem – chęt nie
za opa trzy li by się w po jaz dy elek trycz ne, ale w Pol sce jak do tąd
bar dziej opła cal ne jest ko rzy sta nie z tych z tra dy cyj nym na pę dem.
Na tu ral nie cho dzi im o ce nę za ku pu, któ ra w nie któ rych po jaz dach
by wa na wet dwu krot nie wyż sza od spa li no we go od po wied ni ka.
Dla te go uwa ża ją, że w na szym kra ju po win ny za cząć funk cjo no -
wać do ta cje, po dob ne do tych któ re uru cho mio no w in nych kra -
jach eu ro pej skich. Wska zu je się czę sto przy kład Nie miec, gdzie
przed się bior ca ku pu jąc elek trycz ną śmie ciar kę mo że li czyć na po -
moc pań stwa w wy so ko ści róż ni cy z ce ną śmie ciar ki tra dy cyj nym
na pę dem. Jed nak du żo więk szy pro blem cze ka sa mo rzą dy
w przy pad ku po zo sta łych po jaz dów ko mu nal nych. Usta wa za kła -
da, że tak że tra dy cyj ne śmie ciar ki po win ny zo stać za stą pio ne eko -
lo gicz ny mi roz wią za nia mi. Na wet wte dy, gdy JST ma pod pi szą
umo wę na wy wóz śmie ci z przed się bior stwem pry wat nym, mu si
być po sta wio ny wa ru nek po sia da nia przez fir mę od po wied niej licz -
by po jaz dów na pę dza nych elek trycz no ścią. A w tym wy pad ku, jak
i w przy pad ku in nych po jaz dów ko mu nal nych, do ta cje nie są prze -
wi dzia ne. A koszt za ku pu na przy kład elek trycz nej śmie ciar ki mo że
być na wet dwu krot nie wyż szy od tra dy cyj ne go po jaz du W Pol sce
po cząt ko wo stro na rzą do wa nie prze wi dy wa ła prak tycz nie żad -
nych do ta cji. Je dy nie sa mo rzą dy de cy du ją ce się na za kup elek -
trycz nych au to bu sów ko mu ni ka cji miej skiej mo gły li czyć na szczo -
dre do fi nan so wa nie. Jed nak w ostat nim cza sie sy tu acja za czę ła
się zmie niać i co raz wię cej jest in for ma cji o pla no wa nych przez
wła dze róż ne go ty pu do ta cjach. I tak w Na ro do wym Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej trwa ją pra ce nad za sa -
da mi do ta cji na za kup sa mo cho dów elek trycz nych. Obej mu je on
trzy pro gra my (dwa z nich kie ro wa ne do osób fi zycz nych i zaj mu ją -
cych się prze wo zem osób), z któ rych je den, o na zwie eVan, do ty -
czy za ku pu aut z ka te go rii N1, o wa dze do 3,5 to ny. Jest on ad re -
so wa ny do przed się bior ców, a prze wi dzia no dla nich do ta cje
do 30 pro cent kosz tów kwa li fi ko wa nych (do maks. 70 ty się cy zło -
tych). Bu dżet pro gra mu „eVan” usta lo no na 70 mi lio nów zło tych,
a NFOŚiGW za ło żył, że ta ka su ma wy star czy do do fi nan so wa nia
i le asin gu oko ło ty sią ca po jaz dów. Jed nak osta tecz ny kształt
– w tym wy so kość do ta cji – mo że jesz cze się zmienić.

EKOTECHNOLOGIE
www.poskom.pl

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

O różnicach w cenie pomiędzy pojazdami
wykorzystującymi paliwa alternatywne 
i kopalne wypowiada się To masz Ma la no wicz, 
wła ści ciel fir my Eco -Cle an

MIT 
Elek trycz ne po jaz dy ko mu nal ne są droż sze od ich spa li -
no wych od po wied ni ków.

FAKT 
Chociaż ce na za ku pu „elek try ków” jest na ogół wyż sza,
to aby po rów nać ją z po jaz da mi o po dob nych pa ra me -
trach tech nicz nych, na le ży wziąć pod uwa gę rów nież
kosz ty eks plo ata cyj ne. Koszt zu ży te go pa li wa (ben zy na,
die sel) jest oko ło dzie się cio krot nie wyż szy od kosz tu zu -
ży tej ener gii elek trycz nej. Rów nież kosz ty ser wi su po jaz -
dów elek trycz nych są wie lo krot nie niż sze. Z po rów nań
wy li czo nych dla za mia ta rek wy ni ka, że łącz na su ma
kosz tów in we sty cyj nych i eks plo ata cyj nych po jaz dów
elek trycz nych jest niż sza od po rów ny wal nych za mia ta -
rek za si la nych ben zy ną lub ole jem na pę do wym.
Bio rąc pod uwa gę roz wój ryn ku pro du cen tów aku mu la -
to rów na świe cie ce ny te go naj droż sze go ele men tu
w po jaz dach elek trycz nych bę dą spa dać. W związ ku
z tym róż ni ca w kosz tach (za kup, eks plo ata cja) bę dzie
się w dal szym cią gu utrzy my wa ła na ko rzyść po jaz dów
elek trycz nych. Po za tym ko rzyst na róż ni ca z ro ku na rok
bę dzie do ty czy ła co raz szer sze go krę gu po jaz dów wy -
ko rzy sty wa nych przez służ by ko mu nal ne.
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Ener gre en bije rekordy!
Mu sia ło upły nąć tro chę cza su za nim pol scy użyt kow ni cy prze ko na li się o za le tach ma szyn
do utrzy ma nia zie le ni pro du ko wa nych przez wło ską fir mę Ener gre en. Ale gdy już do te go do -
szło, za mó wie nia po sy pa ły się la wi no wo. Dziś za in te re so wa nie wło skim sprzę tem utrzy mu je
się na tak wy so kim po zio mie, że sta le usta na wia ne są no we re kor dy sprze da ży.
– Potrzebowaliśmy czasu, aby do trzeć z in for ma cja mi o ma -
szy nach do sze rszej rze szy od bior ców. Po za tym był on
niezbędny do zor ga ni zo wa nia sze re gu te stów u klien tów, tak
aby pro fe sjo nal ne fir my mo gły się prze ko nać, jak ma szy ny
spra wu ją się w prak tyce – tłu ma czy Ire ne usz Tom ków, re pre -
zen tu ją cy firmę Ener gre en w Pol sce.
Ener gre en jest naj więk szym na świe cie pro du cen tem pro fe -
sjo nal nych ma szyn do utrzy ma nia zie le ni se rii ROBO i ILF.
Od ro ku 2017 fir ma bar dzo pręż nie roz wi ja swo ją sprze daż
na te re nie Pol ski i już mo że się po chwa lić bar dzo wy so kim
wzro stem obrotów. Na ko niec 2017 ro ku wynosiły one w Pol -
sce 60.000 euro (sprze da no dwie ma łe ma szy ny Ro bo), na -
to miast przez dziewięć mie się cy tego ro ku ob roty Ener gre en
w naszym kraju wzrosły do 1.000.000 euro. Uzy ska no je ze
sprze da ży kil ku na stu ma szyn ROBO i aż pięciu ILF!
Szcze gó ło wy opis nie któ rych z tych ma szyn pre zen to wa li -
śmy w po przed nich wy da niach Po śred ni ka Ko mu nal ne go,
te raz kolej na peł ną ofer tę fir my Ener gre en. Za cznij my
od naj mniej sze go, co nie zna czy sła be go, przed sta wi cie la
ga my ro bo tów – ROBOMINI. Ta cał ko wi cie au tor ska kon -
struk cja Ener gre en, na pę dza na jest ben zy no wym sil ni kiem
B&S VANGUARD o mo cy 23 KM, chło dzo nym po wie trzem.
Ma szy na bez pro ble mu ko sić mo że zie lo ny areał  po ru sza jąc
się w do wol nym kie run ku na po chy ło ściach do 45 stop ni.
Naj bar dziej po pu lar ną i naj le piej sprze da ją cą się ma szy ną
w ga mie ROBO jest mo del RoboGREEN EVO wy po sa żo ny
w 40-kon ny Die sel ISUZU/YANMAR. Ma szy na wy stę pu je
w wersji do tra wy oraz le śnej. Opty mal na moc i kom pak to -
we gabaryty po zwa la ją na pra cę w bar dzo trud nych wa run -
kach (na po chy ło ści do 55 stop ni) za rów no przy ko sze niu
poboczy dróg, pasów zieleni na au to stradach, wa łów
przeciwpo wo dzio wych czy pasów wzdłuż li nii ko le jo wych
oraz te re nów gę sto po ro śnię tych krza ka mi. Ta maszyna
zna lazła już piętnastu na byw ców w Pol sce. Na to miast naj -
moc niej szym ro bo tem z ga my jest 75-kon ny RoboMAX. Ma -

szy na prze zna czo na do wy so ko wy daj nej pra cy przy mul czo -
wa niu te re nów trud no do stęp nych, sprze da wa na jest z re gu -
ły w wer sji z gą sie ni ca mi sta lo wy mi oraz mul cze rem le śnym
sze ro ko ści 150 centymetrów. W Pol sce ma szy na cie szy się
po pu lar no ścią wśród firm zaj mu ją cych się utrzy ma niem te re -
nów zie lo nych le żą cych pod li nia mi ener ge tycz ny mi śred nie -
go i wy so kie go na pię cia. Już sześciu przed się bior ców te go
seg men tu zde cy do wa ło się ku pić RoboMAX-a.
Dru gą ga mą ma szyn ENERGREEN są pro fe sjo nal ne sa mo -
jezd ne ma szy ny wy się gni ko we ILF. Na pę dza ne są sil ni kiem
DEUTZ o mo cy 155 KM i – co istot ne – po sia da ją mi ni -
mum pięć nie za leż nych sys te mów hy drau licz nych. Na to -
miast tym, co wy róż nia ILF-a spo śród in nych te go ty pu ma -
szyn jest ob ro to wa ka bi na. Po za tym już w stan dar do wym
ILF-ie znaj dzie my układ jezd ny 4x4. Naj bar dziej po pu lar ną
kon fi gu ra cją, któ ra przy ję ła się na pol skim ryn ku jest oczy wi -
ście ra mię o mak sy mal nym za się gu. W naj bar dziej po pu lar -
nym ILF-ie S1500 wy no si on 12 me trów, na to miast wy się -
gnik naj więk sze go ILF B20 0 umoż li wia pra cę na wet 17 me -
trów od ma szy ny! Je den z pol skich klien tów za mó wił
już trzy ta kie ma szy ny (dwie sztu ki ILF S150 0 oraz jed ną
B20 0). Wy ko rzy sty wa ne przy kon ser wa cji po bo czy wzdłuż
dro gi eks pre so wej S7 po zwo li ły zwięk szyć aż trzy krot nie
wy daj ność ko sze nia. Pew nie dla te go fir ma zło ży ła wstęp ne
za mó wie nie na ko lej ne dwie ma szy ny ILF, któ re ma ją wejść
do eks plo ata cji już w przy szyłm ro ku.
Obec nie wzdłuż dróg oraz li nii ko le jo wych w Pol sce wy ko rzy -
sty wa nych jest łącz nie pięć ma szyn ILF. Po za wspo mnia ny -
mi trze ma u jed ne go klien ta, dwie po zo sta łe pra cu ją przy wy cin -
ce krza ków wzdłuż li nii ko le jo wych. Użyt kow ni cy ob li cza ją, że
dzię ki ma szy nie ILF, z jed nym ope ra to rem w ka bi nie, są w sta -
nie wy ko nać na go to wo mul czo wa nie te re nów ko le jo wych czte -
ro krot nie szyb ciej niż przy oddelegowaniu do wykonania
prac sied miu ludzi ko rzy sta ją cych z pro fe sjo nal ne go rę ba ka
i VAN-a z HDS-em. Oszczęd no ści są za tem ewi dent ne.

s RoboMINI to au tor ska kon struk cja fir my Ener -
gre en. 23-kon na ma szy na mo że pra co wać
na sto kach o na chy le niu do 45 stop ni. Mo że
pra co wać sa mo dziel nie, ale czę sto jest uzu -
peł nie niem więk szych ze sta wów ko szą cych 

s RoboGREEN EVO to 40-kon ny pakiet mocy za -
mknię ty w kom pak to wej formie. Po jazd bez
trud no ści ra dzi so bie na sto kach o na chy le niu
do 55 stop ni i cie szy się naj więk szym za in te re -
so wa niem wśród pol skich na byw ców

s RoboMAX, jak sa ma na zwa wska zu je, jest naj -
więk szym i naj sil niej szym po jaz dem w ga mie
ROBO. Za sto so wa na w nim 75-kon na jed nost -
ka za pew nia od po wied nią moc do pra cy
w naj trud niej szym te re nie
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www.energreen.it

s ILF S1500
Moc - 155 KM
Zasięg - 12 metrów

s Ce chą wspól ną ma szyn ty pu ROBO oraz ILF jest
wy daj ność i efek tyw ność pra cy. Oba ty py ma -
szyn nie tyl ko uła twia ją pra cę, ale przede wszyst -
kim przy no szą wy mier ne oszczęd no ści. Pol scy
przed się bior cy umie ją li czyć i dla te go fir ma
Ener gre en koń czy rok z re kor do wym zy skiem

s ILF ATHENA 
Moc - 220 KM
Zasięg - 12 metrów

s ILF B2000 
Moc - 220 KM
Zasięg - 17 metrów
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W se zo nie zi mo wym bez pie czeń stwu na szla kach ko mu ni ka cyj -
nych w rów nym stop niu za gra ża ją ob fi te opa dy śnie gu, jak i ni ska
tem pe ra tu ra. Zja wi ska te mo gą cał ko wi cie spa ra li żo wać nor mal ne
funk cjo no wa nie miast oraz trans por tu kra jo we go. Dla te go nad -
miar po kry wy śnież nej na dro gach, par kin gach, czy chod ni kach
oraz nie bez piecz ne ob lo dze nie na le ży jak naj szyb ciej usu nąć,
a to wy ma ga spraw ne go, moc ne go i nie za wod ne go sprzę tu. Fir -
mom zaj mu ją cym się utrzy ma niem drog za le ży też, aby ma szy ny
i urzą dze nia by ły ta nie w eks plo ata cji, a ser wis gwa ran to wał szyb -
kie na pra wy. Ta kie kry te ria speł nia ją pro duk ty fir my SaMASZ, któ -
ra ofe ru je kil ka dzie siąt mo de li sku tecz nych na rzę dzi. 
– W od śnie ża niu na wierzch ni naj pow szech niej szym i bar dzo
sku tecz nym sprzę tem są płu gi od śnież ne. Ma my bar dzo bo ga tą
ofer tę tych urzą dzeń, od naj mniej szych, któ re moż na sto so wać
w ze sta wach z nie wiel ki mi cią gni ka mi lub mi ni ła do war ka mi,
po naj więk sze współ pra cu ją ce np. z du ży mi sa mo cho da mi ko -
mu nal ny mi do zbie ra nia od pa dów. Nasz sprzęt spraw dzi się
więc za rów no przy od śnie ża niu na wierzch ni dróg oraz ulic, jak
i uli czek osie dlo wych, par kin gów czy ale jek par ko wych – za -
pew nia Piotr Ce be liń ski, Kie row nik Dzia łu Han dlu Kra jo we go
i Spe dy cji w spół ce SaMASZ. 
Jednym z większych pługów w ofer cie SaMASZ jest JUMP 280.
Wa ży 530 kg, a ma sa ta za pew nia efek tyw ne od śnie ża nie po -
przez moc ny do cisk do na wierzch ni. Prze zna czo ny jest do usu -
wa nia du żych ilo ści śnie gu w te re nach miej skich, jak i wiej skich,
nie za leż nie od stop nia zlo do wa ce nia śnie gu. Urzą dze nie o sze -

ro ko ści ro bo czej 2.800 mm i wy so ko ści od kład ni cy 1.070 mm
mo że być mon to wa ne do cią gni ków o mo cy 80-160 KM, jak
i do ła do wa rek oraz po jaz dów oczysz cza nia miej skie go. A uni -
ka to wy me cha nizm od kład ni cy i du ży ką t na tar cia trójseg men to -
we go le mie sza (od 35°) za pew nia ją wy daj ną pra cę na każ dej po -
wierzch ni. Jed no cze śnie uchy la ny na sprę ży nach le miesz, zry -
wa ne śru by na ram ce i za bez pie cze nie ci śnie nio we na si łow ni ku
sku tecz nie chro nią kon struk cję przed prze cią że nia mi. Od kład ni -
cę wy ko na no z two rzy wa, któ re uła twia prze su wa nie śnie gu i jest

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.samasz.pl

Nie dać się 
za sko czyć 

zi mie

Że by zi ma nie za sko czy ła dro go wców wszy scy od po wie dzial ni za utrzy ma nie dróg mu szą się
do te go od po wied nio przy go to wać. I choć w ostat nich la tach sroga zi ma omijała Pol skę, to wła ści -
we służ by mu szą być przy go to wa ne na róż ne sce na riu sze, w tym gwał tow ne opa dy i go ło ledź.
A wówczas niezbędny bę dzie sku tecz ny sprzęt, taki jak ten pro du ko wa ny przez spół kę SaMASZ.

a SaMASZ pro du ku je kil ka dzie siąt mo de li płu gów od śnież nych. Umoż li wia to
przed się bior com opty mal ne do pa so wa nie pro duk tu do swo ich po trzeb
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od por ne na ko ro zję, a jej kąt skrę tu w pra wo i le wo wy no si 45°
gwa ran tu je bar dzo do kład ny od rzut zgar nia ne go śnie gu.
Z ko lei naj mniej szym wśród płu gów od śnież nych SaMASZ jest
SMART, któ ry zna ko mi cie spraw dza się na ma łych osie dlo -
wych ulicz kach czy par kin gach. Pług za pew nia bez pie czeń -
stwo użyt ko wa nia. Dba o to sprę ży no wy bez piecz nik na jaz do -
wy, któ ry pod czas na je cha nia na prze szko dę umoż li wia po chy -
le nie się le mie sza, za pew nia jąc sta bil ność. 
Na to miast tam, gdzie zwy kłe płu gi mo gą nie wy star czyć przy da
się od śnie żar ka wir ni ko wa o sze ro ko ści ro bo czej 200
i 250 centymetrów, któ ra jest w sta nie od rzu cić śnieg na od le -
głość do 30 metrów. Mo że współ pra co wać z wie lo ma no śni ka -
mi, a mo co wa na jest za rów no z przo du, jak i z ty łu cią gni ka.
W ce lu za pew nie nia lep sze go kom for tu pra cy ope ra to ra za -
mon to wa no hy drau licz ny ob rót ko mi na o 360° oraz ste ro wa nie
ką tem wy rzu tu śnie gu, po zwa la ją cym na do bra nie opty mal nej
po zy cji wy rzu to wej. Śli mak tną cy roz drab nia i tnie śnieg oraz

bry ły lo du, na stęp nie trans por tu je je do środ ka ma szy ny, a znaj -
du ją cy się tam wir nik wy rzu ca je z du żą pręd ko ścią do ko mi na.
Śli mak po sia da za bez pie cze nie przed blo ka dą, co chro ni go
przed uszko dze niem. Ele men ty ma szy ny sta no wią lek ką i za ra -
zem so lid ną kon struk cję, za pew nia ją cą niż sze kosz ty eks plo -
ata cji oraz trwa łość i wy so ką wy daj ność przez dłu gi okres użyt -
ko wa nia. Funk cjo nal ność od śnie żar ki by ła by nie peł na, gdy by
nie zo sta ła prze wi dzia na moż li wość prze miesz cza nia za gar nia -
ne go śnie gu bez po śred nio na no śnik trans por to wy. W tym ce lu
opcjo nal nie moż na wy po sa żyć urzą dze nie w wy so ki ko min,
umoż li wia ją cy bez po śred ni za ła du nek na przy cze pę.  
– To nie wszyst ko je śli cho dzi o ma szy ny do zi mo we go utrzy -
ma niu dróg. Ma my kil ka na ście ro dza jów po sy py wa rek, któ re są
nie zbęd nym ele men tem ze sta wów do zi mo we go utrzy ma nia
dróg. Pro po nu je my też myj kę Rol ler 1000, któ ra jest wy ko rzy -
sty wa na do my cia zna ków dro go wych oraz ba rie rek ochron -
nych – do da je Piotr Ce be liń ski.

a Płu gi SaMASZ to nie tyl ko efek tyw ność, ale też wy go da użyt ko wa nia. Przede wszyst kim trze ba zwró cić uwa gę na uni katowy, opa ten to wa ny przez SaMASZ, sys tem
agre go wa nia płu gów. Otóż do łą cze nia pro duk tów se rii CITY, UNI, PSV, RAM, AlpS i OLIMP sto so wa na jest ram ka, po zwa la ją ca na szyb ką wy mia nę za cze pu po od krę -
ce niu tyl ko 8 śrub. Do daj my, że moż na je łą czyć z wie lo ma po jaz da mi ko mu nal ny mi i ma szy na mi bu dow la ny mi
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Miejskie za uł ki , par ko we alej ki, wąskie
chod ni ki oraz ścież ki ro we ro we to miej -
sca, w których  ide al nie sprawdza się
pod no śnik ko szo wy Pal fin ger P17 0TX E.

