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SPIS TREŚCI

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

  4 Ma ni tou NewAg ni czym spor to we au to
          Ma ni tou dą ży do umoc nie nia swej po zy cji 

li de ra eu ro pej skie go ryn ku. Fran cu ski 
pro du cent wpro wa dza no wo ści, tak że 
w po sta ci li mi to wa nych edy cji ma szyn.

  6 Gdzie kon ku ren ci się nie zmiesz czą…
          Ob słu ga no wa tor skich in sta la cji wy ma ga wie dzy i od po wied nie -

go sprzę tu. Wła śnie z te go po wo du na po trze by za kła du w pod -
war szaw skim Nada rzy nie fir ma za ku pi ła ła do war kę Me ca lac
AS160 0. 

WYWIAD POŚREDNIKA

10Produkujemy pojazdy skrojone na miarę
            Rozmowa z Marcinem Pyszno,       

dyrektorem kieleckich zakładów STOKOTA

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

12 DAF CF 480 FAX
            Wraz z kie row cą fir my D. M Truck Trans fer

Łu ka szem Zja wiń skim da ne nam by ło po -
znać i oce nić wa lo ry po jaz du pre zen to wa -
ne go w ze sta wie z ko mu nal ną na cze pą
kon te ne ro wą i żu ra wiem HDS fir my Hiab.

16 Palfinger sta wia na te le ma ty kę
           Fle et Mo ni tor to spe cjal na plat for ma, któ ra wspie ra pra cę me ne dże rów

i dys po zy to rów flot. Dla ope ra to rów cię ża ró wek i dźwi gów prze zna czo -
no z ko lei bar dzo prak tycz ną apli ka cję Ope ra tor Mo ni tor sta no wią cą
ide al ne na rzę dzie sty mu lu ją ce wy daj ność pra cy.

18 Maszyny nowej kategorii
            Ma szy na VSV fran cu skiej fir my NOREMAT

mo że być dla wie lu użyt kow ni ków opty -
mal nym na rzę dziem po moc nym w utrzy -
ma niu te re nów zie lo nych znaj du ją cych się
wzdłuż szla ków ko mu ni ka cyj nych. 

20 Ener gre en nie zwalnia tempa
           Wśród pol skich od bior ców naj więk szą 

po pu lar no ścią cie szy ły się zdal nie ste ro wa ne
ro bo ty gą sie ni co we, ale znacz ny wpływ 
na koń co wy re zul tat mia ły tak że ma szy ny ILF.

22 No wo ści  ENERGREEN w ro ku 2021
            Gru pa Ener gre en jest nie zwy kle za do wo -

lo na z osią ga nych efek tów fi nan so wych.
Ubie gło rocz ne ob ro ty by ły o trzy pro cent
więk sze w po rów na niu z ro kiem 2019. 

24 Eks pert w pie lę gna cji zie le ni
           Wie lo let nie do świad cze nie w pro duk cji ma szyn zie lon ko wych i ko mu nal -

nych sta wia SaMASZ w ro li eks per ta od pie lę gna cji te re nów zie lo nych.

26 STIHL CONNECTED Bądź my w kon tak cie!
           In te re su ją cą pro po zy cję przy go to wa ła fir ma Stihl. Mia no wi cie jej in ży nie -

ro wie opra co wa li sys tem STIHL CONNECTED, któ ry kom plek so wo uła -
twia pra cę pro fe sjo na li stom zaj mu ją cym się za rzą dza niem flo tą ma szyn.

28 Za mia tar ki na każ dą po rę
            Zainteresowani pro fe sjo nal nym sprzę tem

ko mu nal nym z całą pewnością powinni
wziąć pod uwagę ofertę spółki Cen trum
Sprzę tu Ko mu nal ne go HSTC. Przede
wszyst kim war to, by zainteresowali się 
ob szer ną ga mą mo de li za mia ta rek. 

30 Ła do war ka Bob cat na służ bie u stra żaków
            Bry ga dy stra żac kie na ca łym świe cie wy po -

sa ża ne są w no wo cze sny, za awan so wa ny
tech no lo gicz nie sprzęt. Po za kon wen cjo nal -
ny mi wo za mi stra żac ki mi  czę sto po trze bu ją
wspar cia ma szyn in ne go ro dza ju.

32 Mały LiuGong dużo może
            Kom pak to wa, ale wy daj na i moc na. Skon stru -

owa na w opar ciu o naj now sze tech no lo gie, ale
mi mo to ła twa w ser wi so wa niu i ob słu dze. 

35 Utrzy ma nie dróg z Pro na rem
          Wpraw dzie zi ma się skoń czy ła, ale służ by 

dro go we nie ma ją wol ne go. Wio sna 
i la to to tak że okres wy tę żo nej pra cy.

38 Cią gni ki Valtra? 3xE!
          Przed się bior stwa dzia ła ją ce w go spo dar ce ko mu nal nej mu szą wy ka -

zy wać się du żą ela stycz no ścią, być za wsze w peł nej go to wo ści
do re ali za cji sze ro kie go za kre su za dań.

40 Nie za wod ny ter cet New Hol land
          Mi mo co raz więk szej licz by spe cja li stycz nych ma szyn na dal naj -

bar dziej po szu ki wa ne są te imponujące wszech stron nością,
zdol ne efektywnie re ali zo wać szeroki zakres zadań.

42 Tan de mo we wal ce wi bra cyj ne JCB
           Kom pak to we wy mia ry, wy daj ność, 

nie za wod ność i trwa łość to pod sta wo we 
ce chy cha rak te ry zu ją ce tan de mo we wal ce 
wi bra cyj ne brytyjskiejj firmy JCB.
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34 Spraw dzo na w trud nych wa runkach
             O tym, że ma szy ny prze ła dun ko we Lie -

bherr do sko na le spisują się na wet
w ekstremalnych wa run kach, prze ko na ło
się już wie lu spośród ich użyt kow ni ków.     

37 Merlo sięga pod dach!
             Spraw na ob słu ga tak skom pli ko wa nej in -

sta la cji wy ma ga za sto so wa nia róż ne go ro -
dza ju ma szyn. Wspól nym mia now ni kiem
dla nich jest nie tyl ko wy daj ność i uni wer -
sal ność, ale tak że bez pie czeń stwo. 

52 Łyż ka łyż ce nie rów na!
          Je dy nie 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 wzna czo ne im za da nia w spo sób
szyb ki, bez piecz ny i w peł ni sku tecz ny. 

54 Hyundai na składowisku
           Dwie ła do war ki ko ło we Hy un dai znaj du ją za sto so wa nie na skła do wi -

sku od pa dów na te re nie wy łą czo ne go z eks plo ata cji ka mien io ło mu.

56 Za mia tar ka ulicz na VIAJET
           Od współ cze snych za mia ta rek ulicz nych ocze ku je się, aby pra co wa -

ły ci cho i bez py ło wo, ale tak że że by by ły sku tecz ne oraz wy daj ne.

58 Skro jo ny na mia rę po trzeb
           Uni wer sal ny ze staw ase ni za cyj ny do wy wo zu nie czy sto ści płyn -

nych pro du ko wa ny w fa bry kach STOKOTA to do sko na ły przy -
kład po łą cze nia współ cze snych, in no wa cyj nych tech no lo gii
z roz wią za nia mi wy ni ka ją cy mi z opi nii klien tów.

42 Od pa dy? Zbie rze! Po jem ni ki? Umy je!
           Przed się bior stwa od po wie dzial ne za od biór od pa dów są zo bo -

wią za ne nie tyl ko do sys te ma tycz ne go opróż nia nia po jem ni ków,
ale tak że mu szą dbać o ich czy stość. Jed nak re gu lar ne my cie
po jem ni ków to czyn ność pra co chłon na i kosz tow na.



Dro dzy Czy tel ni cy,
okazuje się, że jest duża szansa, aby jeszcze w tym roku rozstrzygnęła się sprawa ustawy wdrażającej rozszerzoną

odpowiedzialność producentów (ROP). Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że przyjęcie ustawy

planowane jest na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Nowe przepisy mają doszczelnić system

ze względu na występujące sytuacje potwierdzania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych niezgodnie ze

stanem faktycznym oraz sytuacje niewystarczającego finansowania przetwarzania odpadów opakowaniowych

przez wprowadzających takie produkty. Pomóc w tym ma między innymi rozdzielenie strumienia opakowań

produktów oraz odpadów opakowaniowych na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz

pozostałe opakowania (głównie handel, usługi, przemysł). W projekcie znajdzie się też opłata opakowaniowa,

która będzie ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczone dla gospodarstw

domowych. Opłata opakowaniowa nie zlikwiduje obowiązującej opłaty produktowej, gdyż ta pierwsza będzie

związana z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych,

a druga jest związana z niezrealizowaniem ustawowych celów w zakresie przetwarzania odpadów

opakowaniowych, w tym także innych niż przeznaczone dla gospodarstw domowych (tj. zbiorczych

i transportowych). Wysokość stawek ma zostać określona w rozporządzeniu, ale szacuje się, że dochody z tytułu

opłaty opakowaniowej w 2023 roku wyniosą 1,5 mld zł. Nowe przepisy przewidują ponadto przekształcenie

organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów, a także zmiany w ich

funkcjonowaniu oraz wprowadzić mechanizm wynagrodzenia dla tych organizacji. Poza tym nowelizacja

przepisów ustanowi też obowiązek dla przedsiębiorców wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw

sztucznych o pojemności do 3l zapewnienia w tych opakowaniach udziału materiałów pochodzących z recyklingu,

a także wprowadza obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3 litrów. To tylko

niektóre zmiany, jakie znajdą się w przepisach. O ich konieczności mówi się od dawna, gdyż bez takich zmian nie

ma co marzyć aby Polska była w stanie osiągnąć wymagane przez UE poziomy recyklingu plastikowych opakowań.

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
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tel. 602 255 410
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REDAKTOR NACZELNY
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e-mail: małyszko@poskom.pl
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Micha∏ Markiewicz, tel. 602 292 114
e-mail: m.m@poskom.pl

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

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Sa mo jezd na ko siar ka 
wy się gni ko wa ILF ALPHA

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.
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Li mi to wa na se ria NewAg obej mu je dwa mo de le ła -
do wa rek te le sko po wych: MLT 737-130 PS+ oraz
MLT 741-140 V+. Głów na róż ni ca po le ga na tym,
że pierw sza z ma szyn wy po sa żo na zo sta ła
w skrzy nię bie gów Po wer shift, dru ga na to miast
w in no wa cyj ną prze kład nię bez stop nio wą CVT.
Zna ko mi ta więk szość, bo aż 113 ze 133 ła do wa rek
prze zna czo nych na ryn ki kra jów eu ro pej skich to
ma szy ny wy po sa żo ne w kla sycz ną skrzy nię bie -
gów. Skąd aż ta ka prze wa ga? – Oczy wi ście wy ni ka
to z po trzeb na byw ców. Skrzy nia Po wer shift po zwa -
la na jaz dę za rów no w try bie au to ma tycz nym, jak
i ma nu al nym. W dru gim przy pad ku przy ci ski na joy -
stic ku z ła two ścią po zwa la ją na zmia nę bie gów. Ja -
ko Ma ni tou Pol ska wie dzie my prym w Eu ro pie je śli
cho dzi o sty mu la cję sprze da ży – mó wi Woj ciech
Mań kie wicz z Ma ni tou Pol ska. – Więk szość klien -
tów wy bie ra ma szy ny ze skrzy nia mi Po wer shift, stąd
ta ka wła śnie pro por cja. Do Pol ski tra fi ły tyl ko dwie
ła do war ki ze skrzy nią CVT, resz ta to dwa dzie ścia
sześć mo de li 737-130 PS+ – do da je.
Ma ni tou Pol ska zde cy do wa ło się na za pre zen to -
wa nie ma szy ny w wer sji NewAge pod czas im -
pre zy pra so wej, któ ra – wy jąt ko wo jak na dzi siej -
sze cza sy – od by ła się na ży wo. Na pla cu

przed głów ną sie dzi bą fir my cze ka ła ła do war -
ka 737-130 PS+, przy któ rej za cho wując za -
sady re żi mu sa ni tar ne go, moż na by ło spę dzić
peł ną go dzi nę i w tym cza sie po znać jej wa lo ry.
Odsłaniał je Mi chał Świą tek, spra wu ją cy pie czę
nad prak tycz ną czę ścią po ka zu. – Od sa me go
po cząt ku rzu ca się w oczy zmie nio ny wy gląd ma -
szy ny. Nad wo zie ozdo bio no sza ry mi okle ina mi.
Tak że ra ma, drzwi i ma ska ma lo wa ne są w spo -

Ma ni tou 
ni czym spor to we au to

Ma ni tou dą ży do umoc nie nia swej po zy cji li de ra eu ro pej skie go ryn ku. Fran cu ski pro du cent wpro -
wa dza no wo ści, tak że w po sta ci li mi to wa nych edy cji ma szyn. Ta kich jak chociażby ła do war ki te le -
sko po we w wer sji NewAg. Z taśm pro duk cyj nych ze szły do kład nie 133 sztuki ta kich ma szyn, któ re
prze zna czo no na ryn ki kra jów Eu ro py. Aż jed na trze cia z nich tra fi ła do pol skich użyt kow ni ków.
Ma ni tou Pol ska po sta no wi ło udo stęp nić jed ną z takich ładowarek na po kaz i te sty. Oczy wi ście sto -
su jąc się do wszel kich ogra ni czeń po dyk to wa nych zma ga nia mi z pan de mią ko ro na wi ru sa.

a Ła do war ka MLT 737-130 PS+
z li mi to wa nej se rii NewAg
wy po sa żo na zo sta ła w kla -
sycz ną skrzy nię bie gów ty -
pu Po wer shift

s In tu icyj ną ob słu gę ła do -
war ki umoż li wia ją roz -
miesz czo ne er go no micz -
nie ko lo ro we przy ci ski
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sób wy róż nia ją cy wy łącz nie tę spe cjal ną edy cję
NewAg. Ma szy ny wy po sa żo no we w peł ni le do -
we re flek to ry, elek trycz ne lu ster ko z pra wej stro -
ny oraz ka me ry mo ni to ru ją ce ob szar ro bo czy
z bo ku i z ty łu – pod kre śla. 
Rze czy wi ście, już z da le ka moż na zo ba czyć, że
do sko na le zna ne Ma ni tou 737 wy glą da ina czej.
Po otwar ciu drzwi do ka bi ny uwa gę przy ku wa
wcię cie w ramie, któ re uła twia wej ście do środ ka.
Zaj mu jąc miej sce w fo te lu ma się wra że nie, że
wsia dło się do spor to we go sa mo cho du. – Fo tel,
pod ło kiet nik i ko ło kie row ni cy – wszyst kie te ele -
men ty są ob szy te skó rą. To ce cha cha rak te ry zu ją ca
tę se rię, nie znaj dzie my ta kiej opcji w kon wen cjo -
nal nych mo de lach 737. Fo tel ma pneu ma tycz ne za -
wie sze nie, sys tem au to ma tycz ne go do pa so wa nia
do cię ża ru ope ra to ra i tłu mie nia wi bra cji. Po zwa la
to do dat ko wo zwięk szyć kom fort ope ra to ra. Jest to
też jed na z pierw szych ma szyn Ma ni tou, któ ra jest
wy po sa żo na w au to ma tycz ny ha mu lec po sto jo wy,
do brze zna ny z za sto so wa nia w sa mo cho dach no -
wej ge ne ra cji – pod kre śla Mi chał Świą tek.
In tu icyj ną ob słu gę ła do war ki umoż li wia ją ko lo ro -
we przy ci ski. Czer wo ne do ty czą ukła dów bez pie -
czeń stwa, nie bie skie po zwa la ją ste ro wać hy drau -
li ką, po ma rań czo we ukła dem na pę do wym, zaś
czar ne po zo sta ły mi funk cja mi ro bo czy mi. Wszyst -
kie roz miesz czo ne są w zgo dzie z za sa da mi er go -
no mii. W pod ło kiet ni ku ulo ko wa no po krę tło, któ re
po zwa la ope ra to ro wi ła two ste ro wać funk cja mi
ma szy ny. Wy bra ne usta wie nia po ja wia ją się
na czytelnym ekra nie o dużej powierzchni. 
Pod ma ską ma szy ny znaj du je my naj now szej ge -
ne ra cji sil nik wy so ko pręż ny mar ki Deutz. Układ
re du ku ją cy tok sycz ność spa lin obej mu je ka ta li za -
tor, filtr czą stek sta łych oraz filtr SCR. Pro du cent
za dbał też o ochro nę śro do wi ska i za sob -
ność port fe la użyt kow ni ka sto su jąc sys tem Eco -
stop. Je go dzia ła nie po le ga na tym, że po wyj ściu
ope ra to ra z ka bi ny sil nik wy łą cza się sa mo czyn -
nie po upły wie usta lo ne go wcze śniej cza su. 
Ko lej nym cie ka wym roz wią za niem jest tłu mie nie
drgań pod czas jaz dy z wy peł nio ną łyż ką. W try bie
au to ma tycz nym amor ty za cja włą cza się wte dy,
gdy ma szy na prze kro czy pręd kość pię ciu ki lo me -
trów na go dzi nę, co za po bie ga gu bie niu ła dun ku.
Wy róż ni kiem ła do wa rek Ma ni tou jest też pół au to -
ma tycz ny sys tem zmia ny try bu skrę tu. Ope ra tor
mo że wy brać opcję czte rech kół skręt nych,
dwóch kół skręt nych oraz tryb „kra ba”, czy li jaz dę
sko sem. Za każ dym ra zem przy przej ściu „przez
śro dek” sys tem wspo ma ga ope ra to ra i do sto so -
wu je oś do wy bra ne go try bu. Wy świe tlacz ja sno
po ka zu je, kie dy ko ła są usta wio ne na wprost. 
War to wspo mnieć także o sys te mie EasyConnect
służącym do lu zo wa nia ci śnie nia na wy się gni ku.
Umoż li wia on pod pię cie pod hy drau li kę osprzę tu
na wet przy włą czo nym sil ni ku.
Woj ciech Mań kie wicz, któ re go za py ta li śmy o cel
wpro wa dze nia do sprze da ży ła do wa rek w spe -
cjal nej li mi to wa nej edy cji, tłu ma czy że Ma ni tou