Urzą dze nie „Smart Class” za bu do wa ne na pod wo -
ziu Ive co Da ily o DMC 3,5 to ny umoż li wia bez piecz -
ne pro wa dze nie prac na wy so ko ści na wet sie dem -
na stu me trów. Za je go po mo cą do ko ny wać moż na
pie lę gna cji ko ron drzew, ob słu gi ser wi so wej la tar ni
ulicz nych czy wy mia ny re klam na bil l bo ar dach.
Dzię ki te mu, że je go ma sa cał ko wi ta nie prze kra -
cza 3,5 to ny, moż na wjeż dżać nim na pod ło ża
o mniej szej no śno ści, bez obaw o ich uszko dze nie.
Kosz pod no śni ka ma udźwig 230 ki lo gra mów, co
w zu peł no ści wy star cza do bez piecz ne go prze -
miesz cza nia jed nej oso by wraz z nie zbęd ny mi na -
rzę dzia mi, na przy kład pi lar ką do przy ci na nia ga łę zi.
In no wa cyj ność kon struk cji pod no śni ka wy ni ka
z za sto so wa nia me cha ni zmu prze gu bo we go ra -
mion ro bo czych o spe cjal nej bu do wie. Hy drau -
licz nie te le sko po wa ne ra mię wy się gni ka z dwie -
ma sek cja mi wy su wa ne jest za po mo cą si łow ni ka
hy drau licz ne go oraz ukła du cię gien łań cu cho -
wych. W me cha ni zmie te le sko po wa nia za sto so -
wa ne zo sta ły kloc ki śli zgo we z two rzy wa sztucz -
ne go o bar dzo ni skim współ czyn ni ku tar cia. Kosz
wy ko na ny z włók na szkla ne go ma wy mia ry (dł. x

szer. x wys.) 1,4 x 0,85 x 1,1 me tra, co za pew nia
ope ra to rowi swobodę działania  bez wzglę du
na je go po stu rę czy krępujący ruchy gru by ubiór
ro bo czy. Do dat ko wą za le tą urządzenia jest moż -
li wość ob racania ko sza w za kre sie ±90°.
Szcze gól na bu do wa ko sza i me cha ni zmu prze gu -
bo we go pod no śni ka oraz ide al ny sto su nek za się gu
ro bo cze go do sze ro ko ści roz sta wie nia pod pór
umożliwia działanie ma szy ny z peł ną swo bo dą ru -
chów. Wy god ny do stęp do serwisowanej latarni
ulicz nej czy korony przy ci na ne go drze wa umożliwia
dokonywanie ob ro tu pod sta wy wy się gni ka w za kre -
sie 370°. Urzą dze nie wy po sa żo ne we w peł ni hy -
drau licz ny sys tem pro por cjo nal ne go ste ro wa nia
posiada także sys tem kon tro li udźwi gu, któ ry umoż -
li wia uzy ska nie opty mal ne go za się gu w sto sun ku
do ak tu al ne go ob cią że nia ko sza.
Kon struk to rzy za dba li o bez pie czeń stwo użyt kow -
ni ka pod no śni ka. Dźwi gnie ste ro wa nia za bez pie -
czo ne zo sta ły przed nie kon tro lo wa nym wy chy le -
niem. Ope ra tor mo że kie ro wać pod no śni kiem
z dwóch po zy cji – al bo bez po śred nio z ko sza ro -
bo cze go, al bo z miej sca przy ko lum nie. Ste ro wa -
nie pod po ra mi po zwa la ją cy mi na skom pen so wa -
nie na chy le nia pod ło ża do 4,8° od by wa się z po -
zio mu grun tu. Pod po ry moż na roz ło żyć na sze ro -
kość 2,98 me tra, co za pew nia mak sy mal ny wy -
sięg po zio my na wet 11,7 me tra.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.graco.pl

Pal fi nger – ko sz pod kontrolą! 
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Dzię ki sze ro kiej ga mie cią gni ków i przy sta wek
(łącz nie jest ich aż czterdzieści sześć) moż li we
jest do pa so wa nie urzą dze nia do in dy wi du al nych
po trzeb, a tak że wa run ków at mos fe rycz nych.
Köppl ofe ru je róż ne go ty pu przy staw ki w za leż no -
ści od cha rak te ru za sto so wa nia – począwszy
od róż ne go ro dza ju ko sia rek, przez prze trzą sa -
czo -zgra biar ki, gle bo gry zar ki, le mie sze do od śnie -
ża nia, od chwasz cza cze, bro ny, roz drab nia cze,
roz sie wa cz pia sku, zgar nia cz, pra sy, owi jar ki, aż
po dmu cha wy i od ku rza cz do li ści. 
Naj now szym mo de lem wśród ma szyn Koppl jest
zdal nie ste ro wa ny cią gnik gą sien ni co wy – Craw ler.
Wy trzy ma ły na pęd gą sie ni co wy za pew nia do brą
przy czep ność w trud no do stęp nych miej scach,
a pi lot zdal ne go ste ro wa nia o da le kim za się gu
po zwa la na wy god ną ob słu gę ma szy ny. Z punk -
tu wi dze nia użyt kow ni ka istot na jest rów nież
ma sa. Jest ona bar dzo ko rzyst na, po nie waż cię -
żar cał ko wi ty cią gni ka Craw ler z ko siar ką bi ja ko -
wą wy no si oko ło 800 kg. Ni ska wa ga ma szy ny
uła twia jej trans port.
Cią gnik Craw ler w po łą cze niu z ko siar ką bi ja ko -
wą SMK 140 do sko na le spraw dza się przy ko sze -
niu te re nów me lio ra cyj nych. Do jed no osio we go
cią gni ka, po za wspo mnia ną ko siar ką bi ja ko wą,
moż na agre go wać przy staw kę do mul czo wa nia
SFK, za mia ta nia oraz od śnie ża nia. Wspo mnia na
na po cząt ku ko siar ka bi ja ko wa Köppl speł nia naj -
wyż szą dla te go ty pu urzą dzeń Eu ro pej ską Nor -
mę Bez pie czeń stwa DIN EN 12733: 2011, któ ra
do wo dzi, że pro duk ty zo sta ły za pro jek to wa ne
tak, aby za pew nić mi ni mal ne ry zy ko wy rzu ce nia
nie po żą da nych ele men tów spod ko siar ki. Kwe -
stia ta, z punk tu wi dze nia firm świad czą cych
usłu gi ko sze nia tra wy bez po śred nio w są siedz -
twie dróg, jest bar dzo istot na. Na fo rach in ter ne -

to wych moż na zna leźć opi sy wie lu sy tu acji, kie dy
to wy rzu ca ne spod ko siar ki ka mie nie uszka dza ły
prze jeż dża ją cy sa mo chód. Czę sto tli wość wy stę -
po wa nia ta kich zda rzeń jest na ty le wy so ka, że
fir my ubez pie cze nio we sta wia ją wy so kie wy mo -
gi, aby ta kie ubez pie cze nie za wie rać, co łą czy się
z ge ne ro wa niem do dat ko wych kosz tów po stro -
nie firm świad czą cych usłu gi ko sze nia. War to do -
dać, że żad na in na fir ma, po za Köppl, ofe ru ją ca
ko siar ki bi ja ko we w ca łej Eu ro pie, nie uzy ska ła
tak wy so kie go cer ty fi ka tu. 
Do ko sze nia te re nów znaj du ją cych się w bez po -
śred nim są siedz twie zbior ni ków wod nych od po -
wied nim roz wią za niem mo że być też cią gnik jed -
no osio wy Berg ta lent z ko siar ką bi ja ko wą SMK 120.
Moc ny czter na sto kon ny sil nik prze zna czo ny
do eks tre mal nych za sto so wań, po zwa la na ko sze -
nie traw na te re nach po chy łych na wet do 50°. Jest

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.full.com.pl

Pro fe sjo nal ne 
urzą dze nia 

do za dań 
ko mu nal nych

Pie lę gna cja te re nów zie lo nych polega nie tyl ko na ko sze niu tra wy, dla te go też war to przyj rzeć
się maszynom wytwarzanym przez nie miec ką fir mę Köppl. Pro du ko wa ne przez nią jed no osio we
cią gni ki mo gą być z równym powodzeniem wy ko rzy sty wa ne w go spo dar ce ko mu nal nej, ogrod -
nic twie, le śnic twie, rol nic twie i pra cach zwią za nych z kształ to wa niem kra jo bra zu. 

s Pro du ko wa ne przez nie miec -
ką fir mę Köppl cią gni ki w ze -
sta wie z ko siar ka mi bi ja ko -
wy mi po tra fią sku tecz nie pra -
co wać na zbo czach o na chy -
le niu do 55 stop ni. Ta ce cha
do sko na le spraw dza się
przy kon ser wa cji ro wów me -
lio ra cyj nych, a tak że wa łów
i na sy pów ko le jo wych
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to moż li we dzię ki prze my śla nej kon struk cji – du ży
roz staw kół oraz wy so ki prze świt po wo du ją, że śro -
dek cięż ko ści ma szy ny znaj du je się bar dzo ni sko.
Do dat ko wo spód ma szy ny zo stał spe cjal nie za -
bez pie czo ny przed uszko dze nia mi i wil go cią. 
Ko lej nym urzą dze niem ofe ro wa nym przez fir mę
Full Ma szy ny Bu dow la ne jest ko siar ka Spi der -
roz wią za nie dla pro fe sjo na li stów, któ re umoż li wia
pra ce na sto kach o znacz nym na chy le niu – na wet
do 55° – po ro śnię tych gę sty mi krza ka mi. Z uwa gi
na lek ką i no wo cze sną kon struk cję ko siar ka ma
ma ły cię żar, a co za tym idzie – cha rak te ry zu je się
ni skim zu ży ciem pa li wa. Po sia da też świet ną
zdol ność wspi na nia się po sto kach. 
Ko siar ka jest zdal nie ste ro wa na, co za pew nia
bez pie czeń stwo ope ra to ro wi pod czas ko sze nia
trud no do stęp nych miejsc, na przy kład wa łów lub
ro wów me lio ra cyj nych, ale rów nież moż li wa jest
re gu la cja wy so ko ści ko sze nia. Pro fe sjo nal ny na -
daj nik do zdal ne go ste ro wa nia, jest za si la ny
za po mo cą aku mu la to rów umoż li wia ją cych
do dwu dzie stu go dzin pra cy. Co istot ne, czas ła -
do wa nia aku mu la to ra to za le d wie trzy go dzi ny.

War to do dać, że ko siar ka Spi der po sia da jesz cze
jed no interesujące za sto so wa nie. W okresie zi -
mowym świet nie spraw dza się ja ko urzą dze nie
do od śnie ża nia. Wy star czy tyl ko za mon to wać do
niej dostępny ja ko wy po sa że nie opcjalne, pług  o
imponującej sze ro ko ści 140 centymetrów.
Od nie daw na Fir ma Full Ma szy ny Bu dow la ne ofe -
ru je no wy ro dzaj rów niar ki, któ ry znaj du je za sto -
so wa nie na pla cach bu do wy, bo iskach spor to -
wych, a przede wszyst kim przy bu do wie dróg ro -
we ro wych i chod ni ków. Mi ni rów niar ki Easy Gra -
der, fran cu skiej pro duk cji, do cie ra ją tam, gdzie
nie wja dą in ne. Kom pak to wy roz miar, ma -
sa 2.700 kg oraz moc sil ni ka się ga ją ca do 50 KM
po zwa la ją na efek tyw ną pra cę. Na pęd tan de mo -
wy (6x4) ze sprzę głem kło wym po zwa la wy ko rzy -
sty wać mi ni rów niar kę w każ dym te re nie. Ma szy -
nę wy róż nia jej prak tycz ność i ła twość w ob słu -
dze. Rów niar ką moż na po ru szać się po dro gach
pu blicz nych, zo sta ła wy po sa żo na w wy ma ga ną
kie row ni cę, po sia da ją cą hy dro sta tycz ne wspo -
ma ga nie. Wszyst kie funk cje moż na też ob słu gi -
wać po słu gu jąc się dwo ma joy stic ka mi. Po dob nie
jak w przy pad ku rów nia rek HBM, tak że ma szy ny
Easy Gra der wy róż nia mak sy mal ny kom fort pra cy
ope ra to ra, opty mal na wi docz ność z ka bi ny i moż -
li wość stop nio we go przy spie sze nia. Na ży cze nie
mi ni rów niar ka Easy Gra der mo że zo stać wy po sa -
żo na w sze reg do dat ko wych opcji, mię dzy in ny mi
w prze dłu że nie le mie sza, zdej mo wa ny pług
przed ni, hy drau li kę przy go to wa ną pod mon taż la -
se ro we go sys te mu ni we la cji, przy cze pę trans por -
to wą oraz układ cen tral ne go sma ro wa nia. 
Wszyst kie opi sa ne ma szy ny do stęp ne są w sie ci
sprze da ży fir my Full Ma szy ny Bu dow la ne, któ ra
ofe ru je za in te re so wa nym bez płat ną, nie zo bo wią -
zu ją cą pre zen ta cję pra cy wszyst kich do stęp nych
mo de li w do god nym miej scu i ter mi nie. W ce lu
uzgod nie nia szcze gó łów wy star czy za dzwo nić
pod nu mer 662 589 449.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

a Cią gni ki Craw ler mo gą
współ pra co wać z wieloma
przystawkami. Tak sze ro ki
wa chlarz za sto so wa nia mo -
że oka zać się ide al nym roz -
wią za niem dla wie lu firm ko -
mu nal nych

f Mi ni rów niar ki fran cu skiej fir -
my Easy Gra der mo gą oka -
zać się do sko na łym uzu peł -
nie niem par ku ma szyn firm
ko mu nal nych. Ze wzglę du
na wy mia ry oraz osią gi uła -
twią bu do wę za rów no chod -
ni ków, par ko wych ale jek, jak
i ście żek ro we ro wych
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Re no mo wa nym pro du cen tem róż ne go ro dza ju
szczo tek jest pol ska fir ma SEMKO. Dzia ła ona
w bran ży szczot kar skiej od koń ca lat osiem dzie -
sią tych, a spe cja li zu je się w pro duk cji szczo tek
róż ne go prze zna cze nia. Zdo by te do świad cze nie,
ela stycz ność, in dy wi du al ne po dej ście do każ de -
go klien ta oraz prze my śla ne de cy zje in we sty cyj -
ne po zwa la ją fir mie pro du ko wać trwa łe i sku tecz -
ne szczot ki, któ re z każ dym ro kiem zdo by wa ją
co raz szer sze gro no od bior ców. SEMKO spe cja -
li zu je się w pro duk cji szczo tek prze my sło wych
– ta le rzo wych i wal co wych, wy ko na nych mię dzy
in ny mi z wy so ko ga tun ko we go wło sia z two rzy wa
sztucz ne go. Ze wzglę du na wy so ką ja kość i przy -
stęp ną ce nę chęt nie po nie się ga ją za rów no
klien ci in dy wi du al ni, jak i przed się bior stwa zaj -
mu ją ce się pro fe sjo nal nym czysz cze niem wiel ko -
for ma to wych po wierzch ni. Do sko na łym uzu peł -
nie niem ta kich szczo tek mo gą być pro du ko wa ne
przez fir mę SEMKO ręcz ne szczot ki chod ni ko we

z me ta lo wym uchwy tem. Sto su je się je do usu -
wa nia nie czy sto ści w trud no do stęp nych miej -
scach, tam gdzie nie do trze ma szy na i dla te go są
nie zbęd nym uzu peł nie niem wy po sa że nia każ dej
za mia tar ki. Na ich du żą po pu lar ność wpły wa ja -
kość ma te ria łów oraz wy ko na nia. 
Od wie lu lat nie zmien nie du żym za in te re so wa -
niem cie szą się drew nia ne szczot ki chod ni ko we
ze wzmoc nie niem me ta lo wym, tzw. uli ców ki. Zna -
ne są od lat, ale na dal trud no jest zna leźć fir mę
sprzą ta ją cą, któ ra nie mia ła by ich w swo im wy po -
sa że niu. Ich od po wied ni kiem, prze zna czo nym
do sto so wa nia we wnątrz po miesz czeń, są szczot -
ki sa lo we, w któ rych sto so wa ne jest wło sie o róż -
nych pa ra me trach, do bie ra ne na eta pie pro duk cji
do okre ślo nych po trzeb od bior ców. 
Ofer ta Szczo tek SEMKO roz sze rzo na jest tak że
o in ne szczot ki do ręcz ne go użyt ko wa nia w tym:
zmiot ki, szczot ki ogro do we, szczot ki do szo ro wa -
nia oraz drob ny sprzęt, jak ło pa ty i gra bie.

Szczot ka szczot ce nie rów na
Wy da wać by się mo gło, że pro duk cja szczo tek nie wy ma ga ani spe cjal ne go za an ga żo wa nia, ani
wie dzy, gdyż w za sa dzie to nic trud ne go. Jed nak to od ja ko ści szczo tek w du żej mie rze za le ży
spraw ność za mia ta rek i efek tyw ność pra cy firm zaj mu ją cych się utrzy ma niem po rząd ku.

d Szczot ki SEMKO bez pro -
ble mów pa su ją do wszyst -
kich po pu lar nych w Pol sce
ty pów za mia ta rek ulicz nych

f Do pro duk cji szczo tek wal -
co wych, tak jak i po zo sta -
łych wy ro bów, fir ma uży wa
od por ne go na ście ra nie two -
rzy wa po cho dzą ce go od re -
no mo wa nych do staw ców

a Na du żą po pu lar ność szczo -
tek pro du ko wa nych przez fir -
mę SEMKO wpły wa wy so ka
ja kość ma te ria łów oraz wy ko -
na nia. Dzię ki wy ko rzy sta niu
do ich pro duk cji wło sia o róż -
nej twar do ści moż na je uży -
wać za rów no na ze wnątrz,
jak i we wnątrz po miesz czeń.
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Za bu do wy z lo go STOKOTA po wsta ją w dwóch
pol skich za kła dach – je den mie ści się w El blą gu,
a dru gi w Kiel cach. W obu łącz nie za trud nio nych
jest po nad dwustu pra cow ni ków, wśród któ rych
znaj du je się wy kwa li fi ko wa na ka dra in ży nier ska.
Kon struk to rzy Sto ko ty wy ko rzy stu ją po nad 25-
let nie do świad cze nie zdo by te przy bu do wie po -
jaz dów z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i nor ma mi.
W efek cie zbu do wa ne w Pol sce po jaz dy znaj du ją
licz nych od bior ców tak że po za gra ni ca mi kra ju,
a wśród sta łych klien tów znaj du je się fir my
z Fran cji, Bel gii oraz Nie miec.
Jed nak pol ski pro du cent sta ra się przede wszyst -
kim za do wo lić pol skich od bior ców i to pod ką tem
ich po trzeb przy go to wu je ofer tę. A współ pra ca
z pro du cen tem in we stu ją cym w pol skie fa bry ki to
oprócz wspar cia ro dzi mej pro duk cji tak że:
 gwa ran cja naj lep szej ce ny,
 moż li wość wyj ścia po za ra my, 

stan dar do wych roz wią zań,
 dwa ser wi sy fa brycz ne, 
 dwie ba zy ma ga zy no we czę ści za mien nych,
 moż li wość spraw dze nia sta nu pro duk cji na każ -

dym jej eta pie.
Po za tym na uwa gę za słu gu ją tech no lo gie, któ re fir -
ma wy ko rzy stu je w pro du ko wa nych za bu do wach.
Przyj rzyj my się bli żej nie któ rym z nich na przy kła -
dzie dwóch bar dzo po dob nych za bu dów ty pu kom -
bi, któ re ostat nio by ły zmon to wa ne dla bel gij skie go
od bior cy. Po jaz dy na pierw szy rzut oka są nie mal
iden tycz ne, choć mi mo wie lu po do bieństw od róż -
nia ją się drob ny mi, ale istot ny mi szcze gó ła mi. 
W obu – oprócz au tor skie go roz wią za nia Sto ko ty,
w któ rym zbior nik cy lin drycz ny na nie czy sto ści

płyn ne obu do wa ny jest zbior ni ka mi na wo dę czy -
stą z wy sty li zo wa ną bocz ną li nią w kształ cie łez ki
– za sto so wa no wie le in nych prak tycz nych udo -
god nień. I tak, wy po sa żo ne są w do dat ko we środ -
ki bez pie czeń stwa do pra cy z ma te ria ła mi nie bez -
piecz ny mi oraz pra cy w stre fach nie bez piecz nych
(mu szą speł niać nor my umo wy ADR). Dla te go po -
jaz dy te ze wzglę du na swój po ziom tech no lo gicz -
ny i ja kość wy ko na nia na le żą do naj bar dziej za -
awan so wa nych, a prze zna czo ne są głów nie do od -
bio ru i trans por tu od pa dów nie bez piecz nych. Typ
kom bi jest du żą za bu do wą, mon to wa ną na pod -
wo ziach 4-osio wych (prze zna czo ne do pra cy
w stre fach za gro żo nych wy bu chem, ra fi ne riach
i obiek tach prze my sło wych wy ma ga ją cych pra cy
sprzę tem o od po wied niej kla sie bez pie czeń stwa).
Na to miast róż ni ce w za bu do wach wi docz ne są
z ty łu po jaz du. I tak na den ni cy tyl nej moż na za -

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Wy so ka ja kość za roz sąd ną ce nę

Za chod nia tech no lo gia w pol skich ce nach – tak moż na w skró cie scha rak te ry zo wać ka ta log
z pro duk ta mi fir my Sto ko ta. Pol skie go pro du cen ta za bu dów zbior ni ko wych, w tym przede
wszyst kim ze spo łów ci śnie nio wo -próż nio wych, któ re słu żą do eks plo ata cji sys te mów ka na li za -
cyj nych, se pa ra to rów, obiek tów prze my sło wych.

a O ja ko ści po jaz dów Sto ko ta
mo gą świad czyć uzy ska ne
cer ty fi ka ty. Za bu do wy kom -
bi bu do wa ne są zgod nie
z wy mo ga mi umo wy ADR
i mo gą być uży wa ne mię dzy
in ny mi do prze wo zu od pa -
dów nie bez piecz nych

s Prak tycz nie wszyst kie po jaz -
dy pro du ko wa ne w za kła -
dach fir my Sto ko ta są kon -
stru owa ne pod ką tem in dy -
wi du al nych po trzeb od bior cy
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uwa żyć, że w obu jest in ny kie ru nek usy tu owa nia
na wi ja ka na wąż wy so kie go ci śnie nia oraz że ma -
ją in ną dłu gość sa me go wę ża. W ta kich po jaz -
dach naj czę ściej re ko men do wa ną pom pą jest
urzą dze nie o ci śnie niu do 170 bar z płyn ną re gu -
la cją, ale o wyż szych pa ra me trach od por no ści
na mi kro za nie czysz cze nia wo dy ro bo czej. 
Po za tym w za bu do wach dla bel gij skie go od bior -
cy za mon to wa no ra mię ssaw ne o za się gu po -
nad czterech me trów, o lek kiej kon struk cji i zdal -
nym ste ro wa niu oraz peł ne opróż nia nie zbior ni ka
sys te mem ki pro wa nia ja ko lżej sze i trwal sze
od prze suw ne go tło ka, któ ry wy cie ra ścian ki
zbior ni ka skra ca jąc je go ży wot ność.

www.stokota.com

Grze gorz Tro jań ski, przed sta wi ciel fir my Sto -
ko ta, od po wie dzial ny za kon tak ty ze stra te -
gicz ny mi klien ta mi fir my w Pol sce:
– W tej chwi li, mi mo wie lu za mó wień, czas re -
ali za cji no we go za mó wie nia – wraz z peł ny mi
kon sul ta cja mi wstęp ny mi – nie prze kra cza 6-7
mie się cy. A w obec nej sy tu acji jest to bar dzo
atrak cyj ny ter min. Uzy ska li śmy go dzię ki wdro -
że niu ko lej nych eta pów au to ma ty za cji pro duk -
cji, czy li za sto so wa niu ro bo tów spa wa ją cych
i prze ci nar ki pla zmo wej. 
Na szym atu tem jest tak że po sia da nie dwóch
wła snych za kła dów, któ re dzię ki ry go ry stycz -
nie prze strze ga nym wy so kim stan dar dom bez -
pie czeń stwa pra cu ją bez do dat ko wych prze -
sto jów. Za sa dy BHP zobo wią zu ją tak że do sto -
so wa nia od po wied nich pro ce dur przez na -
szych klien tów. Tym nie mniej na si pra cow ni cy
są z ni mi w sta łym kon tak cie i da je my moż li -
wość uzgod nie nia wszel kich szcze gó łów bez -
po śred nio w biu rach na szych za kła dów. To
tak że nasz atut, gdyż uni ka jąc po śred ni ków
ob ni ża my kosz ty po jaz dów, a klien ci mo gą
bez po śred nio uczest ni czyć we wszyst kich
eta pach re ali zo wa nej in we sty cji. Jed nak każ -
de go za in te re so wa ne go za chę ca my naj pierw
do kon tak tu ma ilo we go lub te le fo nicz ne go. 