uczy ni ło to z my ślą o użyt kow ni kach, któ rzy ma ją
już w swo im par ku ma szy no wym sprzęt tej mar ki,
ale szu ka ją cze goś na praw dę uni ka to we go.
– Skło ni ły nas do te go su ge stie klien tów. Oka za ło
się, że ci, któ rzy ma ją już na sze ma szy ny, chcie li
mieć do dat ko wo coś wy jąt ko we go, ma szy nę któ -
ra za kil ka lat na bie rze jesz cze więk szej war to ści.
Fakt spe cjal ne go wzor nic twa, wy koń cze nia wnę -
trza, wy glą du, ta blicz ki z nu me rem – za czę ło to
na bie rać war to ści ko lek cjo ner skiej. To dla nas
du że wy róż nie nie, do wód na to, że na si wie lo let ni
klien ci i part ne rzy ufa ją nam i na szym pro duk tom
– mó wi Woj ciech Mań kie wicz. 
Ła do war ki 737-130 PS+ i 741-140 V+ spraw dza ją
się do sko na le w róż ne go ro dza ju pra cach ko mu -
nal nych, na wy sy pi skach czy w sor tow niach od pa -
dów. Bo ga ta ofer ta osprzę tu i sys tem Easy Con -
nect (ECS) spra wia ją, że de cy du jąc się na wła śnie
te mo de le klient otrzy mu je ma szy nę uni wer sal ną,
wy daj ną, bez piecz ną i eko no micz ną w eks plo ata -
cji, a na do da tek uni ka to wą ze wzglę du na spe cjal -
ne wy po sa że nie i wa lo ry es te tycz ne.
Fakt, że wła śnie do Pol ski tra fi ło naj wię cej ma szyn
se rii NewAg utwier dza w prze ko na niu, że nasz ry -
nek sta je się co raz bar dziej zna czą cy dla fran cu -
skie go pro du cen ta. W do bie od wo ły wa nych pre -
zen ta cji i im prez tar go wych do ce nić szcze gól nie
wy pa da de ter mi na cję Ma ni tou Pol ska, któ re mi mo
wszel kich prze ciw no ści zde cy do wa ło się za pre -
zen to wać ma szy nę w ak cji. Miej my na dzie ję, że da
to po czą tek po wro tu do nor mal no ści i ta kie po ka zy
bę dą od by wać się co raz czę ściej.

a Nad wo zie ma szy ny ozdo bio -
no sza ry mi wstaw ka mi. Tak że
ra mę, drzwi i ma skę po ma lo -
wa no w szcze gól ny spo sób 

a Do Pol ski tra fi ło najwięcej,
bo aż dwa dzie ścia osiem
maszyn serii NewAg

a Mi chał Świą tek, spra -
wował pie czę nad prak -
tycz ną czę ścią po ka zu

a Woj ciech Mań kie wicz jest
pewien, że ma szy ny z se rii
NewAg na bio rą war to ści

f Dopracowane w każdym
szczególe wnętrze maszyny
jest niezwykle komfortowe 
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Gdzie kon ku ren ci się nie zmiesz czą… 

…tam wje dzie
Przed się bior stwo Usłu go we Het man dzia ła kon se kwent nie, sta wia jąc na no wo cze sne,
innowacyjne i eko lo gicz ne roz wią za nia w pro ce sie kompleksowego za go spo da ro wa nia od pa -
dów. Ob słu ga no wa tor skich in sta la cji wy ma ga wie dzy i od po wied nie go sprzę tu. Wła śnie z te -
go po wo du na po trze by za kła du w pod war szaw skim Nada rzy nie fir ma za ku pi ła ła do war kę
Me ca lac AS160 0. Ma szy na użyt ko wa na jest na co dzień w dość spe cy ficz nych wa run kach.

Pra ca na te re nie za kła du wre. Lu dzie uwi ja ją się jak w ukro -
pie, ma szy ny dzia ła ją na peł nych ob ro tach. Wy peł nio ne
po brze gi od pa da mi sa mo cho dy raz po raz prze kra cza ją bra -
mę. Wszyst ko po zo sta je w cią głym ru chu tak że dzię ki roz -
wią za niom uspraw nia ją cym pro ce sy tech no lo gicz ne. PU
Het man wdra ża in no wa cje. W ubie głym ro ku fir ma zde cy do -
wa ła się na za sto so wa nie bok sów, w któ rych pro wa dzo ny
jest pro ces sta bi li zo wa nia od pa dów. Ich spe cy ficz na bu do -
wa spra wia jed nak, że są trud ne w ob słu dze. Ła do war ka
o kon wen cjo nal nej bu do wie tu się nie spraw dzi. Po pro stu
nie bę dzie w sta nie wje chać w ob ra mo wa ny be to no wy mi
blocz ka mi tor i ob ró cić się tak, by za ła do wać ma te riał do ma -
szy ny kom po stu ją cej. – By upo rać się z pro ble mem bra ku
miej sca, trze ba by ło zna leźć ma szy nę, któ ra zmie ści ła by się
w wą skim ko ry ta rzu. Po ana li zie pa ra me trów ła do wa rek do ko -
na li śmy wy bo ru. W na szym za kła dzie po ja wił się Me ca lac
AS160 0 – mó wi Ar tur Pio trz kow ski, kie row nik pro duk cji w PU
Het man. – Tę ła do war kę ku pi li śmy spe cjal nie z my ślą o wy ko -
rzy sta niu przy bio sta bi li za to rach. Bar dzo szyb ko oka za ło się,
że był to przy sło wio wy strzał w dzie siąt kę. Ma szy na spraw dza
się ide al nie. Jest sta bil na, moc na i nie za wod na. Jej zwar ta

bu do wa i za dzi wia ją ca zwrot ność spra wia ją, że do sko na le
spraw dza się w wą skich prze strze niach – do da je.
Na czym po le ga se kret sku tecz no ści Me ca la ca? W kla sie je -
de na sto to no wych ła do wa rek AS160 0 nie ma so bie rów -
nych. Im po nu je pre cy zją ma new rów, a do kład ność pod czas
sor to wa nia, prze no sze nia i ła do wa nia od pa dów ma klu czo -
we zna cze nie. Szcze gól nie dla te go, że te go ro dza ju pra ce
bar dzo czę sto pro wa dzo ne być mu szą w wą skiej prze strze -
ni. Ope ra tor ła do war ki Me ca lac AS160 0 w ta kich wa run kach
ra dzi so bie ob ra ca jąc osprzęt o 180°, dzię ki cze mu wsy pu je
od pa dy bez po śred nio do ma szy ny kom po stu ją cej, wy ko nu -
jąc mniej szą licz bę cy kli ro bo czych. 
– Me ca lac AS 1600 po zwa la nam na oszczęd ność cza su
i kosz tów oraz ogra ni cze nie stop nia zużycia sprzę tu.
Przed za ku pem ła do war ki ob ro to wej do ob słu gi in sta la cji po -
trzeb ny był ha ko wiec z kie row cą, kon te ner, ope ra tor ob słu gu -
ją cy ła do war kę, ko lej ny ope ra tor pra cu ją cy na ko par ce chwy -
ta ko wej. Trze ba by ło też wy go spo da ro wać miej sce na za -
mon to wa nie rę ka wa. Te raz ca łość prac wy ko nać moż na jed -
ną ła do war ką. Przy znam, że trud no mi te raz wy obra zić so bie
nasz za kład bez AS1600 – ko men tu je Ar tur Pio trz kow ski.

c Pod czas za ła dun ku ma szy ny
kom po stu ją cej ła do war ka
prze miesz cza się w la bi ryn -
cie wą skich ko ry ta rzy





a f Pod czas pra cy w miej -
scach o ogra ni czo nej prze -
strze ni ope ra tor ra dzi so bie
ob ra ca jąc wy się gnik o 180°,
dzię ki cze mu wsy pu je od pa -
dy bez po śred nio do ma szy -
ny kom po stu ją cej 

s Me ca lac AS 1600 to to po wy
mo del w kla sie ła do wa rek
je de na sto to no wych. Ma szy -
na speł nia naj wyż sze wy -
ma ga nia w za kre sie wy daj -
no ści i kom for tu  obsługi

a Ar tur Bud ny nie zwy kle ce ni
so bie zwar tą bu do wę
oraz nad zwy czaj ną zwrot -
ność swo jej ma szy ny
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Ar tur Bud ny chwa li kom fort swe go miej sca pra cy.
Ka bi na AS160 0 jest przestronna, do brze wy głu -
szo na i za bez pie czo na przed prze do sta wa niem
się do jej wnę trza szkodliwych py łów i wy zie wów.
Ob słu gu ją cy ma szy nę ma do sko na łą wi docz ność
na wszystkie strony. Moc ne oświe tle nie ro bo cze
po zwa la utrzy my wać ją tak że pod czas wy ko ny -
wa nia prac w po miesz cze niach zamkniętych,
do któ rych nie do cie ra świa tło dzien ne. 
Me ca lac AS 1600 jest pierw szą ma szy ną tej mar ki
w za so bach PU Het man. Po zy tyw ne wra że nia eks -
plo ata cyj ne po zwa la ją przy pusz czać, że nie ostat -
nią. – Ni cze go nie wy klu czam, choć bę dzie to
oczy wi ście de cy zja za rzą du. Ze swo jej stro ny mo -
gę po twier dzić, że dzię ki jed nej ła do war ce ko ło -
wej uspraw ni li śmy dwa klu czo we pro ce sy w na -
szym za kła dzie. Po czy ni li śmy też znacz ne
oszczęd no ści eks plo ata cyj ne. Za da nia wy ko nu je -
my też znacz nie szyb ciej i bez piecz niej. Zna leź li -
śmy do kład nie ta ką ma szy nę, ja kiej po trze bo wa li -
śmy. Je śli ktoś po pro si mnie o opi nię na te mat
AS1600, to bę dzie ona ze wszech miar po zy tyw na.
Z rę ką na ser cu po le cić mo gę tę ła do war kę!
– pod su mo wu je Ar tur Pio trz kow ski. 