Atu ty Sto ko ty

s Ku pio ne ostat nio przez bel -
gij skie go klien ta po jaz dy to
za bu do wy umiesz czo ne
na 4-osio wym pod wo ziu.
Róż nią się od sie bie mię dzy
in ny mi dłu go ścią wę ża 
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Śmie ciar ka FAUN se rii FRONTPRESS jest
nie kon wen cjo nal nym po jaz dem. Wpływ
na to ma za bu do wa z przed nim za ła dun -
kiem. Za let ta kie go roz wią za nia jest wie le.
W re zul ta cie po wstał po jazd, któ ry za li cza -
ny jest do naj bar dziej eko no micz nych spo -
śród prze zna czo nych do zbiór ki od pa dów.
Wy so ką kla sę śmie ciar ka za wdzię cza nie
tyl ko me cha ni zmo wi za ła dow cze mu, ale
tak że wie lu in nym roz wią za niom. War to
zwró cić uwa gę na sta ły prze krój ca łej skrzy -
ni ła dun ko wej. Dzię ki te mu ma te riał
ła twiej do sta je się do środ ka,
co ogra ni cza zu ży cie

czę ści, a w trak cie opróż nia nia po jem ni ków
nie two rzą się gniaz da za nie czysz czeń. Po -
nad to skrzy nia ła dun ko wa mo że być oże -
bro wa na na ze wnątrz pro fi lem sta lo wym
lub gład ka, a pły ta wy py cha ją ca po ru sza
się we wnątrz niej za sprawą dwóch za mon -
to wa nych krzy żo wo si łow ni ków. 
Na le ży zwró cić uwa gę na układ ste ro wa -
nia, nad zo ro wa ny przez układ kon tro li
FAUN. Jest to er go no micz ny sys tem,

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

Bez piecz na 
i eko no micz na 
Jed nym z pro duk tów ofe ro wa nych przez EKOCEL jest śmie ciar -
ka FAUN z przed nim za ła dun kiem FRONTPRESS. Zastosowane
w niej roz wią za nia zapewniają przede wszyst kim bez piecz ne
i kom for to we wa run ki pra cy. FAUN serii FRONTPRESS jest śmie -
ciar ką, do obsługi której wystarczy tyl ko jed na oso ba. 
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któ ry z po wo dze niem jest sto so wa ny we wszyst -
kich za bu do wach mar ki FAUN. Moż na go har mo -
nij nie zin te gro wać z kok pi tem, do cze go po trze ba
bar dzo nie wie lu ele men tów. Sys tem opar ty jest
o no wo cze sny, zo rien to wa ny przy szło ścio wo
układ ste ro wa nia wy ko rzy stu ją cy ma gi stra lę CAN
(Con trol ler Area Ne twork). Wstęp nie jest już wbu -
do wa ny sys tem kon tro li prze strze ni z ty łu po jaz -
du, układ ste ro wa nia oświe tle niem oraz róż ne go
ro dza ju ana li za to ry. Wszyst kie sy gna ły z sys te mu
mo gą zo stać od czy ta ne cy fro wo i są wy ko rzy sty -
wa ne do mo ni to ro wa nia pra cy śmie ciar ki. Aby jej
eks plo ata cja od by wa ła się bez pro ble mów,
wszyst kie złą cza i gniaz da wty ko we oraz ele men -
ty mo du ło we są wo dosz czel ne. 
Za bu do wa FRONTPRESS mo że współ pra co wać
z po jem ni ka mi i kon te ne ra mi śred niej wiel ko ści
(MGB, MGC) o po jem no ści od 1,1 do 10 m³,
gdzie ste ro wa nie pro ce sem opróż nia nia w spo -
sób ra cjo nal ny wy ma ga ob słu gi jed no oso bo wej.
Ko lej ną cha rak te ry stycz ną ce chą po jaz dów FAUN
z za ła dun kiem przed nim jest du ży wo lu men za bu -
do wy przy ma łym roz sta wie kół. Do stęp ne są za -
bu do wy o po jem no ści od 28 do 38 m³, dzię ki cze -
mu FRONTPRESS ofe ru je mak sy mal ną po jem -

ność przy du żej zwrot no ści.
Z in nych roz wią zań war to
wspo mnieć o moż li wo ści hy -
drau licz nej re gu la cji sze ro ko -

ści ra mion (od by wa się ona tak że z ka bi ny kie row -
cy). Na to miast za mon to wa ne kla py da cho we
i bocz ne otwo ru wsy po we go za bez pie cza ją wy do -
sta wa niu się lżej szych od pa dów. A sto pień za -
gęsz cze nia od pa dów jest mi ni mum czte ro krot ny.
Za bu do wa FRONTPRESS za pew nia bez piecz ne
i kom for to we wa run ki pra cy – kie row ca -ope ra tor jest
chro nio ny nie tyl ko przed wpły wem nie ko rzyst nych
czyn ni ków at mos fe rycz nych, ale przede wszyst kim
kon tak tem z od pa da mi. W do dat ku ob słu ga śmie -
ciar ki nie wy ma ga żad ne go wy sił ku fi zycz ne go zwią -
za ne go z pod no sze niem i opusz cza niem po jem ni -
ków, a pra cę do dat ko wo uła twia mo ni tor, na któ rym
wi docz ny jest ob raz prze ka zy wa ny przez ka me rę TV
za mon to wa ną w oko li cy otwo ru wsy po we go.
Uży wa jąc joy stic ka kie row ca ste ru je ra mio na mi
uno szą cy mi po jem nik, kon tro lu jąc ca łą ope ra cję
z ka bi ny. To roz wią za nie ma dwie głów ne za le ty:
kie row ca jest chro nio ny przed ura za mi, któ rych
mógł by do znać w związ ku z ob słu ga po jem ni ka,
po sia da jąc jed no cze śnie naj lep szy moż li wy wi dok
na ca łą ope ra cję za ła dun ku śmie ci.
Fir my ko mu nal ne, któ re wy ko rzy stu ją za bu do wy
FRONTPRESS pod kre śla ją jed nak przede wszyst -
kim stro nę eko no micz ną te go roz wią za nia. Cho dzi
oczy wi ście o oszczęd no ści, któ re moż na dzię ki te -
mu uzy skać. Po pierw sze do jej ob słu gi wy star czy
tylko je den pra cow nik, a po dru gie w wie lu wy pad -
kach znacznie skraca się czas za ła dun ku.

www.ekocel.pl
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Powyższe za le ty se pa ra to rów Ti ger doceniane są
mię dzy in ny mi w na le żą cym do MASTER-Od pa dy
i Ener gia Sp. z o.o. Mię dzyg min nym Za kła dzie
Kom plek so we go Za go spo da ro wa nia Od pa dów
Ko mu nal nych w Ty chach. 
Spół ka MASTER-Od pa dy i Ener gia jest no wo cze -
snym przed się bior stwem wy ko nu ją cym kom plek -
so we usłu gi w za kre sie od bio ru i za go spo da ro wa -
nia od pa dów. Spe cja li zu je się w wy wo zie od pa -
dów, uniesz ko dli wia niu, se lek tyw nej zbiór ce oraz
ener ge ty ce od na wial nej. W ce lu zwięk sze nia pro -
duk cji ener gii od na wial nej wy twa rza nej z bio ga zu
roz bu do wa no ist nie ją cą in sta la cję fer men ta cji bez -
tle no wej o mo duł przy go to wa nia od pa dów bio de -
gra do wal nych zbie ra nych se lek tyw nie. W ce lu za -
pew nie nia jak naj efek tyw niej sze go wy ko rzy sta nia
od pa dów ku chen nych w wy ni ku pro ce du ry prze -
tar go wej zo stał za ku pio ny se pa ra tor Ti ger HS10.
Umoż li wia on bo wiem opty mal ne od dzie le nie frak -
cji bio de gra do wal nej od sta łej, któ ra zresz tą mo że
zo stać tak że wy ko rzy sta na, np. do pro duk cji pa li -
wa RDF. Co wy róż nia urzą dze nia Ti ger?
– Pod sta wą tech no lo gii sys te mu Ti ger DePack
jest pio no wa se pa ra cja. W skró cie pro ces ten
moż na opi sać w na stę pu ją cy spo sób. Z ko mo ry
za ła dow czej ma te riał trans por to wa ny jest śli ma -
kiem po daw czym do ko mo ry se pa ra cyj nej. Tam
Znaj du ją cy się tam wał od dzie la opa ko wa nia,
któ re wi ru jąc, wsku tek od środ ko wej si ły bez -
wład no ści i róż nej ma sy wła snej są roz dzie lo ne

na frak cje – na przykład opa ko wa nia i za war tość
w po sta ci frak cji or ga nicz nej – wy ja śnia Mi chał
Soł śniak, ze spólki w Ar con Pol ska, dys try bu to ra
se pa ra to rów Ti ger w na szym kra ju.
Ko lej ną za le tą se pa ra to rów Ti ger De pack są ich
kom pak to we wy mia ry Mo del HS 10 zaj mu je tyl ko 20
me trów kwa dra to wych, a do kład nie po trze bu je po -
wierzch ni o wy mia rach 7 x 2,5 me tra. Ta ką prze -
strzeń bez tru du moż na wy go spo da ro wać w więk -
szo ści za kła dów w po bli żu ist nie ją cych li nii pro duk -
cyj nych bez po trze by two rze nia od ręb nych struk tur.
Tym bar dziej, że urzą dze nia mo gą pra co wać bez
ko niecz no ści in sta la cji spe cjal ne go za bez pie cze nia,
tak że na ze wnątrz. Trwa łość i nie za wod ność urzą -
dze nia za wdzię cza ją ja ko ści kom po nen tów i ma te -
ria łów (ta kich jak Har dox i stal nie rdzew na) uży wa -
nych do ich pro duk cji. Po za tym se pa ra to ry cha rak -
te ry zu ją się ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny mi,
a ob słu ga jest bar dzo pro sta i in tu icyj na. 
– Mi mo kom pak to wych wy mia rów Ti ger HS 10 jest
bar dzo wy daj nym urzą dze niem. W cią gu go dzi ny
mo że prze ro bić do dziesięć ton od pa dów. I nie są
to da ne ka ta lo go we, a rze czy wi ste. W Ty chach
pod czas uru cha mia nia in sta la cji przez dwie go dzi -
ny bez tru du upo rał się z dwudziestoto no wym ła -
dun kiem – mówi Mi chał Soł śniak
Wy so ka wy daj ność, ła twość ob słu gi i trwa łość to
pod sta wo we za le ty se pa ra to rów Ti ger. Dzię ki nim
wło ski pro du cent zy skał klien tów w po nad 80
miejscach w Eu ro pie, Au stra lii, Ka na dzie i USA.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.arcon.com.pl

Sys tem se pa ra cji opa ko wań wy ko rzy sty wa ny w urzą dze niach Ti ger DePack po zwa la zmak sy -
ma li zo wać ilość od zy ska ne go su row ca. Zmniej sza to kosz ty zwią za ne z uty li za cją od pa dów,
a po zy ska ny su ro wiec moż na wy ko rzy stać na przy kład do pro duk cji eko lo gicz ne go pa li wa. 

Eko lo gicz ne 
Ty gry sy 
z Ar co nu

a W Ty chach se pa ra tor Ti ger
DePack HS 10 sta no wi in -
te gral ną część no wej in sta -
la cji, któ rej za da niem bę -
dzie zwięk sze nie pro duk cji
ener gii od na wial nej wy twa -
rza nej z bio ga zu

s Ja kość i trwa łość ma te ria -
łów, któ re są wy ko rzy sty wa -
ne do pro duk cji se pa ra to rów
Ti ger umoż li wia ją im pra ce
bez do dat ko wych za bez pie -
czeń tak że na ze wnątrz
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Wpływ na ich po pu lar ność wy ni ka tak że z wszech -
stron no ści za sto so wa nia, gdyż do sko na łe efek ty
przy no si nie tyl ko w za kła dach zaj mu ją cych się od -
zy skiem i uty li za cją od pa dów, ale tak że w wie lu in -
nych miej scach. Ge ne ral nie naj czę ściej „Ty gry sy”
wy ko rzy sty wa ne są w trzech sek to rach go spo dar ki.
Głów ny sek tor, od któ re go zresz tą za czę ła się ka -
rie ra mar ki, to od zysk su row ca z opa ko wań spo -
żyw czych. I tak w przy pad ku prze ter mi no wa nej
żyw no ści znaj du ją cej się w opa ko wa niach wie lo -
krot ne go użyt ku ko rzyść jest po dwój na – su ro wiec
z opa ko wa nia tra fia do po now ne go użyt ku, a nie -
na da ją ca się do spo ży cia żyw ność za si la peł no -
war to ścio wy kom post lub tra fia do fer men ta cji.
Do dat ko wo ma my ko rzyść śro do wi sko wą, gdyż
mniej od pa dów tra fi do kwa te ry skła do wa nia.
Dru gim waż nym po lem jest od zy ski wa nie do dat ko -
we go su row ca pod czas pro ce su uty li za cji. Se pa ra to -
ry Ti ger De pack są w sta nie pod dać re cy klin go wi du -
żą część od pa dów or ga nicz nych i oczy ścić two rzy wo
sztucz ne, któ re w prze ciw nym ra zie zo sta ło by spa lo -
ne. Z do świad czeń ze bra nych w za kła dach od zy sku
wy ni ka, że o ile po przed nio z tra fia ją cych do niej od -
pa dów 27% tra fia ło do uty li za cji, to po za sto so wa niu
urzą dze nia Ti ger DePack ilość ta zmniej szy ła się
do za le d wie 7%. A po zy ska ny ma te riał or ga nicz ny
moż na wpro wa dzić do cy klu pro duk cji bio ga zu
i kom po stu.  W efek cie moż na stwier dzić, że po za -
sto so wa niu urzą dzeń Ti ger moż na od zy skać wszyst -
kie za war te w od pa dach ma te ria ły or ga nicz ne.

Trze cie po le to pro duk cja, gdzie se pa ra to ry są
umiesz cza ne w po bli żu li nii pro duk cyj nych, aby
skró cić do mi ni mum pro ces od zy sku su row ca,
z pro duk tów nie na da ją cych się do sprze da ży.
– Obec nie li nia se pa ra to rów Ti ger skła da się
z trzech urzą dzeń: HS5, HS10 i HS20. Do te go
dzię ki spe cjal nym apli ka cjom ich za kres wy ko rzy -
sta nia mo że być roz sze rzo ny, jak np. mo del
HS 20 PPS (Pa per Pulp So lu tion), któ ry zmniej sza
ilość nie na da ją cej się do dal sze go wy ko rzy sta -
nia pul py pa pier ni czej. Wszyst kie pol skim klien -
tom do star cza Ar con Pol ska, a war to po waż nie
roz wa żyć ich za kup, gdyż w od róż nie niu od po -
dob nych urzą dzeń po pra wia ją wy ni ki eko no micz -
ne – podsumowuje Mi chał Soł śniak.

a Ti ger HS10 umoż li wia od dzie le -
nie frak cji bio de gra do wal nej
od sta łej, któ ra mo że zo stać wy -
ko rzy sta na, na przy kład do pro -
duk cji pa li wa RDF
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Be low ni ce ma ją wszech stron ne za sto so wa nie
i ko rzy sta z nich co raz wię cej przed się biorstw. Ich
naj więk szą za le tą jest kom pre sja róż ne go ty pu
ma te ria łów do po sta ci po wią za nych be li, któ re są
ła twe w trans por cie i ma ga zy no wa niu. Do daj my,
że be lo wa niu mo że my pod dać róż no rod ne ma te -
ria ły ta kie jak tek sty lia, fo lia, pa pier, kar ton, sztyw -
ny pla stik, bu tel ki PET i pusz ki alu mi nio we. 
Ra dzą so bie na wet z tak nie wdzięcz ny mi
do prze cho wy wa nia ma te ria ła mi, jak ścin ki pian ki
po li ure ta no wej oraz zu ży ty mi opo na mi sa mo cho -
do wy mi. I wła śnie do kom pre sji tych ma te ria łów
prze zna czo na jest be low ni ca Bar ton tech 800
Plus. Pół au to ma tycz ne urzą dze nie dysponuje
du żą si łą zgnia ta nia o war to ści 50 ton. Dzię ki te -
mu, bez wzglę du na ro dzaj ma te ria łu, po wsta ją
be le z opty mal nie za gęsz czo ny mi od pa da mi.
Ma szy na jest na pę dza na przez sil nik trój fa zo wy
o mo cy 15 kW, a w jej skład wcho dzi tak że nóż
ści na ją cy nad miar su row ca w ko mo rze za sy po -
wej oraz wskaź nik peł nej be li. 
Jed nak be low ni cę przede wszyst kim wy róż nia ją za -
my ka ne hy drau licz nie kla py do ci sko we oraz spe -
cjal ne roz wią za nia po trzeb ne do przy trzy my wa nia
su row ca w ko mo rze i za po bie ga nia roz prę ża niu się
ści nek pian ki. Są to m. in an ty co fa cze oraz sys tem
po dwój ne go wią za nia – po zio me go i pio no we go.
Przy dat na funk cja to tak że moż li wość wy py chu po -
je dyn czej be li. I to wła śnie te ce chy spra wi ły, że be -
low ni ca wzbu dzi ła za in te re so wa nie spół ki Pu re ko
z Mysz ko wa. Pu re ko to fir ma z po nad dziesięciolet -
nią hi sto rią. W tym cza sie dzię ki sku tecz nym in we -
sty cjom – a przede wszyst kim za an ga żo wa niu ka -
dry me na dżer skiej i ca łej za ło gi – spół ka zy ska ła
po zy cję jed nej z naj le piej roz po zna wal nych ma rek
za rów no wśród pro du cen tów pia nek PUR, jak i pro -
du cen tów włók nin pu szy stych. Mysz kow ska fa bry -
ka od sa me go po cząt ku sta wia na ja kość i eko lo -
gię, stąd wdra ża pro ce sy tech no lo gicz ne, któ re po -
zwa la ją jej osią gać opty mal ne wy ni ki fi nan so we,
a jed no cze śnie są przy ja zne śro do wi sku na tu ral ne -
mu. Jed nym z nich jest dba łość o efek tyw ne wy ko -
rzy sta nie po wsta ją cych w trak cie pro duk cji ści nek
pian ko wych oraz po zo sta ło ści włók nin pu szy stych. 
– Pro du ku je my po nad 30 ga tun ków pia nek,
a tak że dys po nu je my no wo cze sną li nią pro duk -
cyj ną włók nin pu szy stych. Pod czas ich pro duk cji
po wsta ją ścin ki, ale nie są one od pa dem, a war -
to ścio wym su row cem. Ob ro bio ne są do sko na -
łym ma te ria łem na wy peł nia nie po du szek, me bli
ogro do wych czy le go wisk dla zwie rząt. Jed nak
ma ga zy no wa nie ści nek jest kło po tli we i nie

skom pre so wa ne są one trud ne w trans por cie.
Dla te go na wią za li śmy kon takt z fir mą Bar ton tech,
któ rej urzą dze nia wy da ły się nam od po wied nie
do na szych po trzeb – wy ja śnia Łu kasz Uran, dy -
rek tor ope ra cyj ny fir my Pu re ko.
Jed nak za nim do szło do sprze da ży od by ło się
wie le spo tkań, na któ rych usta lo no pa ra me try
urzą dze nia, tak aby naj le piej speł nia ło po trze by
spół ki Pu re ko. Do pie ro po wpro wa dzo nych ko -
rek tach be low ni ca tra fi ła do fa bry ki w Mysz ko wie.
– Je ste śmy za do wo le ni, gdyż pro du cent oka zał
się ela stycz ny i zgo dził się na wy pro du ko wa nie
ma szy ny skon stru owa nej spe cjal nie pod ką tem
na szych po trzeb. Nie ukry wam, że by ło dla nas
nie zwy kle istot ne, aby na si spe cja li ści wspól nie
z pra cow ni ka mi Bar ton tech mo gli opra co wać
opty mal ne roz wią za nia. Jak się oka za ło współ pra -
ca by ła uda na, gdyż od oko ło ro ku ma szy na spi -
su je się zgod nie z na szy mi ocze ki wa nia mi – za -
pew nia dy rek tor Łu kasz Uran. 
Pod wzglę dem za sa dy dzia ła nia be low ni ca
do pian ki nie róż ni się od in nych te go ty pu urzą -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.bartontech.pl

Belownice do zadań specjalnych 
Ogra ni cze nie do mi ni mum po wsta wa nia od pa dów pro duk cyj nych sta no wi dla pro du cen ta ko -
rzyść w po sta ci więk sze go zy sku. Dla śro do wi ska na tu ral ne go ozna cza na to miast zmniej sze nie
ilo ści uty li zo wa nych śmie ci. Ta kie efek ty mo że przy nieść sto so wa nie od po wied nich tech no lo gii
i ma szyn, ta kich jak na przy kład be low ni ce pro du ko wa ne przez fir mę Bar ton tech.

a Ze wzglę du na spe cy ficz ne
f wła ści wo ści pia nek do ich

kom pre sji uży wa się be low -
nic wy po sa żo nych w do dat -
ko we ele men ty. I tak kla py
do ci sko we po wstrzy mu ją
wy do sta wa nie się pian ki
na ze wnątrz, a spe cjal na bu -
do wa ko sza za sy po we go
umoż li wia opty mal ne za -
gęsz cze nie ma te ria łu

s Antycofacze unie moż li wia ją
roz kur cze nie się kom pre so -
wa nej pian ki
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dzeń, ale mu si ona być wy po sa żo na w ele men ty,
któ re do sto so wu ją ją do spe cy ficz ne go ma te ria -
łu. I tak kosz za sy po wy róż ni się od po zo sta łych,
jest spe cjal nie za pro jek to wa ny do te go ty pu be -
low nic. Po za tym po sia da kla py do ci sko we, któ re
unie moż li wia ją wsy py wa nym ścin kom pian ki wy -
do sta nie się na ze wnątrz. Z kolei we wnątrz ko mo -
ry są spe cjal ne antycofacze, któ re nie po zwa la ją
ści ska ne mu ma te ria ło wi na po now ne roz prę że nie. 
Do dat ko wo od po wied nią trwa łość urzą dze nie za -
wdzię cza wy so kiej ja ko ści ma te ria łom, jak np.
sta li trud no ście ral nej, z któ rej jest wy ko na na pod -
ło ga i ka nał be low ni cy. 
– W na szym za kła dzie pian kę kom pre su je my
w be le o wa dze 400 kilogramów. Urzą dze nie

spraw dza się bar dzo do brze, a ob słu ga jest
niezwykle pro sta. W za sa dzie je dy nie zwią zy wa -
nie be li wy ma ga więk sze go za an ga żo wa nia pra -
cow ni ka – za uwa ża dy rek tor Łu kasz Uran.
Urzą dze nie wy ko rzy sty wa ne przez spół kę
PUREKO zo sta ło wy ko na ne spe cjal nie pod ką tem
be lo wa nia pian ki, ale po nie wiel kich zmia nach
moż na je tak że sto so wać w kom pre so wa niu zu ży -
tych opon sa mo cho do wych. Na to miast bez
wzglę du na ro dzaj su row ca ca ły pro ces two rze nia
be li – oprócz wią za nia – od by wa się w cy klu au to -
ma tycz nym. Uprasz cza to jej ob słu gę oraz zwięk -
sza zde cy do wa nie wy daj ność.  Ko lej ne uła twie nia
to: uru cha mia nie za po mo cą czuj ni ka (ope ra tor
mo że sta le po da wać ma te riał do ma szy ny, eli mi -
nu jąc czas prze sto ju); au to ma tycz ne od ci na nie,
kie dy be la jest peł na; stan dar do wy lej sa mo wy ła -
dow czy (umoż li wia ła twe po da wa nie ma te ria łu
do ma szy ny, oszczę dza jąc czas).

Pod sta wo we da ne tech nicz ne be low ni cy Bar ton tech 800 Plus CROSS:
wiel kość wlo tu (wy so kość x sze ro kość)                           1.900 x 920 mm
wy mia ry be li                                              800 x 1.050 x 1.000÷1.300 mm
wa ga be li                                     400-700 kg w za leż no ści od ma te ria łu
ci śnie nie                                                                                          210 bar
roz miar pom py                                                                    76.7cc, 14.5cc
moc zgnia ta nia                                                                                 50 ton
szyb kość sil ni ka                                                                         1.440 rpm
stan dar do wy czas cy klu zgnia ta nia                              15 kW/70 se kund
prąd elek trycz ny                                                           35A (15 kW sil nik)

a Be low ni ca mo że for mo wać
be le piabki o wa dze od 400
do na wet 700 kilogramów
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Re cy kling to nie tyl ko ko niecz ność wy ni ka ją ca
z obo wią zu ją cych ak tów praw nych, ale tak że
szan sa na do bry biz nes i pro spo łecz ną dzia łal -
ność po pra wia ją ca ja kość śro do wi ska na tu ral -
ne go. Jed nak do sku tecz ne go re cy klin gu po -
trzeb ne jest sto so wa nie od po wied nich tech no -
lo gii i to na każ dym eta pie ca łe go pro ce su. Do -
pie ro wte dy przy nie sie on za do wa la ją ce efek ty,
któ re znaj dą od zwier cie dle nie w koń co wym zy -
sku. Jed nym z naj waż niej szych eta pów w od zy -
ski wa niu su row ców jest wła ści wa se gre ga cja
zbie ra nych od pa dów. Za czy na się ona w każ -
dym go spo dar stwie do mo wym i za kła dzie pra -
cy, ale na wet prze pro wa dzo na per fek cyj nie nie
koń czy pro ce su kla sy fi ka cji od pa dów. Ten od -
by wa się bo wiem tak że w za kła dach in sta la cji
ko mu nal nych, a uży wa ne są do te go spe cja li -
stycz ne ma szy ny i urzą dze nia. I to od ja ko ści
se lek cji, któ rą one wy ko na ją za le ży w du żej
mie rze ilość su row ców, któ re tra fią do po now -
ne go obie gu. Jed ny mi z pierw szych ma szyn,
do któ rych tra fia ją od pa dy są roz drab nia cze
i prze sie wa cze. W prze sie wa czach ele men tem
klu czo wym są si ta, któ re dzie lą od pa dy na frak -
cje, po zwa la ją ce na uży cie ich do pro duk cji
kom po stu al bo pa li wa RDF.
Ba zu jąc na wie lo let nim do świad cze niu w do star -
cza niu sit i ak ce so riów do kla sy fi ka cji i prze ro bu
kru szyw mi ne ral nych fir ma Ku eper Pol ska mo że
za pro po no wać rów nie in te re su ją cą ofer tę dla
sek to ra re cy klin gu i prze twór stwa od pa dów. Jest
war ta uwa gi, gdyż wszyst kie pro duk ty i tech no lo -
gie zda ły prak tycz ny eg za min w rów nie wy ma ga -

ją cej bran ży. Do ich pro duk cji wykorzystuje się
wie le no wo cze snych i trwa łych roz wią zań opar -
tych na pro duk tach wła snych KÜPER GmbH &
Co. KG (takich jak gu mo we i po li ure ta no we ma ty
si to we i si ta) lub do star cza nych od in nych spraw -
dzo nych oraz uzna nych do staw ców, jak si ta
i siat ki sta lo we, a tak że ma te ria ły trud no ście ral ne
(od le wy, okła dzi ny i mło ty roz ra bia czy itp.).
Do prze sie wa nia od pa dów bar dzo uży tecz ne
mo gą być naj wyż szej ja ko ści ma ty si to we.
Mo żna je stosować w prze sie wa czach wszyst -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.kueperpolska.com

Pro fe sjo nal ne

si ta 
opty ma li zu ją 
zysk

Jed nym z pod sta wo wych pro ce sów zachodzących pod czas prze twa rza nia i re cy klin gu od -
pa dów jest ich sor to wa nie, roz drab nia nie, prze sie wa nie i dal sza kla sy fi ka cja uzyskanego w
ten sposób ma te ria łu. W du żej mie rze od te go jak do kład na i wy daj na bę dzie se lek cja za le ży
ilość su row ców, któ re uda się od zy skać. Dla te go tyl ko sto so wa nie na rzę dzi o naj wyż szej ja -
ko ści może zapewnić przed się bior com bran ży re cy klin go wej opty mal ny zysk.

s Ilość od zy ska nych su row -
ców na da ją cych się do po -
now ne go uży cia za le ży
od sku tecz nej se gre ga cji
i kla sy fi ka cji ma te ria łów
po cho dzą cych ze stru mie -
nia od pa dów
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kich wio dą cych pro du cen tów, ta kich jak
BINDER, JÖST, SPALECK, IFE. Stan dar do wo
ma ty wy ko na ne są z po li ure ta nu ty pu
KÜPRENE lub Vul kol lan, ale tyl ko Ku eper Pol -
ska ofe ru je ma ty si to we wy ko na ne z gu my
GIGANT, w do dat ku z bar dzo sze ro kim za kre -
sem roz mia ru oczek i szcze lin. Na to miast,
w za leż no ści od za sto so wa nia i wy ma ga nej
kla sy fi ka cji, ma ty są od le wa ne w for mach al bo
sztan co wa ne. Nie za leż nie od me to dy wy ko na -
nia za wsze gwa ran tu ją one naj wyż szą moż li wą
trwa łość i ela stycz ność. 
W stru mie niu od pa dów tra fia ją cych do za kła -
dów uty li za cyj nych du żą ilość sta no wi gruz bu -
dow la ny. W prze sie wa niu te go ty pu ma te ria łu
bar dzo do brze spraw dzą się też stan dar do we
si ta – po li ure ta no we i gu mo we. Są to si ta bar dzo
po dob ne do tych, któ re są uży wa ne przy pro -
duk cji kru szyw bu dow la nych, a ze wzglę du
na uży cie – w więk szo ści ma szyn mo bil nych
sto so wa ne bę dą si ta na pi na ne po przecz nie lub
wzdłuż nie. War to za uwa żyć, że za sto so wa ne
w nich ma te ria ły ta kie jak gu ma GIGAT czy po li -
ure tan KÜPRENE bę dą wie lo krot nie trwal sze
od stan dar do wych sit dru cia nych.. 
Z ko lei w za sto so wa niach bar dziej tra dy cyj -
nych, dzię ki wie lo let niej współ pra cy z do staw -
ca mi, Ku eper Pol ska jest w sta nie za pro po no -
wać si ta i siat ki sta lo we. Zro bio ne z dru tu ze

sta li nie rdzew nej ofe ro wa ne są w bar dzo sze ro -
kim za kre sie wiel ko ści oczek i szcze lin. Po za
tym dla firm dzia ła ją cych w sek to rze od pa do -
wym, Ku eper Pol ska dys po nu je też in ny mi
przy dat ny mi ma te ria ła mi i ak ce so ria mi. Fir my
re cy klin go we chwa lą so bie mię dzy in ny mi wy -
trzy ma łe od le wy, okła dzi ny i na rzę dzia do roz -
drab nia czy oraz kru sza rek, a tak że sze ro ki
asor ty ment czę ści za mien nych (np. płyt ki re zo -
nan so we do ma szyn czy po li ure ta no we). 

Najwyższej jakości 
maty sitowe 

do przesiewania odpadów

a Opty mal ną ilość su row ca
moż na od zy skać tyl ko
pod wa run kiem sto so wa nia
naj wyż szej kla sy ma szyn
i urzą dzeń
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Od mar ca bie żą ce go ro ku pro duk ty AMP Ro bo tics do stęp ne
są tak że pol skim klien tom, a ich dys try bu cją i ser wi sem w na -
szym kra ju zaj mu je się spół ka Agrex -Eco. Trze ba przy znać, że
sfi na li zo wa nie współ pra cy na stą pi ło w szcze gól nym mo men -
cie, gdyż zbie gło się z pan de mią ko ro na wi ru sa, któ ra wy mu si ła
sto so wa nie ry go ry stycz nych stan dar dów hi gie nicz nych. Z te go
po wo du w stru mie niu od pa dów tra fia ją cych na li nie sor tow ni -
cze in sta la cji ko mu nal nych po ja wia ją się zu ży te środ ki hi gie -
nicz ne, w tym mię dzy in ny mi ma secz ki i rę ka wicz ki ochron ne.
Ich obec ność mo że na ra zić pra cow ni ków sor tow ni na bez po -
śred ni kon takt z groź nym wi ru sem, a prze cież i tak pra ca w sor -
tow niach na le ży do naj bar dziej uciąż li wych i co raz trud niej jest
zna leźć chęt nych do pra cy. Dla te go opty mal nym roz wią za -
niem mo że oka zać się mak sy mal ne zauto ma ty zo wa nie pro ce -
su se lek cji od pa dów, a do te go ide al nie na da ją się ro bo ty pro -
du ko wa ne przez AMP Ro bo tics.
Za stą pie nie lu dzi ro bo ta mi to nie tyl ko ochro na pra cow ni ków
przed kon tak tem z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi, ale to
przede wszyst kim więk sza wy daj ność. I tak już w przy pad ku
ro bo ta jed no ra mien ne go wy daj ność wy no si 80 po brań na mi -
nu tę, a w przy pad ku dwu ra mien nych zo sta je po dwo jo na. Po za
tym ma szy ny mo gą pra co wać prak tycz nie bez prze rwy, nie
mę czą się, nie przeszkadza im pył i nieprzyjemny zapach. 
Ro bo ty AMP Cor tex dzia ła ją w spo sób po dob ny do pra cy ludz -
kiej. Zin te gro wa ny ze sztucz ną in te li gen cją AMP Neu ron za -
pew nia znacz ną pre cy zję i szyb kość dzia ła nia zwięk sza jąc
prze pu sto wość za po mo cą jed no ra mien ne go ro bo ta. Cor tex
moż na za in sta lo wać bez po śred nio w li nii bez kosz tow nej mo -
der ni za cji lub zmian ope ra cyj nych. War to wie dzieć, że za sto so -

wa nie ro bo tów w pa rze ze sztucz ną in te li gen cją moż li we jest
rów nież w ist nie ją cych już sor tow niach, uspraw nia jąc sku tecz -
ność za sto so wa nych sor te rów optycz nych lub in nych se pa ra -
to rów po przez prze twa rza nie in for ma cji zwrot nych i peł ną au to -
ma ty za cję pro ce su wraz z je go sa mo do sko na le niem z upły -
wem cza su. Dzię ki ca ło do bo we mu funk cjo no wa niu i sta łej pro -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.agrex-eco.pl

Inteligentne roboty już w sortowniachInteligentne roboty już w sortowniach

Au to ma ty za cja pro ce sów tech no lo gicz nych co raz śmie lej wkra cza tak że do bran ży re cy klin -
go wej. Jed nym z pio nie rów i li de rów w tym za kre sie jest ame ry kań ska fir ma AMP Ro bo tics.
Od sze ściu lat z suk ce sem roz wi ja tech no lo gie za sto so wa nia ro bo tów i sztucz nej in te li gen -
cji w sys te mach re cy klin gu od pa dów opa ko wa nio wych i prze my sło wych po cho dzą cych
z roz biór ki po wy bu rze nio wej lub bia łej elek tro ni ki oraz sprzętu AGD.

Dane techniczne wydajności dla robota jednoramiennego: 
Ilość po brań: Do 80 po brań na mi nu tę 
Śred ni ca ro bo cza: 160 cm 
Mak sy mal na wa ga przed mio tu: 8,5 kg max, 4 kg śred nia 
Mak sy mal na sze ro kość ta śmy prze no śni ka: 121,92 cm 
Opty mal na sze ro kość ta śmy prze no śni ka: 81,82 cm 
Mak sy mal na pręd kość prze no śni ka ta śmo we go: 120 m/ min. – 2m/s 

a Zastąpienie ludzi w sortowniach robotami poprawia bezpieczeństwo oraz
zwiększa wydajność
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duk tyw no ści Cor tex ra dy kal nie ob ni ża kosz ty pra cy, jed no cze -
śnie zwięk sza jąc war tość od zy ska ne go ma te ria łu.
Dla te go au to ma ty za cja sor tow ni w opar ciu o ro bo ty, przy re la -
tyw nie ni skich kosz tach in we sty cji, uspraw nia dzia ła nia za kła -
du i przy no si szyb ki zwrot po nie sio nych na kła dów. 
Istot na jest też zdol ność se pa ra cji róż no rod nych ma te ria łów.
Ro bo ty są w sta nie sku tecz nie od dzie lać mię dzy in ny mi: bu tel -
ki PET z po dzia łem na róż ne ko lo ry, brą zo wy i bia ły pa pier,
opa ko wa nia fo lio we, pla stik, pla sti ko we kub ki i na kręt ki, kar to -
ny, opa ko wa nia z ko da mi kre sko wy mi lub z wi docz nym lo go
mar ki. Po za tym z po wo dze niem ra dzi so bie z pusz ka mi
po na po jach i po zo sta łymi opa ko wa niami alu mi nio wymi,
a tak że z od pa da mi elek tro nicz ny mi, sta lą, mie dzią oraz bu -
dow la ny mi materiałami poroz biór ko wy mi. 

Tak wszech stron na se pa ra cja moż li wa jest dzię ki sys te mo wi
opra co wa ne mu przez AMP Ro bo tics. Jed nym z naj waż niej -
szych je go ele men tów jest już wspo mnia ny AMP Cor tex. To
szyb ki, in te li gent ny sys tem ro bo ty ki za pro jek to wa ny, aby spro -
stać ro sną cym wy ma ga niom dzi siej sze go re cy klin gu. Kie ro wa -
ne przez sztucz ną in te li gen cję ro bo ty in te li gent nie wy ko nu ją fi -
zycz ne za da nia sor to wa nia, po bie ra nia i ukła da nia ma te ria łów.
A naj lep sze jest to, że Cor tex nie ustan nie uczy się na pod sta -
wie ze bra ne go do świad cze nia i ca ły czas się po pra wia. 
Cor tex wy ko rzy stu je ro bo ta w ukła dzie Del ta, któ ry ma trzy ra mio -
na uni wer sal nie po łą czo ne w ten spo sób, aby osią gnąć pre cy zyj -
ny, płyn ny ruch. Ro bo ty są od po wie dzial ne za po bie ra nie zde fi -
nio wa nych obiek tów i prze no sze nie ich z prze no śni ka ta śmo we -
go do od po wied nie go po jem ni ka. Ro bo ty są bar dzo trwa łe, ła twe
w utrzy ma niu i ela stycz ne w dzia ła niu. Ta kon struk cja za pew nia
nie zwy kle szyb kie po bie ra nie i umiesz cza nie ma te ria łu, umoż li -
wia jąc Cor te xo wi dzia ła nie z za dzi wia ją cą pręd ko ścią. 
Jed nak mó zgiem i wzro kiem ca łe go sys te mu jest plat for ma
sztucz nej in te li gen cji AMP Neu ron. Sto su je ona tech no lo gie wi -
dze nia ma szy no we go i głę bo kie go ucze nia do roz po zna wa nia
wzor ców w cza sie rze czy wi stym w ce lu iden ty fi ka cji ma te ria -
łów. Po ma ga jej w tym spe cja li stycz na ka me ra prze my sło wa,
któ ra dzię ki opro gra mo wa niu roz po zna je wy szu ki wa ne ma te -
ria ły i okre śla ich po ło że nie na ta śmie sor tow ni czej. W efek cie
za sto so wa ne tech no lo gie umoż li wia ją ro bo tom pra cę z 99-pro -
cen to wą do kład no ścią. Do daj my, że mo du ło wa kon struk cja
sys te mu pa su je do ist nie ją cych sta cji sor to wa nia, a je go in sta -
la cja jest szyb ka i zaj mu je naj czę ściej tyl ko 48 go dzin.

a Ro bo ty są w sta nie sku tecz nie od dzie lać róż no rod ne ma te ria ły, a do te go ro bią to
z szyb ko ścią – 80 po brań na mi nu tę (w przy pad ku ro bo ta jed no ra mien ne go) 
i 160 po brań (dwu ra mien ny)
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Nie zbęd ne by ły za tem in we sty cje. Naj waż niej szą
z nich sta ła się strzę piar ka umoż li wia ją ca sku tecz -
ne roz drab nia nie od pa dów po wsta łych pod czas
de mon ta żu wy co fa nych z eks plo ata cji po jaz dów
i od zy ska nie ze zło mu wy so kiej ja ko ści su row ca.
Nie jest to ty po we urzą dze nie, nie na le ży ono tak że
do naj tań szych, dla te go w Pol sce znaj du je się
w po sia da niu je dy nie kil ku na stu firm. Nie dzi wi za -
tem, że wła ści cie le MAG-FERUM chcie li uzy skać
mak sy mal ną wy daj ność strzę piar ki. Jed nym z klu -
czo wych czyn ni ków jest tu płyn ność za ła dun ku.
Po cząt ko wo pry zmo wa ny złom tra fiał do umiesz -
czo ne go na wy so ko ści pię ciu me trów ko sza za sy -
po we go strzę piar ki za po mo cą spa li no wej ko par ki
prze ła dun ko wej Fuchs. Po do ko na niu ana li zy oka -
za ło się, że pro ces ten moż na zop ty ma li zo wać.
Cho ciaż by po przez wy eli mi no wa nie prze sto jów po -
wo do wa nych ko niecz no ścią tan ko wa nia. Za uwa żo -
no też, że mo bil na ma szy na prze ła dun ko wa prak -
tycz nie nie prze miesz cza się po pla cu, przez ca ły
czas pra cu je w jed nej po zy cji. Złom do wo żo ny jest
bo wiem bez po śred nio pod ma szy nę. Jej ope ra -
tor prze ła do wu je go na po bli ską hał dę, al bo wkła da
do ko sza za sy po we go strzę piar ki. 
Wnio ski na su wa ły się sa me, lep sze wy ni ki mo że
przy nieść za sto so wa nie sta cjo nar nej ma szy ny prze -
ła dun ko wej o na pę dzie elek trycz nym. Osta tecz nie
wy bór padł na ma szy nę 830 e nie miec kiej fir my Sen -
ne bo gen, któ ra od trzy dzie stu lat utrzy mu je po zy cję
li de ra w dzie dzi nie kon stru owa nia i pro duk cji na pę -
dza nych elek trycz nie urzą dzeń prze ła dun ko wych. 