Na ma szy nie na co dzień pra cu je Ar tur Bud ny.
Ope ra tor nie ma ją cy wcześniej do świad czeń
z mar ką Me ca lac do ce nia wa lo ry AS160 0.
– Powiem wprost, od ra zu „po lu bi li śmy się” z ma -
szy ną. Najczęściej pracuję w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, jakimi są wąskie
korytarze. Dlatego szczególnie  ce nię so bie
zwartą budowę i zwin ność ładowarki, dzięki
którym mo gę nią wje chać w na praw dę trud no do -
stęp ne miej sca. Atutem AS 1600 jest też
wyjątkowa sta bil ność, dająca pewność działania.
Wiem, że jestem bezpieczny, bo na wet po
maksymalnym skrę ce niu gło wi cy z na peł nio -
ną łyż ką nie doj dzie do prze chy łu wy trą ca ją ce go
maszynę z rów no wa gi – tłumaczy.
Wspo mnia na przez ope ra to ra zwrot ność ła do war -
ki po zwa la na wy ko rzy sty wa nie jej do in nych za -
dań. Głów nym po zo sta je oczy wi ście za ła du nek
ma szy ny kom po stu ją cej, ale AS 1600 do sko na le
spraw dza się tak że przy be lo wa niu ma ku la tu ry.
Wa run ki pra cy są tu po dob ne, ła do war ka mu si po -
ru szać się na moc no ogra ni czo nej prze strze ni. Nie
ma mo wy, by zmie ści ła się w nich ma szy na o kon -
wen cjo nal nej bu do wie. Ar tur Pio trz kow ski wspo -
mi na, że kie dyś be lo wa nie ma ku la tu ry wy ma ga ło
za an ga żo wa nia spo re go ze spo łu lu dzi i za sto so -
wa nia wóz ka wi dło we go. Te raz wy star czy ope ra -
tor AS1 60 0 i je go ma szy na. Dzię ki jed nej ła do war -
ce uda ło się uspraw nić dwa klu czo we pro ce sy
w za kła dzie, kom po sto wa nie od pa dów i be lo wa -
nie ma ku la tu ry. Trud no się za tem dzi wić, że za -
rząd PU Het man jest za do wo lo ny z za ku pu. – Ła -
do war kę AS160 0 eks plo atu je my do pie ro od nie -
speł na ro ku. Do tej po ry mie li śmy dwie ru ty no we
ak cje ser wi so we prze pro wa dzo ne przez me cha ni -
ków Me ca lac Pol ska. Oby dwie od by ły się w za pla -
no wa nych in ter wa łach, po prze pra co wa niu przez
ma szy nę ko lej nych pię ciu set  go dzin. Za każ dym
ra zem eki pa Me ca lac Pol ska przy je cha ła na miej -
sce i wy ko na ła swo ją pra cę tak, jak lu bię czy li…
nie zau wa żal nie. Wszyst ko od by ło się szyb ko
i spraw nie. Ma szy na by ła nie mal na tych miast go to -
wa do pra cy. Wy so ko oce niam pra cę ser wi san tów
Me ca lac Pol ska – mó wi Ar tur Pio trz kow ski.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI



Cho le rzyn, 09.04.2021

OŚWIADCZENIE 
w spra wie współ pra cy z fir mą KEESTRACK:

W dniu 15.03.2021, otrzy ma li śmy od na sze go part ne ra, fir my KEESTRACK, nie spo dzie wa ny list koń czą cy na sza
współ pra cę. To by ła smut na i przy kra wia do mość nie ty le z biz ne so we go, ile etycz ne go punk tu wi dze nia. Ze rwa nie
współ pra cy nie by ło bo wiem wy ni kiem ja kich kol wiek za nie dbań po stro nie AMAGO.

Kie dy po la tach emi gra cji wró ci łem do Pol ski, na na szej pierw szej stro nie in ter ne to wej na pi sa łem: 

„Jest wrze sień 1996. Po za mną 15 lat pra cy na kon ty nen cie ame ry kań skim, eu ro pej skim i afry kań skim. W Pol sce
roz pę dza się pro ces eko no micz nych zmian. Po za mną czte ry la ta wier ce nia stud ni dla miesz kań ców Cza du, Be ni nu
i Bur ki ny Fa so a tak że ko lej ne szcze ble ka rie ry od han dlow ca do dy rek to ra han dlo we go we Fran cji, Niem czech
i USA.  Pol ska zmie nia sys tem go spo dar czy i bu dzi się do no we go ży cia.  Pol ska otwie ra się dla lu dzi od waż nych
i przed się bior czych. 
Po za mną go dzi ny ne go cja cji czy li po kaź ny ba gaż  do świad czeń i port fel oszczęd no ści. Po zo sta je de cy zja po wro -
tu do Oj czy zny i po wo ła nie do ży cia Spół ki AMAGO.
Nie któ rzy twier dzą, że w in te re sach nie ma ser ca, że eko no mią rzą dzi bez dusz na ma te ma ty ka, że nie ma przy ja ciół
i za sad, że wszyst kim rzą dzi ZYSK. Nie zga dzam się z tą te zą. Swo ją pra cą i fi lo zo fią Spół ki pra gnę udo wod nić, że
biz nes to tak że uczci wość i ety ka za wo do wa.
Swo ją po sta wą i za sa da mi Spół ki, pra gnę rów nież uka zać na szym za gra nicz nym part ne rom praw dzi wy ob raz Po la -
ka, jak że od mien ny od czę sto spo ty ka ne go ste reo ty pu.  (cwa nia ka, chu li ga na i zwy kłe go zło dzie ja).
Wszyst kim na szym Klien tom i Współ pra cow ni kom, dzię ki któ rym roz wi ja nie na szej Spół ki na ba zie tej ide olo gii, a nie
tyl ko na czy stej ma te ma ty ce, jest moż li we… ser decz nie dzię ku ję…”

Mi nę ło 25 lat od kie dy na pi sa łem ten tekst. My ślę, że kon se kwent nie re ali zo wa łem za ło żo ne wów czas za sa dy, by
na gle w 2021 ro ku, prze ko nać się, że ste reo typ opi sa ny po wy żej wciąż wi si nad na szym, ale nie tyl ko na szym, na -
ro dem. 
Sza now ni Pań stwo – mu si my  z tym żyć. Nie za mie rza my grać po dob ny mi kar ta mi. Swo ją wy tę żo ną i uczci wą pra -
cą, da lej bę dzie my po ka zy wać, że nasz suk ces jest owo cem wie dzy, do świad cze nia, am bi cji i za an ga żo wa nia
a nie biz ne so we go chu li gań stwa, bra ku za sad i zwy kłej nie uczci wo ści.

Oczy wi ście, ze wzglę du na na sze wie lo let nie do świad cze nie, w dal szym cią gu świad czyć bę dzie my usłu gi ser wi -
so we na ma szy nach KEESTRACK łącz nie z do sta wą czę ści za mien nych.

Wkrót ce, po in for mu je my już o na szym no wym pro duk cie prze zna czo nym do kru sze nia i prze sie wa nia.

Wszyst kim na szym klien tom dzię ku ję za do tych cza so wą współ pra cę,

                                                    Ser decz nie po zdra wiam,

                                                         Ma rek WIĄCEK
                                                      PREZES ZARZĄDU

AMAGO
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– Więk szość ko ja rzy na zwę STOKOTA z lo go ty pem wid nie -
ją cym na spe cja li stycz nych po jaz dach, któ rych du żo po ru -
sza się po na szych dro gach. Jed nak nie wszy scy wie dzą,
co kry je się za tą na zwą. Czy mógł by Pan przy bli żyć nam
za kres dzia łal no ści STOKOTA?
– STOKOTA do star cza po jaz dy spe cja li stycz ne do prze wo zu
pa liw i sub stan cji nie bez piecz nych. Kon cen tru je my się
na trzech fi la rach – pa li wo, avia tion – a więc spe cja li stycz ne
cy ster ny do tan ko wa nia sa mo lo tów oraz Wa ste&Cle aning
– bran ża prze my sło wo -ka na li za cyj no -ase ni za cyj na. Na sze po -
jaz dy Wa ste&Cle aning prze zna czo ne do czysz cze nia in sta la -
cji prze my sło wych lub pra cy w stre fach za gro żo nych wy bu -
chem, czę sto eks plo ato wa ne są na te re nie za kła dów za mknię -
tych. Nie wi dać ich na dro gach, naj czę ściej więc moż na zo ba -
czyć na sze cy ster ny prze wo żą ce pa li wo. Pla nu je my wró cić
na ry nek LPG; no wą na cze pę do trans por tu ga zu moż na obej -
rzeć na na szej stro nie in ter ne to wej. 