Eks plo ata cja ma szy ny prze ła dun ko wej o na pę -
dzie elek trycz nym ma za le ty nie tyl ko w sen sie
eko no micz nym. Pra ca bez emi sji szko dli wych dla
śro do wi ska spa lin i ha ła su spra wia, że ma szy -
na jest przy ja zna dla śro do wi ska na tu ral ne go.
Ma szy na sta cjo nar na na pę dza na sil ni kiem elek -
trycz nym ni skie go na pię cia o mo cy 132 kW po sa -
do wio na zo sta ła na wy so kim na pół to ra  me tra py -
lo nie. Czte ry roz sta wio ne na pla nie kwa dra tu pod -
po ry da ją do sko na łą sta bil ność, na wet gdy ope -
ra tor wy su nie mak sy mal nie wy się gnik. Mo że
wów czas się gać na od le głość sie dem na stu me -
trów. Tak du ży za sięg spra wia, że ope ra tor jest
w sta nie się gnąć w naj dal sze miej sce pla cu
po złom i prze trans por to wać go do ko sza za sy po -
we go strzę piar ki. – Ko par ka prze ła dun ko wa o tra -
dy cyj nym na pę dzie spa li no wym wy ma ga ła by
znacz nie więk szych na kła dów eks plo ata cyj nych.
Przede wszyst kim by ły by to kosz ty pa li wa. Olej na -
pę do wy w po rów na niu z prą dem elek trycz nym
kosz to wał by użyt kow ni ka na wet o po ło wę wię cej
w prze li cze niu na go dzi nę pra cy – tłu ma czy An -
drzej To kar czyk, zastępca dyrektora sprzedaży
od po wia da ją cy za mar kę Sen ne bo gen w fir mie
Ko mat su Po land, któ ra do star czy ła ma szy nę. Wy -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
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Ekologiczny „Zenek” sięgnie wszędzie!
Po cząt ki by ły ty po we. Przed dwu dzie sto ma la ty no wo są dec ka fir ma MAG-FERUM by ła jed ną
z wie lu skład nic zło mu. Wła ści cie le fir my chcie li ją jed nak prze obra żać i roz wi jać. Wy cho dzi li
przy tym ze słusz ne go za ło że nia, że klu czem do suk ce su po le ga ją ce go na osią gnię ciu opty mal -
nej efek tyw no ści bę dzie za go spo da ro wy wa nie od pa dów zgod ne z obo wią zu ją cy mi nor ma mi
i uzy ski wa nie su row ca naj wyż szej ja ko ści. W tej sy tu acji nie zbęd ne oka za ło się nie tyl ko okre -
śle nie no wych za sad dzia ła nia, ale tak że od po wied ni do bór ma szyn i urzą dzeń. 

s Ma szy na z na pę dem elek -
trycz nym jest za wsze go to -
wa do pra cy i w ra zie po -
trze by mo że dzia łać przez
ca łą do bę bez tan ko wa nia

a Ma szy na po sa do wio na zo -
sta ła na wy so kim na pół to -
ra me tra py lo nie

f Ma szy na elek trycz na jest
tań sza w eks plo ata cji niż
spa li no wa. Wy ni ka to z te go,
że ener gia elek trycz na kosz -
tu je mniej niż olej na pę do -
wy, od pa da ją też wy dat ki
zwią za ne z kon ser wa cją sil -
ni ka spa li no we go
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mie nia tak że in ne za le ty Sen ne bo ge na 830 e, ja ki -
mi są mniej sze kosz ty bie żą cej kon ser wa cji i ser -
wi su. Użyt kow nik ma szy ny do ce ni też unik nię cie
kom pli ka cji zwią za nych z do wo zem i prze cho wy -
wa niem za pa sów ole ju na pę do we go. – Zde cy do -
wa nie wol niej sze zu ży cie czę ści i pod ze spo łów sil -
ni ka elek trycz ne go w po rów na niu z jed nost ką wy -
so ko pręż ną po zwa la znacz nie wy dłu żyć okre sy
mię dzy ob słu go we. Prze glą dy prze pro wa dza ne są
co ty siąc go dzin pra cy. W przy pad ku ma szy ny
elek trycz nej nie ma też po trze by wy mia ny ole ju sil -
ni ko we go ani fil tra, co przynosi użytkownikowi ko -
lej ne oszczęd no ści. Warto też zauważyć, że „elek -
try ki” w cza sie pra cy wy twa rza ją mniej sze wi bra cje
i nie emi tu ją szko dli wych spa lin oraz ha ła su, co
znacz nie zwięk sza kom fort pra cy zarówno samego
ope ra to ra, jak i osób prze by wa ją cych w po bli żu
ma szy ny – do da je An drzej To kar czyk. 

Kom for to wa ka bi na Ma xcab jest dłuż sza niż mia ło
to miej sce w ma szy nach po przed niej ge ne ra cji.
Tym sa mym ope ra tor zy skał wię cej miej sca na no -
gi, sze rzej otwie ra ją się tak że drzwi prze suw ne, co
uła twia zaj mo wa nie miej sca w amor ty zo wa nym fo -
te lu. Miej sce pra cy zo sta ło za pro jek to wa ne zgod -
nie z za sa da mi er go no mii. Ła twy w ob słu dze joy -
stick le ży do sko na le w dło ni uła twia jąc ma ni pu lo -
wa nie osprzę tem i wszyst ki mi funk cja mi ma szy ny.
Konstruktorzy firmy Sennebogen przywiązują
olbrzymie znaczenie do zapewnienia operatorowi
jak najlepszych warunków pracy. Olbrzymią rolę w
tym zakresie odgrywa widoczność, dlatego
obsługujący maszynę cieszyć  się może ni czym nie
skrę po wa nym wi do kiem na ca ły ob szar ro bo czy.
Kabina jest pod noszona, co spra wia, że wy so kość
li nii wzro ku sie dzą ce go w niej ope ra to ra mo że wy -
no sić na wet sie dem me trów. Da je to doskonałą wi -
doczność z gó ry nie tyl ko na gar dziel ko sza za sy -
po we go strzę piar ki, ale tak że na najdalsze
zakamarki skła do wi ska. Waż ne jest także to, że
ma ni pu lu ją cy osprzę tem ope ra tor spogląda z góry,
nie mu si więc za dzie rać gło wy. Rozwiązanie  to
pozostające w zgodzie ze zdobyczami ergonomii
ogranicza zmę cze nie obsługującego maszynę
i po zwa la mu za cho wać peł ną kon cen tra cję, a tym
sa mym pra co wać wy daj nie i bez piecz nie. 
Na le żą ca do MAG-FERUM ma szy na jest eks plo ato -
wa na dość in ten syw nie. W cią gu dwóch lat prze pra -
co wa ła po nad 4.000 go dzin. Użyt kow nik jest za do -
wo lo ny, bo w cią gu te go cza su nie by ło z nią żad -
nych pro ble mów eks plo ata cyj nych. Po zy tyw ne do -
świad cze nia spra wi ły, że fir ma za mó wi ła ko lej ną ma -
szy nę Sen ne bo gen 830 e. Je dy ną zmia ną bę dzie
po sa do wie nie jej na wyż szym o pół me tra py lo nie. 
Na ma szy ny kon fi gu ro wa ne na spe cjal ne za mó wie -
nie nie cze ka się dłu go. W chwi li obec nej ter min re -
ali za cji za mó wie nia na mo del 830 e wer sji sta cjo -
nar nej nie prze kra cza sze ściu mie się cy. 
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a Kom for to wa ka bi na Ma xcab
jest dłuż sza niż mia ło to
miej sce w ma szy nach po -
przed niej ge ne ra cji

sCzte ry roz sta wio ne na pla -
nie kwa dra tu pod po ry da -
ją do sko na łą sta bil ność,
na wet gdy ope ra tor ma ni -
pu lu je osprzę tem na mak -
sy mal nym wy się gu

d Na wy się gni ku ma szy ny za -
mon to wa no chwy tak wie lo -
pal cza sty o po jem no ści
sze ściu set li trów
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Fir ma TANA pro du ku je swo je ma szy ny już od
roku 1971. Czterdzieści pięć lat do świad czeń i udo -
sko na la nia pro duk tów za owo co wa ło
skonstruowaniem je dy nego w swoim rodzaju kom -
pak to ra, któ ry osiąga naj wyż szą wy daj ność przy mi -
ni mal nych kosz tach eks plo ata cyj nych. In no wa cyj na
ma szy na wy róż nia się kon struk cją ze sztyw ną ra mą
i dwo ma wa ła mi, któ re wy po sa żo ne są w spe cjal ne
zę by za gęsz cza ją ce. Dzię ki te mu, że kom pak tor nie
jest opar ty na czte rech ko łach, ma szy na za gęsz cza
od pa dy szyb ciej, moc niej i sku tecz niej. Za od po -
wied ni roz kład cię ża ru od po wia da sztyw na ra ma,
zwłasz cza na nie rów nej po wierzch ni. Ta ka kon struk -
cja umoż li wia efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie cię ża ru
ma szy ny do za gęsz cza nia. Dla po rów na nia, ra ma
wah li wa w tra dy cyj nych kom pak to rach po wo du je
utra tę si ły za gęsz cza nia przy wy stę po wa niu ja kich -
kol wiek nie rów no ści, a do wy rów ny wa nia po wierzch -
ni uży wa ne jest tyl ko 25% ma sy kom pak to ra. 
Naj now sze mo de le kom pak to rów se rii H to ma -
rze nie każ de go za rząd cy skła do wi ska od pa dów.
Nie tyl ko przy spie sza ją pra cę, ale też zna czą co
zmniej sza ją kosz ty eks plo ata cyj ne, a do dat ko wo
po tra fią wy dłu żyć ży wot ność skła do wi ska o kil ka
lat. De cy du jąc się na kom pak tor mar ki TANA, ku -
pu jesz nie tyl ko ma szy nę, ale też tech no lo gię i in -
no wa cyj ne po dej ście do pra cy z od pa da mi. Każ -
da ma szy na wy po sa żo na jest w sys tem za rzą dza -
nia eks plo ata cją ma szy ny (Ta na Con trol Sys tem),

któ ry do star cza wie lu in for ma cji, ta kich jak: ilość
po zo sta łe go pa li wa, tem pe ra tu ra pły nu chło dzą -
ce go, tem pe ra tu ra ole ju sil ni ko we go i hy drau licz -
ne go. W przy pad ku prze kro cze nia do wol ne go
wskaź ni ka sys tem in for mu je za rząd cę w cza sie
rze czy wi stym po przez wy sła nia po wia do mie nia
na te le fon. Jed nym z ele men tów Ta na Con trol
Sys tem jest apli ka cja TANA ProTrack, któ ra po ka -
zu je też w cza sie rze czy wi stym zgro ma dzo ne da -
ne oraz umoż li wia ich ar chi wi zo wa nie oraz two -
rze nie co mie sięcz nych ra por tów. Do star cza on
rów nież ko dy uste rek, któ re uła twia ją ser wi so wi
Atlas Po land szyb kie roz wią za nie pro ble mu, aby
prze rwa w pra cy by ła jak naj krót sza. Moż li we jest
rów nież do dat ko we wy po sa że nie ma szy ny w sys -
tem ProLoc, któ ry in for mu je ope ra to ra, któ re ob -

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

Re cy kling to po dwój ny zysk
Rocz nie ludz kość pro du ku je po nad dwa mi liar dy ton od pa dów, a to wy star czy, by za peł nić po -
nad osiemset ty się cy ba se nów olim pij skich. Re cy kling to przy szło ścio wy kie ru nek, któ ry nie
tyl ko umoż li wia ochro nę na szej pla ne ty, ale też prze kształ ce nie od pa dów w zy ski. To wła śnie
jest mot tem przed się bior stwa TANA po cho dzą ce go z Fin lan dii, któ re jest pro du cen tem kom -
pak to rów i roz drab nia czy prze zna czo nych do re cy klin gu od pa dów. 

a Ilość śmie ci sta le ro śnie
i im wię cej z nich tra fi
do po now ne go obie gu tym
mniej sze stra ty po nie sie
śro do wi sko na tu ral ne. Re -
cy kling to nie mo da, a ko -
niecz ność, na któ rej sko rzy -
stać mo gą wszy scy

s Ko rzy sta nie z udo god nień
współ cze snej tech ni ki nie tyl -
ko uła twia pra cę, ale przede
wszyst kim po zwa la zop ty ma -
li zo wać zysk. TANA ProTrack
do star cza np. ko dy uste rek,
któ re skra ca ją do mi ni mum
czyn no ści ser wi so we
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sza ry są już od po wied nio za gęsz czo ne, a któ re
wy ma ga ją po now ne go prze jaz du. 
Do peł nie niem efek tow nej pra cy na skła do wi sku
od pa dów jest wy po sa że nie przed się bior stwa
w roz drab niacz TANA Shark. To uni wer sal ne urzą -
dze nie wol no obro to we, moż li we do sto so wa nia
przy roz drab nia niu wstęp nym i koń co wym jed no -
cze śnie oraz do roz drab nia nia ma łych czą stek
w jed nym cy klu. Roz drab nia niu mo gą być pod da -
wa ne róż no rod ne ma te ria ły ta kie jak: opo ny, od -
pa dy bu dow la ne, ko mu nal ne, drzew ne, ko le jo we,
z go spo darstw do mo wych, han dlo we i prze my sło -
we, two rzy wa sztucz ne, pa pier, me ble, ma te ra ce
czy drut od pa do wy. Co wię cej, nie po trzeb ne jest
sor to wa nie wstęp ne. Roz drab niacz wy po sa żo ny
jest w ma gne tycz ny se pa ra tor nad ta śmo wy, a no -
że tną ce są tak sil ne, że po ra dzą so bie z każ dym
ma te ria łem. Dla te go wła śnie je den roz drab niacz
TANA Shark jest w sta nie za stą pić aż trzy ma szy ny
do tych czas po trzeb ne do roz drab nia nia. Do tej
po ry ko niecz nym by ło sto so wa nie roz drab nia cza
wstęp ne go, po tem roz drab nia cza koń co we go,
aby na koń cu użyć prze sie wa cza do se pa ra cji. Te -
raz wszyst kim zaj mu je się je den roz drab niacz
TANA Shark, dzię ki cze mu kosz ty eks plo ata cyj ne
zo sta ły zre du ko wa ne do jed nej ma szy ny. 
Szcze gól nie istot nym kie run kiem roz wo ju re cy -
klin gu jest prze twa rza nie zu ży tych opon. Wciąż
nie zna my wszyst kich moż li wo ści za sto so wa nia

ma te ria łu otrzy my wa ne go z opon (TDA), jed nak
już wie my, że ma te riał ten cha rak te ry zu je się
ośmio krot nie lep szy mi wła ści wo ścia mi izo la cyj ny -
mi, a od pro wa dza ciecz dzie sięć ra zy le piej niż
gle ba. Dzię ki roz drab nia czo wi TANA Shark re cy -
kling opon jest nie zwy kle pro sty, gdyż wszyst kie
nie do pusz czal ne ele men ty wy klu cza ją ce ma te riał
z od zy sku eli mi no wa ne są za po mo cą nie zwy kle
sil ne go se pa ra to ra ma gne tycz ne go. 
Przed sta wi ciel stwo fir my TANA w Pol sce peł ni fir -
ma ATLAS Po land, któ ra za pew nia pro fe sjo nal ne
do radz two oraz mo bil ny ser wis na te re nie ca łe go
kra ju. Peł na ofer ta kom pak to rów do stęp nych
w prze dzia le wa go wym od 26 do 52 ton oraz roz -
drab nia czy do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej
www.atlas -po land.pl.

a Roz drab nia cze TANA Shark
to praw dzi we re ki ny, któ -
rych zę by zdol ne są upo rać
się z do wol nym ma te ria łem
tra fia ją cym na skła do wi ska
in sta la cji ko mu nal nej
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Z ra cji sze ro kiej ofer ty li nie są nie tyl ko kom plet ne, ale tak -
że do pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb. Do rad cy Pro -
na ru są w sta nie tak skom po no wać re cy klin go wy ze staw,
aby klient otrzy mał wy daj ną li nię, a jed no cze śnie koszt in -
we sty cji zwró cił się w jak naj krót szym cza sie. Przy kła dem
ta kiej li nii, a w za sa dzie sys te mu prze zna czo ne go do po zy -
ski wa nia kom po stu mo że być ze staw zło żo ny z mo bil ne go
roz drab nia cza wol no obro to we go MRW 1.300, mo bil ne go
prze sie wa cza bęb no we go z po kła dem gwiaź dzi stym
MPB 20.55 oraz prze rzu car ki do kom po stu MBA 4512g. 
Na pla ce prze ła dun ko we in sta la cji ko mu nal nych tra fia ją
nie tyl ko od pa dy po cho dzą ce z se lek tyw nej zbiór ki pro wa -
dzo nej w go spo dar stwach do mo wych. Wie le z nich to od -
pa dy nie se gre go wa ne. I w jed nych, i w dru gich znaj du ją
się od pa dy, któ re  po ob rób ce mo gą być cen nym skład ni -
kiem wy ko rzy sta nym do pro duk cji eko lo gicz ne go kom po -
stu. Do wstęp ne go roz dro bie nia od pa dów świet nie na da je
się jed no wa ło wy, mo bil ny roz drab niacz wol no obro to wy
MRW 1.300. Ma szy na jest do sko na le przy sto so wa na
do prze twa rza nia róż nych ma te ria łów. Do daj my, że no że
w trzyme tro wym wa le mo co wa ne są w 42 gniaz dach. Za ży -
wot ność ukła du roz drab nia ją ce go od po wia da sys tem
uchyl nej bel ki z prze ciw no ża mi, któ ry po wo du je
wy rzu ce nie du że go, nie da ją ce go się roz -
drob nić ma te ria łu, chro niąc roz -
drab niacz przed uszko dze -
niem. Stan dar do wo

mon to wa ny elek trycz ny re wers po zwa la na ob ra ca nie wa łu
w odwrotnym kie run ku (bez uru cha mia nia sil ni ka spa li no we -
go). Dzię ki te mu roz wią za niu moż na usu nąć za to ry, po wo du -
ją ce za kli no wa nie ele men tu ro bo cze go. Na to miast bez po -
śred nie prze nie sie nie na pę du z sil ni ka na wał roz drab nia ją -
cy po wo du je mniej sze zu ży cie pa li wa. Dla za bez pie cze nia
sil ni ka, ele men tów prze nie sie nia na pę du, wa łu i no ży roz -
drab nia ją cych w ukła dzie za sto so wa no sprzę gło hy dro ki ne -
tycz ne, któ re amor ty zu je ude rze nia po wsta ją ce w ukła dzie
prze nie sie nia na pę du. Ele men ta mi pod no szą cy mi kom fort
pra cy ope ra to ra i zwięk sza ją cy mi bez pie czeń stwo eks plo -
ata cji są między innymi: układ cen tral ne go sma ro wa nia (za -
pew nia pra wi dło we sma ro wa nie naj waż niej szych punk tów
ma szy ny), sys tem au to ma tycz ne go oczysz cza nia chłod nic
(umoż li wia pra cę w du żym za py le niu) oraz kon tro ler bez -
prze wo do we go ste ro wa nia (re gu lu je
pa ra me try pra cy sil ni ka). 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
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War to wie dzieć, że do wszyst kich prze sie wa czy moż na za mó wić bę ben prze sie wa ją cy do pa so wa ny do po trzeb użytkownika. I tak naj mniej -
szy ma 1,4 metra śred ni cy i 4,4 metra dłu go ści, a naj więk szy – 2 metry śred ni cy i aż 7,2 metra dłu go ści. Ich sku tecz ność prze sie wa nia ma -
te ria łu za le ży w du żej mie rze od wy ko na nych w nich otwo rów (per fo ra cji). Po wsta ją one przy uży ciu tech no lo gii wy pa la nia la se ro we go, co
gwa ran tu je brak od kształ ceń w ma te ria le oraz moż li wość do wol ne go for mo wa nia roz mia rów i kształ tów. Na byw ca ma tak że moż li wość wy -
bo ru gru bo ści bla chy (6, 8 lub 10 mm), ale na le ży pa mię tać o ko re la cji, któ ra za cho dzi po mię dzy je go sztyw no ścią a roz mia rem oczka i gru -
bo ścią po szy cia. Funk cjo nal ność bęb nów prze sie wa ją cych moż na pod wyż szyć po przez za mon to wa nie ele men tów wy po sa że nia do dat ko -
we go, np. no ży (mon to wa ne w środ ku bęb na). Ich za da niem jest roz ry wa nie wor ków z od pa da mi. Na to miast w przy pad ku prze sie wa nia ma -
te ria łu zbry lo ne go, któ ry czę sto jest wy ko rzy sty wa ny do pro duk cji kom po stu, za kle ja ją ce go per fo ra cję si ta zna ko mi cie spraw dza się po kład
gwiaź dzi sty. To ele ment wy mien ny z bęb nem. Je go kon struk cja opie ra się o krę cą ce się po li ure ta no we gwiazd ki. W prze rwy mię dzy ni mi
wpa da część ma te ria łu o od po wied niej wiel ko ści. Ma te riał tra fia ją cy tam z ko sza za sy po we go mo że w ra zie po trze by zo stać roz bi ty przez
wał z no ża mi za mon to wa ny przy wej ściu na po kład. Za le tą po kła du gwiaź dzi ste go jest ła twość ra dze nia so bie z trud nym ma te ria łem oraz
moż li wość re gu la cji roz mia ru otrzy my wa nych frak cji. W tym ce lu wy star czy od po wied nio do brać pręd kość ob ro tu gwiaz dek.