– Gdzie są pro du ko wa ne po jaz dy STOKOTA?
– Wszyst kie na sze po jaz dy pro du ko wa ne są w dwóch pol skich
za kła dach. Fa bry ka w El blą gu wy twa rza zbior ni ki do wszyst -
kich ty pów po jaz dów oraz spe cja li zu je się w pro duk cji na czep
dla bran ży pa li wo wej oraz avia tion. Z ko lei za kład w Kiel cach
spe cja li zu je się w pro duk cji za bu dów cy stern pa li wo wych oraz
po jaz dów spe cja li stycz nych z bran ży Wa ste&Cle aning. Łącz -
nie w Sto ko ta Po land za trud nia my po nad dwie ście pięć dzie siąt
osób, z cze go w za kła dzie kie lec kim pra cu je po nad sto. 

– Czy od bior ca mi Pań stwa po jaz dów są klien ci wy łącz -
nie kra jo wi, czy też ma cie od bior ców za gra nicz nych? 
– Z ro ku na rok kon se kwent nie zwięk sza my na sze moż li wo ści
pro duk cyj ne, a tym sa mym po daż pro duk tów w Pol sce. Obec -
nie po nad po ło wa po jaz dów tra fia na ro dzi my ry nek, a po zo sta -
łe są prze zna czo ne na eks port. Na sze ana li zy z ostat nich lat po -
ka zu ją, że pol scy klien ci, przede wszyst kim za kła dy ko mu nal -
ne, de cy du ją się na im por to wa ne po jaz dy. A prze cież
przy obec nych kur sach wa lut są one po pro stu dro gie. Do dat -
ko wo, są mniej do pa so wa ne do pol skich wa run ków lub wręcz

nie do sto so wa ne do ser wi so wa nia przez lo kal ne warsz ta ty. Wła -
śnie z tych po wo dów pla nu je my kon se kwent nie po więk szać
licz bę kon struk cji prze zna czo nych dla kra jo wych od bior ców.

– Do ko go przede wszyst kim tra fia ją są Wa sze wy ro by?
– W bran ży Wa ste&Cle aning na sze dzia ła nia pro mo cyj ne kie ru -
je my ostat nio głów nie do za kła dów ko mu nal nych eks plo atu ją -
cych sie ci ka na li za cyj ne. Ta kie przed się bior stwa za ku pów po -
jaz dów do czysz cze nia ka na li za cji mu szą do ko ny wać w pro ce -
du rze prze tar gu. Za le ży nam przede wszyst kim na tym, aby
na eta pie przy go to wa nia prze tar gu nikt nas nie wy klu czał za pi -
su jąc wy gó ro wa ne war to ści przy szłych do staw oraz by nie po -
ja wia ły się za pi sy do ty czą ce kon struk cji da nej za bu do wy cha -
rak te ry stycz ne tyl ko dla jed ne go pro du cen ta. Na sza sta ła ofer ta
skie ro wa na jest do firm z bran ży zbiór ki ole jów prze pra co wa -
nych i emul sji wy ma ga ją cych trans por tu zgod ne go z umo wą
ADR. Na sze po jaz dy chęt nie ku pu ją fir my funk cjo nu ją ce w elek -
tro cie płow niach, hu tach oraz wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ne
są bar dzo wy so kie war to ści ci śnie nia wo dy.

– Jak waż ną ro lę od gry wa ją pro duk ty Wa ste & Cle aning?
– War tość ob ro tu ge ne ro wa ne go przez Wa ste & Cle aning to
oko ło 30% na sze go biz ne su, a więc znacz na część na szych
przy cho dów. W tej bran ży bar dzo waż ne jest dla nas za do wo -
le nie klien ta. Bar dzo cie szą nas po zy tyw ne in for ma cje zwrot ne
od użyt kow ni ków któ rzy nie rzad ko twier dzą, że prze kro czy li -
śmy ich ocze ki wa nia.

– Ja kiego rodzaju są to po jaz dy i w ja kich konkretnie
obszarach znajdują zastosowanie? 
– Są to głów nie po jaz dy dwu funk cyj ne co ozna cza, że mo że -
my rów no cze śnie re ali zo wać czysz cze nie stru mie niem wo dy
pod wy so kim ci śnie niem oraz od sy sać po wsta ją ce w trak cie
te go pro ce su nie czy sto ści. Ta ki po jazd mu si być wy po sa żo -
ny w cy lin drycz ny zbior nik wy ko na ny w tech no lo gii ci śnie nio -
wo -próż nio wej oraz wy dzie lo ny w nim do dat ko wy zbior nik
na czy stą wo dę. Roz wią za niem czę sto wy bie ra nym przez na -
szych klien tów są zbior ni ki wod ne wy ko na ne w for mie do dat -

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Marcinem Pyszno, 
dyrektorem kieleckich zakładów STOKOTA  

Produkujemy 
pojazdy skrojone 
na miarę 
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ko wych, kon fo rem nych zbior ni ków bocz nych, po łą czo nych
w ce lu wy rów ny wa nia po zio mu wo dy. Uzbra ja jąc ta ki zbior -
nik w od po wied nie pom py, na wi ja ki na wę że lub wy się gni ko -
we ra mię ssaw ne otrzy mu je my w efek cie mo bil ny, sa mo -
dziel ny i w peł ni funk cjo nal ny sprzęt prze zna czo ny do udraż -
nia nia ka na li za cji, czysz cze nia ru ro cią gów, zbior ni ków oraz
wie lu in nych spe cy ficz nych za sto so wań.

– Ja kie sub stan cje moż na ni mi prze wo zić?
– To te mat rze ka, ale ge ne ral nie ich za kres re gu lu ją od po wied -
nie prze pi sy. W pro du ko wa nych przez nas moż na zbior ni kach
prze wo zić każ dy pro dukt płyn ny lub syp ki, któ ry nie bę dzie re -
ago wał agre syw nie z ma te ria łem, z któ re go zo stał wy ko na ny
płaszcz zbior ni ka. Do pro duk cji zbior ni ków ko rzy sta my z pię -
ciu ga tun ków sta li. Naj szer sze za sto so wa nie ma stal nie -
rdzew na 316Ti. Po jaz dy prze wo żą naj czę ściej od pa dy po pro -
duk tach ro po po chod nych, emul sje, ole je prze pra co wa ne, od -
pa dy kwa so we i za sa do we o do pusz czal nym stę że niu, a tak że
ście ki i od pa dy ko mu nal ne.

– Czy w Pol sce ist nie je du ży po pyt na ta kie po jaz dy?
– Nor my eko lo gicz ne wy ni ka ją ce z prze pi sów unij nych oraz
usta wa o BDO wy ma ga ją prze ła dun ku, prze wo że nia i skła do -
wa nia od pa dów w od po wied ni spo sób. To prze kła da się
na zwięk szo ny po pyt na po jaz dy spe cja li stycz ne. Dy na micz nie
ro sną ca licz ba ki lo me trów sie ci ka na li za cyj nej w Pol sce oraz
zwięk sza ją ce się przy cho dy gmin nych za kła dów ko mu nal nych
spo wo do wa ły, że na wet mniej sze z nich po trze bu ją spe cja li -
stycz ne go sprzę tu. Przy sło wio wy becz ko wóz z ka wał kiem wę -
ża i pod pię tą pod trak tor pom pą już nie wy star czy.

– Czym wy róż nia ją się po jaz dy STOKOTA? Co je od róż -
nia od wy ro bów kon ku ren cji?
– Ba zu je my na spraw dzo nych od lat tech no lo giach oraz kom -
po nen tach od re no mo wa nych do staw ców. Bar dzo do brym
przy kła dem jest sto so wa ny przez nas czte ro ele men to wy, bez -
ob słu go wy sys tem re cy klin gu mon to wa ny głów nie w po jaz dach
do czysz cze nia sie ci ka na li za cyj nej. Wie my, że na sza kon ku -
ren cja szu ka roz wią zań dla wyż szych wy dat ków wod nych niż
pro po no wa ny przez nas 400 li trów na mi nu tę, ale ten sys tem
w po łą cze niu, np. z od por ną na nie czy sto ści pom pą Ura ca P 3-
45, da je naj lep sze re zul ta ty, je że li cho dzi o trwa łość ta kie go roz -
wią za nia. Po za tym sta wia my na ja kość wy ko na nia, da je my na -
szym klien tom przej rzy ste wa run ki gwa ran cji, nie wią że my od -
bior ców żad nym abo na men tem lub przy mu so wy mi ak cja mi
ser wi so wy mi ty pu ak tu ali za cje ste row ni ka za bu do wy lub opro -
gra mo wa nia. Dzia ła my bez po śred ni ków, więc mo że my za pro -
po no wać klien to wi atrak cyj ną ce nę i bez po śred ni nad zór
nad pro duk cją. Za na mi prze ma wia też na sze do świad cze nie
w bran ży Wa ste&Cle aning po par te wy pro du ko wa niem po -
nad dzie wię ciu set po jaz dów spe cja li stycz nych. 

– Ja kie ty py po jaz dów cie szą się naj więk szym za in te re -
so wa niem od bior ców?
– Na pol skim ryn ku są to wszyst kie po jaz dy ze sta łej ofer ty,
czy li ty pu kom bi do ob słu gi sie ci ka na li za cyj nej oraz po jaz dy

do zbiór ki ole jów prze pra co wa nych. Ko lej na rzecz któ ra nas
wy róż nia na tle kon ku ren cji to peł na cu sto mi za cja re ali zo wa -
nych po jaz dów. Więk szość to pro jek ty wy ko ny wa ne pod kon -
kret ne za mó wie nie i spe cy fi ka cję da ne go klien ta. 