NO WO CZE SNE KOM PO STO WA NIE W SYS TE MIE

PRONAR
Pro nar jest nie tyl ko naj więk szym, ale tak że naj bar dziej kom plet nym pro du cen tem mobilnych ma szyn
re cy klin go wych. Z je go fa bryk wy jeż dża ją ma szy ny, z któ rych moż na ze sta wić opty mal ne li nie re cy -
klin go we, zde cy do wa nie po pra wia ją ce wy daj ność i efek tyw ność od zy ski wa nia cen ne go su row ca. 
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W MRW 1.300 moż na za mon to wać wie le ele men -
tów wy po sa że nia do dat ko we go, po zwa la ją cych
do sto so wać ma szy ny do in dy wi du al nych potrzeb
na byw ców. Roz drab niacz MRW 1.300 jest osa -
dzo ny na pod wo ziu ko ło wym, któ re umoż li wia je -
go szyb ki trans port bez specjalnych ze zwo leń
na po ru sza nie się po dro gach pu blicz nych. 
W dal szym eta pie przy go to wa nia od pa dów na le -
ży roz dzie lić od pa dy na po szcze gól ne frak cje.
Do te go moż na wy ko rzy stać mo bil ny prze sie wacz
bęb no wy z po kła dem gwiaź dzi stym PRONAR
MPB 20.55. Ele men ty ro bo cze tego prze sie wa cza
mo gą być za bu do wa ne na pod wo ziu ko ło wym
lub gą sie ni co wym. Za sto so wa nie pod wo zi gą sie -
ni co wych umoż li wia im pra cę w trud nym te re nie.
Na to miast dzię ki au to no micz ne mu na pę do wi gą -
sie nic, ope ra tor mo że usta wić prze sie wacz w do -
wol nym miej scu bez po mo cy po jaz du ho lu ją ce -
go. W naj trud niej szym te re nie do sko na le spraw -
dza ją się prze sie wa cze MPB 20.55gh.
Roz drob nio ne i prze sia ne w ten spo sób od pa dy
tra fia ją na stęp nie na pry zmy kom po sto we. Jed -
nak i tu nie obej dzie się bez po mo cy spe cja li -
stycz ne go sprzę tu, a w dal szym pro ce sie przy go -
to wy wa nia kom po stu sku tecz nie po mo że prze -
rzu car ka PRONAR MBA 4512 g. 
Prze rzu car ka jest wy po sa żo na w wał o śred ni -
cy 1,2 metra, któ ry pracu je z pręd ko ścią do 220
obr./min. Na pę dza go 218-kon ny sil nik Die sla speł -
nia ją cy nor my emi sji spa lin EU Sta ge IV. No że wa -
łu, le mie sze i śli zgi skrzy deł zgar nia ją cych są wy ko -

na ne ze sta li trud no ście ral nej. Kie ru nek ob ro tów
mo że być zmie nio ny w do wol nym mo men cie przez
ope ra to ra – tak że pod czas ob cią że nia kom po stem.
Za mon to wa ny w ma szy nie układ zra sza nia zwil ża
prze rzu ca ny ma te riał. Za pew nia to opty mal ne wa -
run ki doj rze wa nia ma sy kom po sto wej. Wy daj ność
PRONAR MBA 4512g wy no si 3 tys. m 3 prze rzu ca -
nej ma sy w cią gu go dzi ny na pry zmy o sze ro ko ści
do 4,5 m i wy so ko ści do 2,2 m. Kon struk to rzy Pro -
na ru za pro jek to wa li też kom for to we miej sce pra cy
ope ra to ra. Za pew nia go fo tel na pneu ma tycz nym
za wie sze niu z au to ma tycz nym po zy cjo no wa niem
i tłu mie niem drgań oraz wy so kie osa dze nie ka bi ny,
co po pra wia wi docz ność. Na to miast sku tecz na
wen ty la cja i kli ma ty za cja za pew nia ją od po wied nie
wa run ki przez ca ły rok. Ste ro wa nie ma szy ną od by -
wa się za po mo cą dwóch joy stic ków oraz du że go
(prze kąt na 10,4 ca la) wy świe tla cza do ty ko we go.
Prze rzu car kę wy po sa żo no w wy pro wa dzo ny
na ze wnątrz cen tral ny sys tem wy mia ny pły nów
eks plo ata cyj nych. Układ cen tral ne go sma ro wa nia
po pra wia kom fort pra cy i za pew nia cią głość sma -
ro wa nia w naj waż niej szych punk tach ma szy ny,
wy dłu ża jąc jej ży wot ność. Za si la nie po sto jo we po -
zwa la na wy ko na nie czyn no ści ser wi so wych i kon -
ser wa cyj nych bez uru cha mia nia sil ni ka. War to
zwró cić też uwa gę na dba łość o ele men ty, któ re
wpły wa ją na więk sze bez pie czeń stwo. Na le żą
do nich mię dzy in ny mi tyl ne i przed nie oświe tle nie
oraz ka me ra prze ka zu ją ca ob raz z ty łu prze rzu car -
ki. Trzy naj niż sze stop nie, pro wa dzą ce do osa dzo -
nej na sta łe ka bi ny, są pod no szo ne i opusz cza ne
za po mo cą si łow ni ków hy drau licz nych za si la nych
pom pą na pę dza ną elek trycz nie. Dzię ki te mu, aby
wejść do ma szy ny, nie trze ba uru cha miać sil ni ka.
Zde cy do wa no się na sta łe osa dze nie ka bi ny, gdyż
eli mi nu je ono ry zy ko prze sto ju zwią za ne z ewen tu -
al ną uster ką ukła du pod no sze nia. 
Po nie waż pla ce kom po stow ni nie za wsze są
utwar dzo ne zde cy do wa no się na za sto so wa nie
pod wo zia gą sie ni co we go. W po rów na niu z ko ło -
wym wer sja gą sie ni co wa za pew nia więk szą zwrot -
ność, jest bar dziej sta bil na i cha rak te ry zu je się
mniej szy mi na ci ska mi jed nost ko wy mi na pod ło że. 
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d Mo bil ne prze sie wa cze moż -
na wy po sa żyć w do pa so wa -
ne do in dy wi du la nych po -
trzeb si ta, ale w przy pad ku
prze sie wa nia ma te ria łu zbry -
lo ne go le piej spraw dza się
po kład gwiaź dzi sty

a Wy so ko umiesz czo na ka bi -
na oraz ob szer ne prze szkle -
nia umoż li wia ją ope ra to ro wi
prze rzu car ki MBA 4512g
kon tro lę ca łe go ob sza ru ro -
bo cze go. Zwięk sza ją jesz -
cze umiesz czo na bar dziej
z ty łu ka me ra oraz niezwykle
moc ne oświe tle nie

s Roz drab niacz MRW 1.300
jest osa dzo ny na pod wo ziu
ko ło wym, któ re umoż li wia
swo bod ne po ru sza nie się
po pla cu ro bo czym oraz
po dro gach pu blicz nych
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Z po zo ru ła do war ki ko ło we ko ja rzą się głów nie z ma szy na mi ty -
po wo bu dow la ny mi, ale ko rzy sta z nich tak że wiel ka ilo ści firm
sek to ra ko mu nal ne go. W przy pad ku sek to ra ko mu nal ne go naj -
czę ściej ko rzy sta ją z nich za kła dy uty li za cyj ne i re cy klin go we.
Tam po pro stu są one nie zbęd ną ma szy ną, ale to sta no wi tyl ko
nie wiel ki wy ci nek moż li wo ści, któ re ofe ru ją ła do war ki ko ło we.
Przede wszyst kim du że po le ma new ru za pew nia ich róż no rod -
ność i to za rów no pod wzglę dem roz mia rów, jak i tech no lo gii
uży tych do ich bu do wy. Na to miast nie do ce nia ną si łą ła do wa rek
jest ich moż li wość współ pra cy z bar dzo zróż ni co wa nym osprzę -
tem do dat ko wym. Dzię ki te mu moż na je szyb ko prze kształ cić
w ma szy ny o nie mal do wol nym za sto so wa niu. Na przy kład za -
mia na łyż ki za ła dun ko wej w kla sycz nych ła do war kach
na osprzęt za mia tar ko wy po zwo li wy ko rzy stać ją w oczysz cze -
niu ulic i par kin gów, a za mon to wa nie le mie sza prze kształ ci ją
w sku tecz ny pług od śnież ny. To tyl ko kil ka przy kła dów, któ ry nie
wy czer pu je moż li wo ści ich za sto so wa nia, gdyż po ten cjał tych
ma szyn jest znacz nie więk szy. W za sa dzie do stęp na na ryn ku
róż no rod ność do dat ko we go osprzę tu jest tak wiel ka, że prak -
tycz ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia ła do wa rek są nie ogra ni czo ne
i z po wo dze niem spraw dzą się one nie tyl ko we wszel kie go ro -
dza ju pra cach bu dow la nych, ale tak że ko mu nal nych, rol nych
i le śnych. I wła śnie ta uni wer sal ność – moż li wość wy ko rzy sta nia
jed nej ma szy ny w wie lu, cał ko wi cie od mien nych pra cach rów -
no wa ży kosz ty jej za ku pu. W Pol sce moż na ku pić ła do war ki
prak tycz nie wszyst kich, li czą cych się na świa to wym ryn ku pro -
du cen tów, do któ rych za li cza się na pew no fir ma Mecalac. Pro -
du cent swą niekwestionowaną re no mę za wdzię cza do świad czo -

ne mu dzia ło wi kon struk cyj ne mu, któ ry w swych pro jek tach wy -
ko rzy stu je kil ku dzie się cio let nie do świad cze nie w pro duk cji ła do -
wa rek ko ło wych. To wła śnie dłu go let nie do świad cze nie, w po łą -
cze niu z opi nia mi klien tów, przy czy ni ły się do po wsta nia prze gu -
bo wych ła do wa rek se rii AX. W jej skład wcho dzą trzy urzą dze nia
– mo de le 700, 850 i 1000 – któ re zo sta ły wy po sa żo ne w naj now -
sze kom po nen ty tech no lo gicz ne. Dzię ki te mu są jesz cze bar -
dziej wy daj ne, ale tak że bar dziej bez piecz ne, uni wer sal ne i kom -
for to we. In no wa cyj ność ma szyn no wej ge ne ra cji do ty czy
wszyst kich faz ich po wsta wa nia, po cząw szy od pro jek tu, przez
wy ko rzy sta nie naj now szych tech no lo gii i naj wyż szej ja ko ści
pod ze spo łów, aż po spo sób zor ga ni zo wa nia pro ce su pro duk cji.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.mecalac.pl

Zwrotne, eko no micz ne i sku tecz ne
Mi mo ugrun to wa nej po zy cji jed ne go z li de rów seg men tu ła do wa rek ko ło wych fir ma Me ca -
lac nie zwal nia tem pa, a wprost prze ciw nie, nie ustan nie pro wa dzi pra ce ma ją ce na ce lu
wykorzystanie w pro duk cji najbardziej in no wa cyj nych roz wią zań. Efek tem ta kie go po dej -
ścia są mię dzy in ny mi trzy maszyny se rii AX – 700, 850 oraz 1000.

Pod sta wo we pa ra me try od po wied nio dla mo de li: 700; 850; 1000
Cię żar cał ko wi ty ma szy ny go to wej do pra cy: 4.710 kg; 5.050 kg; 5.410 kg 
Moc sil ni ka: 50 kW/68 KM; 50 kW/68 KM; 55.4 kW/75 KM 
Po jem ność łyż ki: 0,70-1,20 m³; 0,85-1,50 m³; 1-1,60 m³

a Ła do war ki Me ca lac do sko na le spraw dza ją się w róż ne go ty pu pra cach zwią za -
nych z miej ską in fra struk tu rą
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W efek cie se ria AX wy róż nia się licz ny mi ko rzy ścia mi dla klien ta,
kom for tem i wy so ką wy daj no ścią, a w dłu gim okre sie cza su za -
pew nio na jest sta bil na re la cja ko rzy ści do kosz tów. 
Uzy sku je się ją mię dzy in ny mi dzię ki za sto so wa niu opty mal nie
do pa so wa nych do po trzeb łyż ek za ła dun ko wych. Po jem no ści
ły żek – od 0,7 do 1,5 m³ – gwa ran tu ją wy daj ną pra cę przy każ -
dym za sto so wa niu. Wy daj nej pra cy sprzy ja ją też sze ro ko ści
łyż ki od 1,60 do 1,85, któ re do sko na le spraw dza ją się na pla -
cach o ogra ni czo nej po wierzch ni, np. w gę sto za bu do wa nych
prze strze niach miej skich. Na to miast wy so kość ma szy ny po ni -
żej 2,5 m uła twia jej prze wóz, gdyż ze staw mie ści się po ni -
żej 4,0 m wy so ko ści trans por to wej. Umoż li wia to szyb kie i czę -
ste, a przy tym mniej kosz tow ne prze sta wia nie ma szy ny. Wy -
jąt ko wą za le tą ła do wa rek jest układ ste ru ją cy wen ty la to ra,
dzia ła ją cy w za leż no ści od tem pe ra tu ry. Ogra ni cza on ha łas
i zmniej sza zu ży cie pa li wa. 
Na pod kre śle nie za słu gu je też kon struk cja wy się gni ka. Sztyw ny,
smu kły wy się gnik ty pu „mo no bo om” se rii AX cha rak te ry zu je się
wy so ki mi si ła mi wy ry wa ją cy mi. Je go kon struk cja umoż li wia
bez piecz ne po pro wa dze nie prze wo dów i wę ży, któ re
nie są na ra żo ne na uszko dze nia, a w do dat ku nie
za wę ża ją one po la wi dze nia ope ra to ra. 

Ła do war ki wy po sa żo ne są w układ ki ne ma tycz ny ty pu Z, który
umoż li wia do sko na łe rów no le głe pro wa dze nie osprzę tu i za pew -
nia wy jąt ko we bez pie czeń stwo zwłasz cza przy prze ła dun ku pa -
let. Po za tym umoż li wia szyb kie cy kle i opty mal ną wi docz ność
na rzę dzi, co w re zul ta cie pro wa dzi do bar dziej efek tyw nej pra cy.
W ła do war kach fir my Me ca lac zwra ca uwa gę do sko na ły sys -
tem zwięk sza ją cy sta bil ność ma szyn na wet w bar dzo nie rów -
nym te re nie. Dzie je się tak, gdyż punkt cięż ko ści ty łu ma szy ny
jest prze no szo ny po ni żej li nii wah li wej za po mo cą sa mo sta bi li -
zu ją ce go prze gu bu ła ma ne go/wah li we go. Wy ni ka ją ca z te go
sa mo sta bi li za cja ru chu wah li we go za pew nia nie tyl ko lep szą
sta bil ność, lecz rów nież więk szy kom fort jaz dy i mak sy mal ną
sta tecz ność ma szy ny w każ dym te re nie. 
Ko lej ny ele ment, któ ry na le ży omó wić to ka bi na ope ra to ra. Trze -
ba przy znać, że kon struk to rzy wy wią za li się z za da nia do sko na -
le, gdyż sta no wi sko pra cy jest nie tyl ko wy god ne, ale też bez -
piecz ne. Na wy daj ność pra cy wpły wa za rów no er go no micz nie
za pla no wa ny pa nel ste ru ją cy, ja ki i du że po wierzch nie szkla ne
– wraz z pa no ra micz nym da chem – za pew nia ją ce do sko na łą wi -
docz ność ca łe go ob sza ru pra cy. Moż li wość kon tro lo wa nia ob -
sza ru pra cy zwięk sza tak że bez pie czeń stwo wszyst kich pra cow -
ni ków, zmniej sza też zmę cze nie i po zwa la uni kać stre su ją cych
sy tu acji. Po za tym ob szer na ka bi na po sia da fo tel kie row cy
z moż li wo ścią róż no rod nej re gu la cji, prze stron ne schow ki oraz
wy daj ną 3-za kre so wą in sta la cję wen ty la cyj ną i grzew czą. Pro du -
cent umoż li wia też in dy wi du al ną kon fi gu ra cję ka bi ny, do pa so -
wu jąc ją do in dy wi du al nych po trzeb i ży czeń użyt kow ni ków. 
No wo cze sna ła do war ka ko ło wa to wię cej niż tyl ko urzą dze nie
trans por to we. Dzię ki róż no rod nym opcjom hy drau licz nym ła -
do war ka zmie nia się w praw dzi wy no śnik na rzę dzi do dat ko -
wych, któ re znacz nie roz sze rza ją za kres sto so wa nia tych ma -
szyn. Tym bar dziej, że mo de le se rii AX dzię ki kom pak to wym
wy mia rom i wa dze mo gą być sto so wa ne w róż no rod nych
miej scach. War to też wziąć pod uwa gę nie skom pli ko wa ną
ob słu gę i ła twy do stęp do wszyst kich punk tów ser wi so wych,
w tym hy drau li ki, fil tra po wie trza i sil ni ka. Dzię ki te mu moż li wa
jest szyb ka i nie skom pli ko wa na kon ser wa cja, któ ra ogra ni cza
do mi ni mum cza s prze sto jów.

a Kom pak to we wy mia ry po par te im po nu ją cy mi pa ra me tra mi tech nicz ny mi umoż li -
wia ją ła do war kom Me ca lac pra cę w gę stej za bu do wie miej skiej
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Wykopią i załadują

Spe cy fi ka prac ko mu nal nych, wy ni ka ją ca z ich róż no rod no ści, wy ma ga sto so wa nia ma szyn
i urzą dzeń nie tyl ko so lid nych, ale też uni wer sal nych. Wła śnie z te go po wo du fir my dzia ła ją ce
w bran ży ko mu nal nej tak chęt nie się ga ją po uni wer sal ne i eko no micz ne ko par ko -ła do war ki. 

Zróż ni co wa ną ofer tę za rów no pod wzglę dem wiel ko ści, jak
i ro dza jów ko par ko -ła do wa rek ma spół ka Ama go. Wśród nich
war to zwró cić uwa gę na dys try bu owa ne przez spół kę ko par -
ko -ła do war ki mar ki MST. W Pol sce ma szy ny te go tu rec kie go
pro du cen ta stają się coraz bardziej popularne. Także dlatego,
że Ama go za pew nia ich nabywcom wspar cie w po sta ci fa cho -
wej ob słu gi ser wi so wej  oraz pełnego za opa trze nia we wszel -
kie czę ści za mien ne i komponenty.  
Fla go wy mo del – MST 642 pro du ko wa ny jest z wy ko rzy sta -
niem pod ze spo łów re no mo wa nych do staw ców. Ma szy -
na na pę dza na jest czte ro cy lin dro wym sil ni kiem Per kins
speł nia ją cym naj now sze nor my emi sji spa lin, a wspól pra cu -
ją ca \z nim (do stęp na w stan drar dzie) au to ma tycz na skrzy -
nia bie gów PowerShift po zwa la na zmia nę bie gów pod ob -
cią że niem. Sys tem ECU kon tro lu je elek tro nicz nie wła ści wy
do bór bie gu chro niąc w ten spo sób prze kład nię.
W ma szy nach MST mon to wa ne są wysokiej jakości osie Car -
ra ro. Wzmoc nio na oś tyl na (He avy Du ty) o róż ni co wym ogra -
ni czo nym po śli zgu (LSD) prze no si bły ska wicz nie mo ment na -
pę do wy na mięk kim i nie rów nym te re nie, co znacz nie po pra -
wia wła ści wo ści trak cyj ne. Mak sy mal ny sto su nek mo men tu
ob ro to we go na przed niej osi za pew nia z ko lei do sko na łą
przy czep ność nie za leż nie od wa run ków ro bo czych.
W ukła dzie hy drau licz nym za sto so wa no spe cjal ne za wo ry
prze ciw prze cią że nio we ty pu an ti -shock oraz an ty ka wi ta cyj -
ne. Z kolei za wór od cią ża ją cy po zwa la au to ma tycz nie re gu -
lo wać wy da tek pomp głów nych i po moc ni czej, w za leż no ści
od po trzeb wy ni ka ją cych z wa run ków kon kret ne go za da nia.
Spe cjal ny układ za bez pie cza ją cy dez ak ty wu je joy stick
na czas prze jaz dów. Dzię ki te mu od pa da ry zy ko przy pad ko -
we go uru cho mie nia ra mie nia ko par ko we go. Do dat ko wo ofe -
ro wa ne w stan dar dzie bo ga te wy po sa że nie po zwa la

na oszczęd no ści. Na byw ca nie do pła ca na przy kład za au to -
ma tycz ną skrzy nię bie gów, kli ma ty za cję, szyb ko złą cze z przo -
du, te le sko po wa ne ra mię ko par ko we czy do dat ko wy ob wód
hy drau licz ny do za si la nia mło ta. W co dzien nej eks plo ata cji
przy da je się szcze gól nie szyb ko złą cze, gdyż umoż li wia bły -
ska wicz ne od pię cie łyż ki, uła twia ma new ro wa nie wi dła mi,
a do dat ko wą za le tą jest fakt, że łyż ka nie prze sła nia wi do ku. 
Na to miast ofe ro wa ny w stan dar dzie do dat ko wy ob wód hy -
drau licz ny do za si la nia mło ta zwięk sza za kres za sto so wań
ma szy ny oraz po pra wia jej pa ra me try ro bo cze pod wzglę -
dem za się gu oraz głę bo ko ści ko pa nia, któ ra się gać mo że
na wet sze ściu me trów. War to też zwró cić uwa gę na wy so ki
kom fort prze stron nej ka bi ny. Du ża po wierzch nia prze szkleń,
układ kli ma ty za cji, pneu ma tycz nie za wie szo ny fo tel i joy sti ki
za miast dźwi gni zde cy do wa nie zwięk sza ją wy daj ność i po -
pra wia ją kom fort pra cy ope ra to ra. 
Mo del MST 642 cie szy się za in te re so wa niem firm pro wa dzą -
cych ro bo ty ko mu nal ne, pra cu ją cych na terenach miejskich,
na pla cach o ogra ni czo nej prze strze ni. W ta kich wa run kach
ro bo czych ich du żą za le tą oka zu ją się me ta lo we zbior ni ki pa li -
wa i ole ju hy drau licz ne go, dzię ki czemu maszyny są znacznie
mniej po dat ne na uszko dze nia me cha nicz ne. Koparko-
ładowarki MST sprawdzają się tak że ja ko ma szy ny po moc ni -
cze w fir mach dro go wych i bru kar skich wykonujących
naprawy nawierzchni po awariach sieci wodno-kanaliacyjnej. 
Godne podkreślenia jest to, że czas ocze ki wa nia na
zamówioną ma szy nę jest krót ki. Nie któ re mo de le koparko-
ładowarek MST do stęp ne są od rę ki, re ali za cja spe cjal ne go
za mó wie nia ze względu na skutki pandemii koronawirusa,
nieco się wydłużyła, ale sytuacja powoli wraca do normy. Za -
in te re so wa ni na by ciem ko par ko -ła do wa rek MST 642 oraz 644
sko rzy stać mo gą tak że z do god nych ofert fi nan so wa nia.
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Pod sta wą dzia łal no ści Za kła du Go spo dar ki Od pa -
da mi w Za ku rze wie jest uniesz ko dli wia nie od pa -
dów in nych niż nie bez piecz ne i obo jęt ne oraz
przyj mo wa nie i prze twa rza nie od pa dów ko mu nal -
nych zmie sza nych, ule ga ją cych bio de gra da cji
oraz su row ców wtór nych po zy ska nych na dro dze
se lek tyw nej zbiór ki. Trafiające do za kła du od pa dy
pod da ne zo sta ją ob rób ce me cha nicz nej w in sta la -
cji, któ ra umoż li wia wy dzie le nie z ich stru mie nia
frak cji bio lo gicz nej. Ta trans por to wa na jest do ha li
kom po stow ni w ce lu sta bi li za cji tle no wej. 
Z frak cji śred niej pra cow ni cy ZGO wy bie ra ją od pa -
dy, któ re moż na pod dać re cy klin go wi. Głow nie jest
to szkło, two rzy wa sztucz ne, me ta le że la zne i nie -
że la zne, drew no oraz kar ton. Po zo sta łe po sor to -
wa niu od pa dy, z któ rych nie da ło się wy se gre go -
wać su row ców wtór nych, są skła do wa nie w kwa te -
rze oraz zasilają frak cję wy so ko ka lo rycz ną z któ rej
wy twa rza ne jest pa li wo al ter na tyw ne. – Rocz nie
nasz za kład prze twa rza oko ło 40.000 ton od pa -
dów. Tak du ża ilość su row ca wy ma ga sto so wa nia
od po wied nich ma szyn, a ła do war ki ko ło we nadają
się ide al nie do trans por to wa nia i za ła dun ku róż ne -
go ty pu ma te ria łów. Wcze śniej ko rzy sta li śmy z ma -
szyn innych pro du cen tów, ale od kąd ku pi li śmy
pierw szą ła do war kę Vo lvo L1 10, to stwier dzi li śmy,
że jest to ma szy na, któ ra w na szym wy pad ku
spraw dza się naj le piej – mówi Bar tosz Herz ke, dy -

rek tor ds. go spo dar ki od pa da mi w Za kła dzie Go -
spo dar ki Od pa da mi w Za ku rze wie.
Od po cząt ku ła do war ka Vo lvo by ła eks plo ato wa -
na bar dzo in ten syw nie. Wpraw dzie wspomagała ją
jesz cze ma szy na ze Sta lo wej Wo li, ale i tak wkrót ce
oka za ło się, że ko niecz ny bę dzie za kup ko lej nej ła -
do war ki. Tym bar dziej, że tego typu ma szy ny by ły
po trzeb ne do sze re gu róż no rod nych prac. Przede
wszyst kim przy na po wie trza niu pryzm kom po sto -
wych, ale tak że przy roz ła dun ku przy wo żo nych
odpadów oraz pra cach ziem nych i bu dow la nych.
Z te go po wo du kup no ko lej nej ła do war ki stał się

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

Nie za wod ny ter cet ła do wa rek Vo lvo

Nie za wod ność i ja kość ser wi su zde cy do wa ły o tym, że Za kład Go spo dar ki Od pa da mi w Za ku rze -
wie wy ko rzy stu je do swo ich po trzeb już trzy ła do war ki Vo lvo. Ma szy ny prze pra co wa ły po kil ka -
na ście ty się cy mo to go dzin do sko na le ra dząc so bie w trud nych wa run kach in sta la cji ko mu nal nej.

a W Za ku rze wie ła do war ki Vo -
lvo L 110 od gry wa ją waż ną
ro lę przy pro duk cji eko lo -
gicz ne go kom po stu

f Ma szy ny Vo lvo są od po wied -
nio przy go to wa ne do pra cy
w wa run kach skła do wi ska
od pa dów
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ko niecz no ścią, a po nie waż pierw sze Vo lvo spraw -
dzi ło się do sko na le to zdecydowano się powtórnie
na taki sam mo del. – Każ da z dwóch pierw szych
ma szyn Vo lvo prze pra co wa ła po nad 11.000 mo to -
go dzin. Jak wi dać wy ko rzy stu je my je in ten syw nie
i dla te go w ro ku 2018 doku pi li śmy jesz cze trze cie
Vo lvo L 110. Wy bie ra li śmy ma szy ny pod ką tem na -
szych po trzeb, a te ła do war ki dys po no wa ły od po -
wied ni mi pa ra me tra mi. Przede wszyst kim zwra ca li -
śmy uwa gę, aby był to mo del z wy dłu żo nym ra mie -
niem za ła dow czym, któ re w po łą cze niu z łyż ką wy -
so kie go wy sy pu do sko na le spraw dza się w trans -
por cie od pa dów. Uła twia to za rów no za ła du nek
kon te ne rów, jak i ko szy za sy po wych roz drab nia czy
oraz li nii sor tow ni czych – wy ja śnia Ma ciej Ła zar ski,
kie row nik ZGO w Za ku rze wie.
Wszyst kie trzy ma szy ny są niemal iden tycz ne i róż -
nią się tyl ko detalami. Ła do war ki ko ło we L1 10 se rii
H to 20-to no we, wy trzy ma łe ma szy ny, w któ rych
moż na sto so wać łyż ki o po jem no ściach od 2,6
do aż 9,5 me tra sze ścien ne go. Zbu do wa ne są
na ba zie so lid nej ra my, ide al nie do pa so wa nej
do ukła du na pę do we go Vo lvo. Ma szy ny są fa brycz -
nie przy go to wa ne do pra cy w trud nych wa run kach.
Do ich pro duk cji uży wa się spraw dzo nych ma te ria -
łów, a new ral gicz ne pod ze spo ły są spe cjal nie za -
bez pie czo ne przed uszko dze nia mi. 
– W na szym wy pad ku naj więk szą za le tą jest bez a -
wa ryj ność, a ta w przy pad ku Vo lvo oka za ła się wię -
cej niż za do wa la ją ca. Po za tym ce na nie jest za po -
ro wa, a bio rąc pod uwa gę cał ko wi ty koszt za ku pu
to są na wet tań sze od in nych ma szyn z te go seg -
men tu. W ce nie otrzy ma li śmy bo wiem ła do war kę
fa brycz nie za bez pie czo ną do pra cy na pla cach
z od pa da mi. Na wet opo ny są bar dziej wy trzy ma łe.
Do te go kom fort pra cy operatora pozostaje na naj -
wyż szym po zio mie – wy mie nia dy rek tor Herz ke. 
Ka bi na Vo lvo stanowi wy god ne miej sce pra cy wy -
po sa żo ne w kom for to wy, re gu lo wa ny fo tel. Stop -
nie umoż li wia ją bez piecz ny i wy god ny do stęp,
a pra cę ope ra to ra uła twia też sys tem szyb ko złą -
cza, umoż li wia ją cy wy mia nę osprzę tu prak tycz nie
bez ko niecz no ści wy cho dze nia z ka bi ny. – Ła do -
war ka to wszech stron na ma szy na, ale po trze bu je
do te go spe cja li stycz ne go osprzę tu. Ma my łyż ki
z zę ba mi do ro bót ziem nych, łyż ki wy so kie go wy sy -
pu, ale tak że za mia tar kę, wi dły z chwy ta kiem i zwy -
kłe – wy li cza Ma ciej Ła zar ski.
Uprosz cze nie pro ce dur bie żą cej ob słu gi ser wi so -
wej i ak tyw na po moc de ale rów sprzy ja utrzy ma niu
ma szy ny w do brym sta nie tech nicz nym, po dob nie
jak moż li wość sko rzy sta nia z ela stycz nych pla nów
ser wi su i na praw. – Ser wis to dru gi, po za nie za -
wod no ścią czyn nik, któ ry prze ko nał nas do Vo lvo.
Nie dość, że co dzien ne czyn no ści ser wi so we są
nie zwy kle pro ste i zaj mu ją nie wie le cza su, to
w przy pad ku pro ble mów czas re ak cji ser wi so wej
jest bar dzo krót ki. Po za tym świet nie spi su je się
zdal ny mo ni to ring ma szyn. Umoż li wia on wcze sne
re ak cje i nie do cho dzi do ko niecz no ści wzy wa nia
me cha ni ków i prze sto jów ma szy ny – wy ja śnia kie -

row nik Ma ciej Ła zar ski. A pra ca w in sta la cjach ko -
mu nal nych mu si być pro wa dzo na na bie żą co
i prze bie gać bez za kłó ceń. Nie pla no wa ne prze rwy
i bez pro duk tyw ne prze sto je to nie tyl ko prze peł -
nio ne pla ce prze ła dun ko we, ale też utrud nie nia
w re ali za cji za ło żo ne go pro ce su pro duk cji. 
– Chciał bym do dać, że pra ca ła do wa rek w kom po -
stow ni przy czy nia się do po wsta nia do sko na łej ja -
ko ści eko lo gicz ne go na wo zu. Pro dukt jest wor ko -
wa ny i oko licz ni rol ni cy bar dzo go so bie chwa lą.
Po za tym ma my Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej,
w któ rym uczy my dzie ci pod staw eko lo gii i dba ło -
ści o śro do wi sko na tu ral ne. Wpraw dzie obec nie
z po wo du pan de mii jest nie czyn ne, ale nor mal nie
cie szy się wiel ką po pu lar no ścią w oko licz nych
szko łach – pod kre śla dy rek tor Bar tosz Herz ke. 

www.volvoce.pl

a Wy dłu żo ne ra mio na wy się -
gni ka w po łą cze niu z łyż ką
wy so kie go wy sy pu umoż li -
wia ją ope ra to ro wi wy ko ny -
wa nie róż no rod nych prac

a Ope ra tor mo że zmie nić
osprzęt ro bo czy bez wy cho -
dze nia z ka bi ny 

f Sil nik o mo cy 190 kW w po łą -
cze niu z no wo cze sny mi roz -
wią za nia mi umoż li wia wy ko rzy -
sta nie ma szy ny w róż nych, naj -
trud niej szych za sto so wa niach

f War te pod kre śle nia są też ni -
skie kosz ty eks plo ata cyj ne.
Ła do war ka L1 10 H zo sta ła
wy po sa żo na w naj now sze,
in no wa cyj ne roz wią za nia
tech nicz ne, dzię ki któ rym zu -
ży wa o 20% mniej pa li wa,
a ofe ru je o 5% więk szą pro -
duk tyw ność niż wcze śniej sze
ma szy ny Se rii G 
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Na pęd ła do war ki sta no wi czte ro cy lin dro wy sil nik FPT NEF45
o po jem no ści 4,5 l i mak sy mal nej mo cy 125/170 (kW/KM). Jed -
nost ka na pę do wa speł nia wy ma ga nia nor my emi sji spa lin Sta -
ge V, dzię ki za sto so wa niu tech no lo gii se lek tyw nej re duk cji ka ta -
li tycz nej SCR, ka ta li za to ra oksy da cyj ne go DOC oraz fil tra czą stek
sta łych DPF. Zbior nik na płyn AdBlue ma po jem ność 18 l, a zbior -
nik na pa li wo 140 l. Prze no sze nie na pę du za pew nia prze kład nia
hy dro sta tycz na ty pu EPD ste ro wa na elek tro nicz ne, któ ra nie tyl -
ko zwięk sza wy go dę ob słu gi, ale rów nież zmniej sza zu ży cie pa li -
wa. Jest to moż li we pod czas ak ty wa cji funk cji Eco i Spe ed Con -
trol. Zmia na ob ro tów sil ni ka re ali zo wa na jest wów czas bez po -
śred nio przy uży ciu dżoj sti ka. Ła do war kę moż na wy po sa żyć tak -
że w prze kład nię bez stop nio wą MCVTronic, któ ra po zwa la
na zwięk sze nie mo men tu ob ro to we go kół na pod sta wie pręd ko -
ści i da je wzrost wy daj no ści przy du żych pręd ko ściach. Mak sy -
mal na pręd kość ła do war ki wy no si 40 km/h.
Dla za pew nie nia bez pie czeń stwa pod czas pra cy ra ma ła do war ki
wy po sa żo na zo sta ła se ryj nie w urzą dze nie do bocz nej ko rek cji na -
chy leń. Osie z pla ne tar ny mi re du ko to ra mi skrzy ni bie gów, ma ją 4
ha mul ce z su chy mi tar cza mi, a do dat ko wy ha mu lec po sto jo wy za -
mon to wa ny jest na wa le głów nej prze kład ni. Ła do war ka te le sko -
po wa TF65.9 wy róż nia się swo imi osią ga mi oraz du żą mo bil no ścią.
Uzy ska no to dzię ki naj mniej szym w tej kla sie ma szyn wy mia rom
(5.260x2 . 400 x2.510 mm „dł., szer., wys.”) i czte rem ko łom skręt -
nym. W do dat ku no we ła do war ki za pew nia ją wy so kość pod no sze -
nia 8,8 me tra, mak sy mal ny wy sięg 4,7 me tra oraz udźwig do 6,5 to ny. 
Układ hy drau licz ny HF-High Flow wy po sa żo no w pom pę

o zmien nej po jem no ści sko ko wej, za pew nia ją cą mak sy mal ny
prze pływ 160 l/min. Za sto so wa ne złą cza hy drau licz ne Mer lo
przy spie sza ją mon taż i de mon taż pod czas kon ser wa cji i za pew -
nia ją do sko na łą szczel ność. No wy mi roz wią za nia mi za im ple men -
to wa ny mi przez fir mę Mer lo do ła do war ki TF 65.9 są: opusz cza -
nie gra wi ta cyj ne, któ re zmniej sza po bo ry ma szy ny w cy klach
„Pick and Car ry” oraz funk cja Set Po int umoż li wia ją ca za pa mię ty -
wa nie po zy cji wy się gni ka/osprzę tu i zauto ma ty zo wa nie je go po -
wro tu do za pa mię ta nej wcze śniej po zy cji przez na ci śnię cie jed -
ne go przy ci sku. Ko lej ne no wo ści to zauto ma ty zo wa ne ru chy
„kar te zjań skie” da ją ce moż li wość wy ko ny wa nia ru chów po dą ża -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
wwwmerlo.com.

Moż li wo ści 
w wer sji Tur bo

W paź dzier ni ku tego ro ku ru szy ła se ryj na pro duk cja i sprze daż kolejnego mo de lu ła do war ki te -
le sko po wej fir my Mer lo. No wy mo del ozna czo ny sym bo lem TF 65.9 zo stał za pro jek to wa ny
pod ką tem spraw ne go trans por to wa nia du żych ilo ści ma te ria łu. Ma szy na pre dys po no wa na jest
do cięż kich prac w rol nic twie wiel ko ob sza ro wym, w tar ta kach, przy ob słu dze bio ga zow ni,
na skła do wi skach od pa dów oraz in nych zastosowań ko mu nal nych.

z Jed ną z za let ła do wa rek te le sko po wych jest ła twość za ła dun ku wszel kie go
ty pu kon te ne rów
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ją cych za współ rzęd ny mi jed nym ru chem joy stic ka, a tak że ru chy
pły wa ją ce wy się gni ka, dzię ki cze mu po opar ciu na pod ło żu mo że
on swo bod nie po dą żać za wy stę pu ją cy mi nie rów no ścia mi. Funk -
cja bar dzo przy dat na pod czas prac zwią za nych z czysz cze niem
na wierzch ni czy od śnie ża niem.
Kon struk to rzy nie za po mnie li tak że o za pew nie niu od po wied nie -
go miej sca pra cy. Ka bi na ope ra to ra z wy po sa że niem pre mium
zgod na jest z wy ma ga nia mi ROPS oraz FOPS po ziom II i gwa ran -
tu je do sko na łą wi docz ność. Do stęp na jest rów nież w wer sji
amor ty zo wa nej, pod wie sza nej dla zwięk sze nia kom for tu pra cy

i ogra ni cze nia ha ła su oraz prze no szo nych do wnę trza drgań. Wy -
po sa że nie ła do war ki obej mu je sys tem ASCS (Ada pti ve Sta bi li ty
Con trol Sys tem) czy li na rzę dzie, któ re na ko lo ro wym 10,1-ca lo -
wym ekra nie wy świe tla bie żą cy wy kres udźwi gu. Sys tem ASCS
po zwa la też na za rzą dza nie geo me trycz ny mi pro ga mi użyt ko wa -
nia, re gu la cję mak sy mal nej pręd ko ści ru chów hy drau licz nych
oraz wy kry wa nie i za pi sy wa nie ilo ści prze miesz cza nych ła dun -
ków. Er go no mię i wy go dę pod czas pra cy ła do war ki za pew nia
elek tro -pro por cjo nal ny joy stick ste ru ją cy z pio no wym uchwy -
tem. Wy po sa że nie opcjo nal ne ła do wa rek obej mu je: tyl ne wyj -
ścia hy drau licz ne, nie za leż ną amor ty za cję wy się gni ka te le sko po -
we go oraz ho mo lo ga cję na cią gnik rol ni czy. TurboFarmer TF6 5.9
do stęp ny jest w trzech róż nych wer sjach: pod sta wo wej TF6 5.9T -
-170-HF o ma sie wła snej 11 t, mo del TF65.9TCS-170-HF o ma sie
wła snej 11,2 t z amor ty zo wa ną pod wie sza ną ka bi ną oraz
TF65.9TCS-170 CVTronic-HF o ma sie 11,25 t, wy po sa żo ny do dat -
ko wo w bez stop nio wą prze kład nię MCVTronic.

www.

z Na wet z wy peł nio ną po brze gi łyż ką Mer lo utrzy mu je opty mal ną zwrot ność
i szyb kość prze miesz cza nia się

z Merlo może współpracować z różnorodnym osprzętem, co czyni ją bardziej
uniwersalną i szybciej zwraca się koszt jej zakupu
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Uzna nym pro du cen tem osprzę tu do ma szyn
– w tym róż ne go ty pu ły żek ła do war ko wych – jest
spół ka Dek pol Ste el. Ja kość wy twa rza ne go przez
fir mę osprzę tu zna la zła uzna nie u czo ło wych pro -
du cen tów ma szyn, któ rzy po le ca ją je do sto so wa -
nia w swo ich wy ro bach. Dzie je się tak, gdyż pro -
du ko wa ne przez Dek pol Ste el oprzy rzą do wa nie
zbie ra po chleb ne opi nie ko rzy sta ją cych z nich
przed się bior ców. A zda ją one prak tycz ny spraw -
dzian w róż nych wa run kach, mię dzy in ny mi
na pla cach prze ła dun ko wych in sta la cji ko mu nal -
nych. Sto so wa ne są mię dzy in ny mi w ła do war -
kach ko ło wych wy ko rzy sty wa nych przez Przed -
się bior stwo Go spo dar ki Od pa da mi w Prom ni ku
pod Kiel ca mi. A za kład w Prom ni ku jest wzor co -
wym przy kła dem no wo cze snej in sta la cji ko mu -
nal nej. Za sto so wa ne w nim tech no lo gie pre zen -
tu ją po ziom prze wyż sza ją cy eu ro pej skie wy ma -
ga nia w za kre sie ochro ny śro do wi ska bli sko
o de ka dę i jest to jed na z naj no wo cze śniej szych
pla có wek o ta kim cha rak te rze w Eu ro pie. Wdro -
żo no w niej roz wią za nia, któ re cha rak te ry zu ją się
naj wyż szą efek tyw no ścią co do pro wa dzi ło do re -
duk cji kosz tów eks plo ata cji za kła du i ob ni że nia
wy dat ków na wet o 30% pro gno zo wa nych kosz -
tów. Tak do sko na łe re zul ta ty uda ło się osią gnąć
tak że dzię ki wni kli wej ana li zie efek tyw no ści pro -
wa dzo nych in we sty cji, w tym za ku pów od po -
wied nie go sprzę tu. W ten spo sób do szło też
do za ku pu ły żek wy so kie go wy sy pu. 
– Obec nie eks plo atu je my dwie łyż ki wy so kie go wy -
sy pu pro duk cji Dek pol Ste el. Pierw szą ku pi li śmy
jesz cze w ro ku 2016, a po nie waż spraw dzi ła się
do sko na le, to dwa la ta póź niej na by li śmy ko lej ną.
Obie współ pra cu ją z ła do war ka mi ko ło wy mi Vo lvo
L6 0G. Zde cy do wa li śmy się na łyż ki wy so kie go wy -
sy pu, gdyż są one naj efek tyw niej sze do na szych
po trzeb. Dzię ki nim ob ni ża my kosz ty, gdyż umoż li -
wia ją uzy ska nie po dob nych re zul ta tów na wet
przy wy ko rzy sta niu mniej szych i tym sa mym, tań -
szych ma szyn – tłu ma czy Mar cin Ci szek, kie row nik
ds. Ob rób ki Me cha nicz nej w Przed się bior stwie
Go spo dar ki Od pa da mi w Prom ni ku.
Fir ma Dek pol Ste el pro du ku je ca łą ga mę ły żek ła -
do war ko wych. Po za łyż ka mi wy so kie go wy sy pu
do naj bar dziej po pu lar nych na le żą: łyż ki stan dar -
do we do prze ła dun ku, łyż ki o zwięk szo nej po jem -
no ści do prze ła dun ku ma te ria łów lek kich oraz łyż -
ki skal ne. Jed nak w za da niach ko mu nal nych,
szcze gól nie tych pro wa dzo nych na skła do wi -
skach od pa dów i za kła dach re cy klin go wych naj -
le piej spraw dza ją się łyż ki wy so kie go wy sy pu.