– W ja ki spo sób zo sta ła zor ga ni zo wa na ob słu ga po -
sprze da żo wa w Pań stwa fir mie?
– Na szym stan dar dem jest bez płat ny pierw szy prze gląd gwa ran -
cyj ny. Za le ży nam, aby go zre ali zo wać przed upły wem dwóch
mie się cy od mo men tu wy da nia po jaz du. Oprócz pod sta wo wych
czyn no ści ob słu go wych jest to tak że do sko na ła oka zja do wy -
mia ny prak tycz nych do świad czeń z klien tem. Moż li we są też
zmia ny na staw fa brycz nych dla pomp i usta wień ich wy dat ków
lub in nych pa ra me trów pra cy. Swo je zo bo wią za nia re ali zu je my
po przez dwa ser wi sy przy fa brycz ne oraz ser wis mo bil ny. Wszyst -
kie na sze po jaz dy po sia da ją wła sną książ kę ob słu gi ser wi so wej
w ję zy ku pol skim oraz sche ma ty wszyst kich in sta la cji. Więk szość
prac nie re mon to wych klien ci mo gą wy ko nać wła sny mi si ła mi.
Chciał bym też do dać, że ze wzglę du na pro duk cję po jaz dów
do trans por tu ma te ria łów nie bez piecz nych je ste śmy pod sta łym
nad zo rem Trans por to we go Do zo ru Tech nicz ne go. Wy ma ga to
od nas utrzy my wa nia wy so kich stan dar dów pra cy oraz cią głe go
kształ ce nia i cer ty fi ko wa nia na szych pra cow ni ków.

– Czy ser wi su je cie tyl ko po jaz dy wła snej pro duk cji? 
– Nie tyl ko. Ser wi su je my lub mo der ni zu je my tak że po jaz dy in -
nych pro du cen tów. Choć by na ła mach Pań stwa cza so pi sma
w ze szłym ro ku uka za ło się zdję cie z re mon tu na cze py wy ma -
ga ją cej wspa wa nia na du żym od cin ku płasz cza zbior ni ka.

– Czy w wa szych warsz ta tach pro wa dzo ne są kom plek -
so we re mon ty po jaz dów uży wa nych?
– Obec nie je ste śmy w trak cie du że go re mon tu po le ga ją ce go
na prze ło że niu na szej 15-let niej za bu do wy na no we pod wo zie.
Oprócz od świe że nia po wło ki la kier ni czej wy ko na my no we ru -
ro cią gi, in sta la cje elek trycz ną i hy drau licz ną. Wia do mo, że po -
dob ne zle ce nie bę dzie my też re ali zo wać w dru giej po ło wie ro -
ku. Sam fakt, że klient nie de cy du je się na za kup no we go
zbior ni ka, lecz chce pra co wać na na szym zbior ni ku, któ ry
ma pięt na ście lat, to dla nas po wód do du my.

– Obec nie trwa dys ku sja o zmia nach w prze pi sach do ty -
czą cych trans por tu od pa dów nie bez piecz nych, tak zwa -
nych ADR-ach. Czy no we re gu la cje bę dą mia ły zna czą cy
wpływ na pro ces ich pro duk cji?
– Zgod nie z nor mą prze pi sy ADR pod le ga ją ak tu ali za cji co dwa
la ta. Dla te go za wsze na bie żą co za po zna je my się ze zmia na -
mi. Naj więk szym wy zwa niem w naj bliż szym cza sie bę dzie
opra co wa nie bar dzo pre cy zyj ne go sys te mu po mia ro we go dla
ła do wa nych od pa dów. Ze wzglę du na spe cy fi kę od pa dów i za -
ła dun ku pod ci śnie nio we go po miar bez po śred ni – ta ki jak ten
prze pro wa dza ny w cy ster nach pa li wo wych – nie jest moż li wy.
Jesz cze w tym ro ku pla nu je my wpro wa dzić na ry nek po jazd
z no wa tor skim sys te mem po mia ro wym.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Jeź dzi li śmy cią gni kiem DAF CF 480 FAX w naj -
now szej wer sji. Po jazd wy po sa żo no w ka bi nę Su -
per Spa ce Cab. Z pew no ścią jej wy so ki stan dard,
prze stron ność i wy go dę szcze gól nie do ce nią kie -
row cy jeż dżą cy na dłu gich dy stan sach. W trans -
por cie ko mu nal nym Su per Spa ce Cab to chy ba
jed nak prze sa da, łóż ka do spa nia czy prze strzeń
do przy go to wy wa nia i spo ży wa nia po sił ków w
takim zastosowaniu ra czej się nie przy da dzą.
Z dru giej stro ny ro zu mie my jed nak, że pro du cent
au ta chciał za pre zen to wać peł nię moż li wo ści je -
że li cho dzi o miej sce pra cy kie row cy. 
Wy so ka ja kość wy koń czeń, re gu lo wa ny wie lo -
płasz czy zno wo fo tel, wy god ny pod ło kiet nik, er -
go no micz nie roz miesz czo ne prze łącz ni ki, po krę -
tła i kla wi sze, in tu icyj nie ste ro wa ny kom pu ter po -
kła do wy i pew nie le żą ca w dło niach kie row ni ca…
To tyl ko nie któ re z za let ka bi ny Su per Spa ce Cab.
Są też in ne, jak choć by wy so ka de ska roz dziel -
cza. To prze my śla ne roz wią za nie, ma tę za le tę że

pod czas jaz dy kie row ca pa trząc na ze ga ry
i wskaź ni ki, nie mu si sta le opusz czać wzro ku,
dzię ki te mu nie na rze ka na ból szyi i jest tak że
mniej znu żo ny. Łu kasz Zja wiń ski po pro szo ny
o ko men tarz na te mat swe go miej sca pra cy mó -
wi: – Pierw sze na co zwra cam uwa gę to wej ście

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.poskom.pl

a Pod czas prze jaz dów po uli -
cach miast kie row ca cięż -
kie go po jaz du mu si mieć
„oczy do oko ła gło wy”

f Sil nik po jaz du przy sto so wa -
ny jest do uwo dor nio ne go
ole ju ro ślin ne go HVO. To wy -
so kiej ja ko ści pa li wo do sil -
ni ków wy so ko pręż nych po -
wsta je na bio kom po nen tach

DAF CF 480 FAX 
Pro sto z Ho lan dii na to urnée po Pol sce przy je chał cią gnik DAF CF 480 FAX. Przez dwa ty go dnie
pod da wa ny był spraw dzia nom za rów no na te re nie za kła dów uty li za cji od pa dów, jak na te re nach
miej skich o gę stej za bu do wie. Do ko ny wał prze jaz dów za rów no na dłu gich dy stan sach w wa run -
kach au to stra do wych, jak po dro gach lo kal nych. Dwa dni spę dzo ne w So snow cu, dwa w oko li cach
Kra ko wa, po tem jesz cze No wy Sącz i Rze szów, aż w koń cu po jazd w sta no wią cym je den z wy róż ni -
ków mar ki DAF efek tow nym ko lo rze „Ja ma ica Blue” tra fił do War sza wy i w na sze rę ce. Wraz z kie -
row cą fir my D. M Truck Trans fer Łu ka szem Zja wiń skim da ne nam by ło po znać i oce nić wa lo ry po -
jaz du pre zen to wa ne go w ze sta wie z ko mu nal ną na cze pą kon te ne ro wą i żu ra wiem HDS fir my Hiab.
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do ka bi ny. Jest ona umiesz czo na wy so ko, ale naj -
niż szy z trzech stop ni umiesz czo no tuż nad po zio -
mem grun tu, więc za ję cie miej sca w fo te lu nie
trwa dłu go i nie wy ma ga du że go wy sił ku. Ka bi -
na jest na praw dę świet na, mo gę ją tyl ko chwa lić.
Du ży za kres re gu la cji fo te la po zwa la za jąć opty -
mal ną po zy cję. Pod kre ślić szcze gól nie wy pa da
do sko na łą wi docz ność z ka bi ny, co jest trud ne
do prze ce nie nia szcze gól nie pod czas jaz dy w gę -
stej za bu do wie. te re nie za bu do wa nym. Chcąc jeź -
dzić bez piecz nie po mie ście po jaz dem o ta kich
ga ba ry tach, trze ba mieć po pro stu „oczy do oko ła
gło wy”. Kon cen tra cji na pro wa dze niu sa mo cho du
sprzy ja tak że to, że ka bi na zo sta ła do sko na le wy -
głu szo na. W jej środ ku jest ci cho, co ce nię so bie
szcze gól nie w cza sie wie lo go dzin nej pra cy.
O ile z ze wnątrz sa mo chód wy glą da po dob nie,
jak au to po przed niej ge ne ra cji, to pod ka ro se rią
kry ją się już du że zmia ny. Po jazd na pę dza roz wi -
ja ją cy im po nu ją cą moc 486 KM sil nik
PACCAR MX-13 o po jem no ści 12,9 li tra. Jed nost -
ka zo sta ła cał ko wi cie prze pro jek to wa na, co po -
zwo li ło zwięk szyć mo ment ob ro to wy oraz speł nić
nor mę emi sji spa lin Eu ro 6. DAF sto su je układ łą -
czą cy ka ta li za tor SCR oraz ak tyw ny filtr czą stek
sta łych. Co cie ka we, ga ba ry ty ukła du re duk cji
spa lin uda ło się zmniej szyć aż o czter dzie ści pro -
cent, a cię żar o pięć dzie siąt ki lo gra mów. Zbior nik
AdBlue o po jem no ści dzie więć dzie się ciu li trów,
co star cza na prze je cha nie na wet ośmiu ty się cy
ki lo me trów, ulo ko wa no bez piecz nie za ka bi ną.
Opty mal ne wy ko rzy sta nie mo cy sil ni ka za pew nia
dwu na sto bie go wa au to ma tycz na skrzy nia TraXon
o wy so kiej kul tu rze pra cy. Sze ro ki za kres prze ło -
żeń po zwa la utrzy my wać sil nik na ni skich ob ro tach
przy pręd ko ści po dróż nej oraz za pew nia nie zwy kle
szyb ką re ak cję na niż szych bie gach. Dla te go kie -
row ca, ste ru ją cy prze kład nią za po mo cą in tu icyj -
ne go po krę tła, nie miał naj mniej szych pro ble mów
ze spraw nym po ko ny wa niem rond, cia snych
skrzy żo wań oraz ma new ro wa niem w cia snej prze -
strze ni par kin gów czy pla ców prze ła dun ko wych.
Co moż na po wie dzieć o pro wa dze niu cią gni ka
DAF CF 480 FAX? Prze je cha li śmy nim wie le ki lo -
me trów. Na tra sie szyb kie go ru chu czy dro gach