– Wzrost za in te re so wa nia łyż ka mi o zwięk szo nej
wy so ko ści wy sy pu wy ni ka mię dzy in ny mi z moż li -
wo ści za ku pu mniej szej i tań szej ma szy ny przy za -
cho wa niu tych sa mych pa ra me trów wy sy pu. Czy li
ta ki wy bór po pierw sze skut ku je niż szym kosz tem
za ku pu ma szy ny, a po dru gie łyż ka ta jest mul ti -
funk cyj na, gdyż umoż li wia: za ła du nek i trans port
ma te ria łu, za ła du nek na czep sa mo cho dów cię ża -
ro wych oraz kon te ne rów bez ko niecz no ści uży cia
ram py na jaz do wej, a tak że moż li wość usy py wa nia

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.dekpolsteel.pl

Łyżki ze znakiem jakości
Tyl ko ła do war ki z opty mal nie do bra ny mi łyż ka mi za ła dow czy mi są w sta nie wy ko ny wać pra cę
szyb ko i sku tecz nie. Łyż ki w atrak cyj nej ce nie pro du ku je pol ska spół ka Dek pol Ste el, a o ich
wy so kiej ja ko ści prze ko na ło się już tak że wie lu przed się bior ców bran ży ko mu nal nej. 

a W PGO Kiel ce wy pro du ko-
f wa ne przez Dek pol Ste el łyż -

ki wy so kie go wy sy pu sto so -
wa ne są od 2016 ro ku. W tym
cza sie, mi mo in ten syw nej
eks plo ata cji, nie ule gły żad -
nej awa rii, a pra ca w trans -
por cie od pa dów na ra ża tak -
że na kon takt z bar dzo agre -
syw ny mi sub stan cja mi

a Oce nia jąc, czy da na wy so -
kość wy sy pu speł ni na sze po -
trze by, na le ży brać pod uwa -
gę wy so kość od sworz nia ob -
ro tu łyż ki ła do war ko wej
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ma te ria łu na hał dzie i prze py cha nie ma te ria łu
– wy ja śnia in ży nier Pa weł La risch, Głów ny Kon -
struk tor w fir mie Dek pol Ste el.
A to nie są je dy ne za le ty ły żek wy so kie go wy sy pu.
Od po wied nio do bra na łyż ka nie za sła nia ope ra to -
ro wi po la wi dze nia ob sza ru pra cy, a w przy pad ku
od po wied niej sze ro ko ści chro ni przed znisz cze -
niem ogu mie nie ła do wa rek. Na to miast war to też
wie dzieć, że wła ści wie do bra na łyż ka wy dłu ża „ży -
cie” ma szy ny, w któ rej jest sto so wa na.
– Pro du cen ci chcąc za spo ko ić po trze by ryn ku
pro jek tu ją ma szy ny co raz bar dziej eko no micz ne
z wy śru bo wa ny mi do gra nic moż li wo ści pa ra me -
tra mi pra cy. Co raz czę ściej spo ty kać się moż na
z sy tu acją, w któ rej przed się bior stwo de cy du je się
na wy mia nę sta rej ma szy ny na no wą, du żo mniej -
szą, na to miast ku ba tu ra trans por to wa ne go ma te -
ria łu po zo sta je ta sa ma. Skut kiem ta kie go dzia ła -
nia jest nie raz po trze ba do bo ru spe cja li stycz ne go
osprzę tu „uszy te go” na mia rę no wej ma szy ny i tym
się wła śnie zaj mu je na sza fir ma. Do brym przy kła -
dem mo że być łyż ka wy so kie go wy sy pu – in for mu -
je in ży nier Pa weł La risch.
Tym bar dziej, że łyż ki wy so kie go wy sy pu są naj -
bar dziej po żą da nym ty pem ły żek uży wa nych
w za kła dach in sta la cji ko mu nal nych. Przede

wszyst kim dla te go, że umoż li wia ją one spraw ny
trans port zróż ni co wa ne go ma te ria łu, a w pa rze
z od po wied nio do bra nym mo de lem ła do war ki
przy ich po mo cy ła two za ła do wać kon te ne ry
trans por to we al bo ko sze za sy po we ma szyn re -
cy klin go wych. Oczy wi ście mu szą być trwa łe,
gdyż trans por to wa ny ni mi ma te riał czę sto jest
wy jąt ko wo agre syw ny.
– Obie łyż ki na szych ła do wa rek są eks plo ato wa ne
sta le, przez dwie zmia ny na do bę. Bio rąc
pod uwa gę spe cy ficz ny ma te riał, któ ry trans por tu -
ją ła two za uwa żyć, że pra cu ją w eks tre mal nych
wa run kach. A jed nak są tak do brze wy ko na ne, że
do chwi li obec nej nie mie li śmy żad nej awa rii ły -
żek. Są to pro duk ty wy so kiej ja ko ści, a w od róż nie -
niu od wie lu in nych ich ce na nie jest za po ro wa.
Na pod sta wie na szych do świad czeń wy ni ka, że
w ni czym nie ustę pu ją łyż kom z naj wyż szej pół ki,
a kosz tu ją na wet do 40 pro cent mniej – prze ko nu -
je kie row nik Mar cin Ci szek.
Bez a wa ryj na pra ca to za słu ga przede wszyst kim
wy so kiej ja ko ści wy ko na nia oraz naj lep szych ma te -
ria łów uży tych do ich pro duk cji. To tak że opty mal -
na kon struk cja, do pa so wa na do cha rak te ru prac. 
– Za le ca my sto so wa nie si łow ni ków z obu stron nym
dła wie niem przy otwie ra niu i za my ka niu. Zwięk sza
to zna czą co kom fort pra cy ope ra to ra oraz zmniej -
sza ob cią że nie ukła du ki ne ma tycz ne go ma szy ny.
Sa mo umiej sco wie nie si łow ni ków to śro dek lub
bok łyż ki. Za sto so wa nie wa rian tu z bocz nym
umiej sco wie niem zwięk sza wa gę łyż ki ze wzglę du
na sze ro ką ra mę, na to miast si łow ni ki we wnątrz
spra wia ją pro blem przy prze ła dun ku ma te ria łów
lep kich. Po wo du ją skle ja nie ma te ria łów po mię dzy
środ ko wy mi ko mo ra mi. Za le ca my rów nież sto so -
wa nie le mie szy wy mien nych 3-czę ścio wych.
Bocz ne czę ści zu ży wa ją się znacz nie szyb ciej
więc na le ży wy mie niać je czę ściej niż część środ -
ko wą – ra dzi kon struk tor Pa weł La risch.

a Łyż ka wy so kie go wy sy pu
na ła do war ce dys po nu ją -
cej od po wied nią dłu go ścią
ra mion uła twia spraw ny za -
ła du nek do wol ne go kon te -
ne ra i ko szy za sy po wych
urzą dzeń re cy klin go wych 

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

a Przykład łyżki wysokiego wysypu firmy Dekpol Steel
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– Więk szość od pa dów bu dow la nych i po roz biór -
ko wych na da je się do prze rób ki i po now ne go
uży cia, jed nak do tych czas nie jest to prak ty ko wa -
ne w od po wied nim stop niu. Cią gle jesz cze ma my
do czy nie nia z uprze dze nia mi, co do ja ko ści od -
zy ski wa nych su row ców. Nie bra ku je gło sów, że te
po cho dzą ce z ody sku nie są peł no war to ścio we.
Nic bar dziej myl ne go! Sto so wa nie od po wied nich
ma szyn i urzą dzeń do ob rób ki od pa dów oraz
zauto ma ty zo wa nych pro ce sów sor to wa nia po -
zwa la osią gać do sko na łe efek ty – tłu ma czy Piotr
Klu pa, dy rek tor han dlo wy ds. klu czo wych klien -
tów w kra kow skiej spół ce Ama go. W jej ofer cie
znaj du ją się mię dzy in ny mi prze sie wa cze 
Ke estrack ide al nie spraw dza ją ce się w za sto so wa -
niach re cy klin go wych. – Szcze gól nie chciał bym po -
le cić prze sie wa cze K3 i K4. To bar dzo uni wer sal ne,
wy daj ne i eko no micz ne w eks plo ata cji ma szy ny,
któ re mo gą być fa brycz nie kon fi gu ro wa ne zgod -
nie z po trze ba mi na byw ców – mó wi Piotr Klu pa.
Mniej szy z prze sie wa czy, Keestrack K3  jest
w sta nie przerobić nawet do 250 ton materiału
na go dzi nę. Dostępny jest także w wer sji hy bry -
do wej. To roz wią za nie sprawia, że maszyna mo -
że być eksploatowana nie tylko w gęstej
miejskiej zabudowie, ale nawet wewnątrz bu dyn -
ków, co w wy pad ku na pę du kon wen cjo nal ne go
by ło by całkowicie wy klu czo ne. 

Użyt kow ni cy chcący uzyskać więk szą wy daj no ść
przesiewania mogą wybrać model  K4. Za jego
pomocą w ciągu godziny przesiać można na -
wet 350 ton ma te ria łu. W podstawowej wersji
maszyna ta napędzana jest ni sko emi syj nym sil -
nikiem wysokoprężnym. Poza tym   do stęp na jest
także w peł nej wer sji hy bry do wej. 
Cha rak te ry stycz na dla ma szyn Ke estrack jest
moż li wość kon fi gu ra cji i wy po sa że nia ma szy ny
pod da ne po trze by klien ta. Do dat ko wo są one za -
pro jek to wa ne w ta ki spo sób, aby mak sy mal nie
uła twić wszel kie go ro dza ju pra ce ser wi so we.
Na przy kład przy wy mia nie sit na dol nym po kła -
dzie skrzy nię moż na pod nieść hy drau licz nie, da -
jąc moż li wość swo bod ne go wej ścia ser wi san to wi.
Ke estrack zwra ca uwa gę na wszyst kie de ta le.
Prze wo dy gu mo we, me ta lo we czy elek trycz ne są
rów no mier nie roz pro wa dzo ne i opi sa ne. 
Ke estrack jest fir mą bar dzo ela stycz ną. W ra zie
po trze by na wet pod czas pro duk cji moż na do ko -
nać do dat ko wych mo dy fi ka cji ma szy ny. Szyb ko
re ali zu je za mó wie nia na ma szy ny, za pew nia płyn -
ne do sta wy czę ści za mien nych i ele men tów pod -
le ga ją cych nor mal ne mu zu ży ciu. W po łą cze niu
ze spraw nie dzia ła ją cym ser wi sem Ama go spra -
wia to, że ma szy ny Ke estrack po zo sta ją ce w rę -
kach pol skich użyt kow ni ków są przez cały czas
w peł nej spraw no ści tech nicz nej.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.amago.pl

Prze sie wa cze Ke estrack 
– uni wer sal ne, wydajne i przy ja zne śro do wi sku
Każ de go ro ku tyl ko w kra jach Unii Eu ro pej skiej po wsta je blisko mi liard ton od pa dów bu dow la -
nych. Ich sys te mo we prze twa rza nie ma ją ce na ce lu two rze nie go spo dar ki w ob wo dzie za mknię -
tym po zwa la od zy skać cen ne, w peł ni war to ścio we su row ce na da ją ce się do po now ne go wy ko -
rzy sta nia w sek to rze bu dow la nym. W tym ce lu mu szą zo stać pod da ne od po wied niej ob rób ce,
do któ rej nie zbęd ne jest za sto so wa nie spe cja li stycz nych tech no lo gii, ma szyn i urzą dzeń.

f Spraw nie i szyb ko dzia ła ją cy
ser wis Ama go spra wia, że
ma szy ny Ke estrack utrzy my -
wa ne są sta le w peł nej
spraw no ści tech nicz nej

s W ofer cie Ama go znaj du je
się ca ły sze reg ma szyn ide al -
nie spraw dza ją cych się w re -
cy klin gu od pa dów
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Naj now szy mo del JCB 3CX wpro wa dza ko par ko -ła do war kę
w no wą de ka dę, z no wym, ele ganc kim wy glą dem i zmie nio ną
ka bi ną Com mand Plus. Stan dar do wo w da chu ka bi ny za mon -
to wa ne są czte ry lam py ostrze gaw cze LED, któ re eli mi nu ją
po trze bę sto so wa nia lamp ma gne tycz nych lub mo co wa nych
śru ba mi do osło ny ka bi ny. Świa tła ostrze gaw cze moż na wy -
raź nie zo ba czyć ze wszyst kich stron, a ope ra tor nie mu si
wspi nać się by za in sta lo wać świa tła ostrze gaw cze przed przy -
stą pie niem do pra cy. Po za tym ka bi na wy po sa żo na jest w żół -
te uchwy ty, któ re za pew nia ją bez piecz ny punkt opar cia,
a więk sze lu ster ka da ją lep szą wi docz ność z ty łu ma szy ny. 
Wnę trze ka bi ny za pew nia no wy po ziom kom for tu i uży tecz no -
ści. Wy ko rzy stu jąc dwa od cie nie sza ro ści pro jek tan tom uda ło
się stwo rzyć we wnątrz przy jem ne, spo koj ne i kom for to we śro -
do wi sko pra cy. W mo de lu Ad van ced Easy Con trol (AEC) do -
stęp ny jest opcjo nal ny za głó wek.
Z ko lei zmie nio na trój ra mien na kie row ni ca za pew nia lep szy wi -
dok na no wy przed ni wy świe tlacz, któ ry jest te raz stan dar dem.
Na ekra nie wy świe tla ny jest pręd ko ścio mierz, wszyst kie kon -
tro l ki ostrze gaw cze i wy bra ny bieg w mo de lach Po wer shift.
Po raz pierw szy JCB do star cza rów nież fa brycz nie za mon to -
wa ne ra dio, moż li wość spa ro wa nia po przez Blu eto oth te le fo nu
oraz wej ścia do USB, AUX i SD. Ra dio jest zin te gro wa ne z pa -
ne lem pod su fi tem, moż na nim też ste ro wać za po mo cą prze -

łącz ni ka ob ro to we go w bocz nej kon so li. Funk cje au dio i te le fo -
nicz ne są rów nież wy świe tla ne na no wym 7-ca lo wym ekra nie
bocz nym. Ekran ten za pew nia ope ra to ro wi zwięk szo ną funk -
cjo nal ność i do star cza wię cej in for ma cji. Wy świe tlacz jest ste -
ro wa ny za po mo cą prze łącz ni ka ob ro to we go w sty lu sa mo cho -
do wym, któ ry za pew nia szyb ki do stęp do me nu ope ra cyj ne go.
No wa 3CX wy po sa żo na jest w sze reg za awan so wa nych funk -
cji au to ma ty za cji, za pro jek to wa nych w ce lu zmniej sze nia
zmę cze nia ope ra to ra i zwięk sze nia pro duk tyw no ści. Obej mu -
je to funk cję Au to Stop, któ ra au to ma tycz nie wy kry wa, kie dy
ma szy na nie jest już uży wa na i wy łą cza sil nik. Au to Stop eli -
mi nu je pra cę sil ni ka na bie gu ja ło wym, zmniej sza jąc zu ży cie
pa li wa i emi sję spa lin. Opóź nie nie wy łą cze nia mo że być
wstęp nie usta wio ne lub wy re gu lo wa ne przez ope ra to ra
za po mo cą bocz nej osło ny w ka bi nie.
Na to miast funk cja Au to Se at Se lect jest do stęp na w ma szy -
nach wy po sa żo nych w ste ro wa nie za po mo cą dźwi gni ser wo -
me cha ni zmu. Roz po zna je ona po zy cję ope ra to ra i au to ma tycz -
nie do pa so wu je funk cje od po wie dzial ne za ste ro wa nie przed -
ni mi lub tyl ny mi na rzę dzia mi ro bo czy mi. Po za tym w mo de lach
z ser wo me cha ni zmem sto py sta bi li za to rów nie tyl ko au to ma -
tycz nie cho wa ją się, ale też wy su wa ją do mo men tu kon tak tu
z grun tem.Po zio mo wa nie po zwa la ma szy nie szyb ko zna leźć
wła ści wą po zy cję ro bo czą na nie rów nym pod ło żu.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.interhandler.pl

Ko par ko -ła do war ka JCB 3CX
w no wym wy da niu

Bry tyj ski kon cern JCB, naj więk szy na świe cie pro du cent ko par ko -ła do wa rek, wpro wa dził na ry -
nek no wą wer sję mo de lu 3CX. Ma szy na za pew nia operatorowi większy komfort oraz ła twość
ob słu gi. Po pra wie ule gła też wy daj ność i pro duk tyw ność, gdyż 3-li tro wy sil nik Sta ge V za pew -
nia 10% wzrost mo men tu ob ro to we go i 7% oszczęd ność pa li wa.
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Ulep szo ny sys tem Au to Dri ve po zwa la ope ra to ro -
wi na au to ma tycz ny wy bór za mie rzo nej pręd ko ści
sil ni ka pod czas jaz dy po dro gach. Zo sta ło to uła -
twio ne dzię ki no wej dźwi gni za mon to wa nej
pod prze łącz ni kiem wy bo ru kie run ku.
W celu ograniczenia nadmiernego zu ży cia
opon i pa li wa, 3CX jest te raz wy po sa żo ny
w sys tem Au to 2WD. Kon tro lu je on prze łą cze -
nie prze kład ni z na pę du z 4 kół na 2 ko ła, gdy
do dat ko wa trak cja nie jest już po trzeb na.
Umoż li wia to ope ra to ro wi wy bra nie na pę -
du 4WD, gdy wy ma ga na jest mak sy mal na
trakcja, a gdy ma szy na je dzie z du żą pręd ko -
ścią lub co fa się, prze łą czy się na na pęd 2WD.
Szyb kość, z ja ką za cho dzi ta zmia na, mo że być
usta wio na przez ope ra to ra za po mo cą me nu
wy świe tla nego na ekra nie bocz nym.
Do da no do dat ko we oświe tle nie, któ re oświe tla
ka bi nę po obu stro nach ma szy ny wo kół stop nia,
uła twia jąc ope ra to ro wi do stęp do ma szy ny i wy -
cho dze nie z niej w ciem no ści. Moż na też usta wić
wy łącz nik cza so wy, aby au to ma tycz nie przy ciem -
niał oświe tle nie po wy łą cze niu ma szy ny lub
po za mknię ciu drzwi. Operator maszyny 3CX ko -
rzy sta rów nież z sze re gu stan dar do wych opcji,
w tym osłon tyl nych świa teł, sys te mu po wro tu
do ko pa nia, osłon si łow ni ków łyż ki ła do war ko wej
i sys te mu „Smo oth Ri de Sys tem.
Mo del 3CX jest na pę dza ny naj now szym 3,0-li tro -
wym sil ni kiem wy so ko pręż nym JCB zgod nym
z nor mą EU Sta ge V, któ ry za stą pił stosowaną
uprzednio, 4,4-li tro wą jed nost kę napędową. Kom -
pak to wy sil nik za pew nia 55 kW mo cy i 440 Nm
mo men tu ob ro to we go, co sta no wi wzrost o 10
procent w sto sun ku do po przed nie go mo de lu.

Mniej sza po jem ność i zwięk szo na wy daj ność
w przy pad ku ogól ne go użyt ko wa nia skut ku ją
oszczęd no ścią pa li wa, która wynosić może na wet
o 7 procent mniej w po rów na niu z sil ni kiem Sta -
ge IV 55 kW. Trzyli tro wy sil nik JCB speł nia nor my
emi sji spa lin EU Sta ge V bez ko niecz no ści sto so -
wa nia pły nu DEF (Die sel Exhaust Flu id) lub ja kiej -
kol wiek for my do dat ku do spa lin.
Sil nik jest wy po sa żo ny w ka ta li za tor utle nia ją cy
(DOC) i filtr czą stek sta łych (DPF), o ży wot no -
ści 8.000 go dzin. Re ge ne ra cja od by wa się au to -
ma tycz nie. Dzię ki sys te mo wi LiveLink mo że my
mo ni to ro wać sta tus ma szy ny oraz mo du łu DPF.
Te oraz in ne roz wią za nia przy czy nia ją się do ob -
ni że nia kosz tów eks plo ata cji, a tak że uła twia ją
co dzien ne czyn no ści ser wi so we.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a No wa ka bi na ope ra to ra
zwra ca uwa gę es te tycz nym
wy koń cze niem, ale przede
wszyst kim sku pio no się
na za pew nie niu mak sy mal -
nej funk cjo nal no ści. W pa -
ne lu pod su fi tem umiesz -
czo no fa brycz ne mon to wa -
ne ra dio, któ re moż na ob -
słu gi wać po krę tłem umiesz -
czo nym w bocz nej kon so li

s Po zio mo wa nie po zwa la no -
wej koparko-ładowarce 3CX
na szyb kie za ję cie po żą da -
nej po zy cji w każ dym te re nie
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PANORAMA OD A DO Z

INSTYTUCJEMASZYNY I URZÑDZENIA
KOMUNALANE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

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

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

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

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

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

1/2 stro ny          182 x 128      2.800,- z∏
                         88 x 260     2.800,- z∏
1/1 stro na          182 x 260      5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 5/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