lo kal nych, któ rych na wierzch nia czę sto po zo sta -
wia prze cież wie le do ży cze nia, pro wa dził się
wręcz ide al nie. Za rów no z pu stym kon te ne rem,
jak i w peł ni za ła do wa ny su nął po dro dze ni czym
po szy nach. Tra sa do cen trum pod war szaw skie go
Pia secz na, gdzie za mie rza li śmy spraw dzić, jak po -
jazd ra dzi so bie w cia snych prze strze niach, prze -
bie ga ła Po łu dnio wą Ob wod ni cą War sza wy.
W tych wa run kach kie row ca mógł wy ko rzy stać
tem po mat PCC czy sys tem ostrze ga nia o wy jeż -
dża niu z pa sa ru chu. Ste ro wa nie tem po ma tem od -
by wa się z kie row ni cy, a głów ny przy cisk, któ rym
usta wiać moż na od le głość do po prze dza ją ce go
po jaz du, znaj du je się do kład nie pod kciu kiem.
Ob słu ga tem po ma tu od pierw sze go uży cia nie
spra wia naj mniej szych kło po tów.
W mo de lu DAF CF 480 FAX w kon fi gu ra cji 8x2 za -
sto so wa no po dwój ne kie ro wa ne osie przed nie,
a tak że jed ną kie ro wa ną oś wle czo ną. W ten spo -
sób wraz z na cze pą kon te ne ro wą po jazd ide al nie
spraw dza się w zbie ra niu i trans por cie cięż kich od -
pa dów, tak zwa nych „ga ba ry tów”. Au to, jak
na swo ją ma sę i ga ba ry ty, za dzi wia ją co ła two po -
ko nu je ostre za krę ty. Za sto so wa nie kie ro wa nej osi
wle czo nej po zwo li ło zmniej szyć pro mień skrę tu
po jaz du oraz tar cie pod czas wy ko ny wa nia ma -
new rów z ma łą pręd ko ścią. 
O za le tach cią gni ka moż na by ło prze ko nać się za -
raz po wjeź dzie do cen trum Pia secz na. Prze jazd
sta no wił pew ne wy zwa nie tak że dla te go, że po ło -
żo ne nie opo dal War sza wy mia sto mi mo wcze snej

a Łu kasz Zja wiń ski ma ją cy
dłu go let nie do świad cze -
nia z mar ką DAF był za do -
wo lo ny z osią gów te sto -
wa ne go cią gni ka

a Opty mal ne wy ko rzy sta nie
mo cy sil ni ka za pew nia dwu -
na sto bie go wa au to ma tycz -
na skrzy nia TraXon o wy so -
kiej kul tu rze pra cy

f Naj niż szy ze stop ni umiesz -
czo no tuż nad po zio mem
grun tu, co znacznie uła twia
wej ście do ka bi ny
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po ry by ło już znacz nie za tło czo ne. – Du żo jeż dżę
cięż ki mi po jaz da mi po te re nie za bu do wa nym.
Roz wią za nie z kie ro wa ny mi przed ni mi i tyl ną osią
wle czo ną jest do sko na łe i świet nie spraw dza się
w tych wa run kach. Gdy trze ba prze je chać wą ską
ulicz ką, za wró cić na ma łej prze strze ni, czy po ko -
nać miej skie ron do al bo wy ko nać ostry skręt...
W każ dej z wy mie nio nych sytuacji au to po ra dzi so -
bie bez naj mniej szych pro ble mów – chwa li Łu -
kasz Zja wiń ski.
Te sto wa ny ze staw two rzył cią gnik z cięż kim
żurawiem HDS posadowionym za ka bi ną. Zdal ne
ste ro wa nie ra dio we za po mo cą pa ne lu Spa ce X4
RC uła twia pra cę kie row cy i pod no si jej bez pie -
czeń stwo. Zwięk sza rów nież wy daj ność, po zwa la
bo wiem ob słu gi wać żu raw z więk szą pręd ko ścią
cy kli ob ro to wych. W za sto so wa niach ko mu nal -
nych kie row ca mo że użyć żu ra wia do wstęp ne go
sor to wa nia i za ła dun ku od pa dów, na wet bar dzo
du żych i cięż kich. Uru cho mie nie żu ra wia na stę -
pu je bły ska wicz nie. Wiel ko ga ba ry to we od pa dy
moż na w ła twy spo sób za ła do wać do kon te ne ra,
a póź niej wy jąć z nie go po do tar ciu na plac prze -
ła dun ko wy sor tow ni. 
Pro szo ny o pod su mo wa nie jazd te sto wych Łu -
kasz Zja wiń ski po wie dział: – Te sto wa nie te go sa -
mo cho du by ło dla mnie wiel ką przy jem no ścią.
Mam czę sto do czy nie nia z mar ką DAF, więc po -
tra fię wy chwy cić i do ce nić zmia ny kon struk cyj ne
po czy nio ne wzglę dem po przed nich mo de li.
Z uwa gi na cha rak ter pra cy te go po jaz du uwa żam,
że sza le nie waż ne jest je go za wie sze nie. Je go
kon struk cja ma bar dzo du ży wpływ na zwrot ność
ze sta wu pod czas prze jaz dów w te re nie za bu do -
wa nym i wy ko ny wa nia ma new rów na cia snych
pla cach prze ła dun ko wych.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
.

a K

a Pod po ry sta bi li zu ją ce da ją
po czu cie peł ne go bez pie -
czeń stwa, kie row ca mo że
prze miesz czać na wet bar -
dzo cięż kie ła dun ki

f Zdal ne ste ro wa nie ra dio -
we za po mo cą pa ne lu
Spa ce X4 RC uła twia pra -
cę kie row cy

s Za sięg pra cy po sa do wio ne -
go za ka bi ną żu ra wia ro bi
pio ru nu ją ce wra że nie!
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In no wa cyj ne roz wią za nia te le ma tycz ne Pal fin ger uła twia ją funk -
cjo no wa nie me ne dże rom flot i ope ra to rom, umoż li wia jąc wdro -
że nie kon ser wa cji pre dyk cyj nej i wy dłu ża jąc do mak si mum
czas spraw ne go funk cjo no wa nia. Pod łą czo ne da ne mo gą być
wy ko rzy sty wa ne do lep sze go pla no wa nia czyn no ści ser wi so -
wych, co prze kła da się na szyb sze usu wa nie uste rek. Fle et Mo -
ni tor i Ope ra tor Mo ni tor to in te li gent ne na rzę dzia cy fro we po -
zwa la ją ce pod nieść wy daj ność i pro duk tyw ność. Pierw sze
z nich za pew nia za rzą dza ją ce mu flo tą wgląd w jej stan. Do ko -
nu ją cy prze glą du mo że się za po znać ze wszyst ki mi da ny mi
tech nicz ny mi i wa run ka mi eks plo ata cji po szcze gól nych po jaz -
dów i urzą dzeń, za rów no mar ki Pal fin ger, jak i in nych.
Sys tem te le ma tycz ny to przy dat ne na rzę dzie do pla no wa nia
usług i kon ser wa cji, któ re umoż li wia użyt kow ni ko wi za cho wa nie
kon tro li nad cza sem pra cy i mo ni to ro wa nie po zio mu bez pie -
czeń stwa flo ty. Na rzę dzie po ka zu je, któ re z ma szyn są ak tu al -
nie uży wa ne oraz gdzie i jak dłu go pra cu ją. Fle et Mo ni tor za -
pew nia rów nież prze gląd ter mi nów prze glą dów ser wi so wych

i nad cho dzą cych prac kon ser wa cyj nych. Osob no dla każ de go
urzą dze nia i po jaz du we flo cie, co umoż li wia pla no wa nie ope ra -
cji w naj drob niej szych szcze gó łach i po ma ga ogra ni czyć czas
prze sto jów. Ko mu ni ka ty o nie pra wi dło wym dzia ła niu i alar my
on li ne ozna cza ją, że moż na pod jąć kro ki w ce lu usu nię cia po -
ten cjal nych błę dów w ob słu dze urzą dze nia lub po jaz du.
Na pod sta wie gro ma dzo nych in for ma cji me ne dżer flo ty na tych -
miast usta lić mo że, ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć i jak uster ka
wpły wa na po zo sta łą część pro ce su tech no lo gicz ne go. W cią -
gu kil ku se kund mo że usta lić, czy da ny pro blem jest w sta nie
roz wią zać sam ope ra tor, czy też po jazd wy ma ga na pra wy w au -
to ry zo wa nym ser wi sie. Oszczę dza to czas przy wró ce nia po jaz -

du do peł nej spraw no ści. Na rzę dzia Pal fin ge ra umożl iwia ją rów -
nież ob słu gę flot mie sza nych. W sys te mie Fle et Mo ni tor da ne
ope ra cyj ne są przy go to wy wa ne w znor ma li zo wa nym for ma cie
ISO, co ozna cza, że   moż na je zin te gro wać z sys te ma mi za rzą -
dza nia flo tą wie lu pro du cen tów.
Li sty kon tro l ne kon ser wa cji są rów nież klu czo wą funk cją mo ni to ra
ope ra to ra. Apli ka cja mo bil na – do stęp na na An dro ida i iOS
– wspie ra ope ra to rów dźwi gów w ich co dzien nej pra cy, po ma ga -
jąc im w efek tyw nej, bez piecz nej i płyn nej ob słu dze żu ra wia. Mo -
bil na li sta kon tro l na kon ser wa cji na te le fo nie ko mór ko wym ope ra -
to ra żu ra wia in for mu je ich, kie dy mu szą wy ko nać czyn no ści ser -
wi so we na żu ra wiu – za wie ra in struk cje. Uła twia im to za pla no wa -
nie terminu ko lej ne go sma ro wa nia blo ków pro wa dzą cych lub peł -
nej kon tro li wzro ko wej. Ope ra tor żu ra wia mo że rów nież prze glą -
dać nad cho dzą ce ter mi ny ser wi so wa nia i pla no wać z wy prze dze -
niem prace remontowe. Terminowe przeglądy oraz fa cho wa i re -
gu lar na kon ser wa cja wy dłu ża ży wot ność pojazdów i urzą dzeń.
Apli ka cja po ka zu je ope ra to ro wi do kład ny stan żu ra wia oraz je go
pro mień ro bo czy z uwzględ nie niem ak tu al nej sy tu acji sta bi li za to ra.
Prze ka zu je rów nież wy czer pu ją ce in for ma cje – w for ma cie wi deo,
tek sto wym oraz gra ficz nym – na te mat wszyst kich in dy wi du al nych
funk cji żu ra wi prze woź nych Pal fin ger. Gdy na mo ni to rze po ja wi się
ko mu ni kat o błę dzie, plat for ma prze pro wa dza ope ra to ra przez
pro ces na praw czy. W ce lu roz wią za nia pro ble mu nie mu si on prze -
glą dać in struk cji ob słu gi, gdyż ma bez po śred ni do stęp przez te le -
fon ko mór ko wy do ko dów sta tu su, dzię ki cze mu mo że bły ska wicz -
nie zor ga ni zo wać pro fe sjo nal ną na pra wę. Apli ka cja po ka zu je rów -
nież ad re sy naj bliż szych warsz ta tów i ich da ne kon tak to we.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.graco.pl

Palfinger sta wia na te le ma ty kę 
Fle et Mo ni tor to spe cjal na plat for ma, któ ra wspie ra pra cę me ne dże rów i dys po zy to rów flot. Dla
ope ra to rów cię ża ró wek i dźwi gów prze zna czo no z ko lei bar dzo prak tycz ną apli ka cję Ope ra tor
Mo ni tor sta no wią cą ide al ne na rzę dzie sty mu lu ją ce wy daj ność pra cy. Oba roz wią za nia te le ma -
tycz ne po zwa la ją śle dzić istot ne da ne na te mat flo ty po jaz dów i ma szyn i mo ni to ro wać spo sób ich
wy ko rzy sty wa nia. Dzię ki te mu flo ta każ de go z użyt kow ni ków ko rzy sta ją cych z apli ka cji Fle et Mo -
ni tor oraz Ope ra tor Mo ni tor pod le ga peł nej in te gra cji, co po zwa la nią opty mal nie za rzą dzać.

a Sys tem te le ma tycz ny  umoż li wia za cho wa nie kon tro li nad cza sem użytkowania
i śledzenie po zio mu bez pie czeń stwa flo ty

a Ope ra tor żu ra wia mo że rów nież prze glą dać nad cho dzą ce ter mi ny ser wi so wa nia i pla no -
wać z wy prze dze niem prace remontowe
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W Pol sce VSV (po fran cu sku Véhi cu le Se rvi ce Via bi lité „Pojazd
Utrzymania Dróg”) nie jest jesz cze zbyt do brze zna na, ale
pierw sze eg zem pla rze z po wo dze niem zda ją już eg za min
w wa run kach te re no wych. Jed nak w wie lu eu ro pej skich kra -
jach wkrót ce po jej pre mie rze w 2013 ro ku zna la zło się du żo
klien tów, któ rzy po sta no wi li za ufać mar ce i spraw dzić, jak ma -
szy na po ra dzi so bie w rze czy wi stych wa run kach.
– To praw da, że w Pol sce mar ka No re mat nie jest jesz cze po -
wszech nie zna na, ale fir ma  wła śnie ob cho dzi ju bi le usz 40-le cia
ist nie nia. Za trud nia 300 pra cow ni ków i do tej po ry zdo by ła za -
ufa nie 10.000 klien tów. Do dat ko wo zde cy do wa na więk szość
z tej gru py to sta li klien ci, któ rzy się ga ją po pro duk ty No re mat
ko lej ny raz. Je stem prze ko na ny, że wkrót ce ja kość na szych pro -
duk tów spra wi, że ich ilość tak że w Pol sce bę dzie dy na micz nie
ro snąć. To fran cu ski pro du cent do star cza ją cy pro fe sjo nal ne
roz wią za nia dla utrzy ma nia dróg i kra jo bra zu (ko sze nie i sprzęt
do przy ci na nia) oraz zbie ra nia bio ma sy (sprzęt do prze twa rza -
nia od pa dów zie lo nych) – prze ko nu je Da wid De re maux, Me na -
dzer d/s Roz wo ju Eks por to we go w No re mat 
Na pew no szan sę na zdo by cie licz nych klien tów ma pro du ko -
wa ny przez No re mat po jazd VSV. Nie jest on ada pta cją in nych
mo de li, a sa mo dziel ną kon struk cją no we go ty pu po jaz du stwo -
rzo ne go od pod staw. Pro jekt VSV wy ma gał 4 lat ba dań i ana liz

przez dzia ły R&D fir my No re mat, w wy ni ku któ rych po wsta ła
wie lo funk cyj na ma szy na łą czą ca w so bie ce chy wie lu na rzę dzi.
Dzię ki te mu z rów nym po wo dze niem mo że sko sić tra wę, przy -
ciąć ga łę zie, pod lać i kwia ty i krze wy, umyć zna ki dro go we
oraz ba rier ki, a zi mą usu nąć śnieg i zli kwi do wać go ło ledź. Bo -
ga te oprzy rzą do wa nie jest do pa so wa ne do współ pra cy z gło -
wi ca mi ro bo czy mi i ca łą kon struk cją po jaz du, a tak że z wy się -
gni kiem, dys po nu ją cym za się giem 7,3 me tra. Użyt kow ni cy do -
ce nią tak że funk cjo nal ną skrzy nię ła dun ko wą, w któ rej moż na
bez piecz nie prze wo zić do dat ko we na rzę dzia i ma te ria ły.
– Głów ną za le tą VSV jest unikatowa ka bi na oraz moż li wość wy -
ko rzy sty wa nia ma szy ny przez ca ły rok. Po za tym ma szy na wy -
róż nia się roz wią za niem, któ re umoż li wia jed ne mu ope ra to ro -
wi ob słu gi wa nie dwóch gło wic jed no cze śnie. Na le ży pa mię -
tać, że mno gość za sto so wań nie po wo du je mniej szej spraw -
no ści. Jed nak jej naj waż niej szą, pod sta wo wą funk cją jest ko -
sze nie po bo czy, skarp, na sy pów i ro wów. Tam jej roz wią za nia
wi docz ne są naj peł niej, a efek ty przy no szą naj więk szy zysk
– tłu ma czy Da wid De re maux.
Innowacyjna ka bi na to nie je dy ne roz wią za nie, któ re po pra -
wia efek tyw ność pra cy. Kon struk to rzy za dba li, aby miej sce
pra cy by ło mak sy mal nie wy god ne i bez piecz ne. I tak opty -
mal ną wi docz ność za pew nia ją du że prze szkle nia oraz za -

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.noremat.fr

Maszyny 
nowej 
kategorii
Ma szy na VSV fran cu skiej fir my NOREMAT mo że być dla wie lu użyt kow ni ków opty mal nym na -
rzę dziem po moc nym w utrzy ma niu te re nów zie lo nych znaj du ją cych się wzdłuż szla ków ko mu -
ni ka cyj nych. Do dat ko wym plu sem jest moż li wość wy ko rzy sta nia jej przez ca ły rok, gdyż w zi -
mie moż na ją zmie nić w sku tecz ny pług od śnież ny z po sy py war ką so li dro go wej.
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krzy wio ny kształt ka bi ny. Dzię ki te mu oraz wy -
su nię ciu ka bi ny do przo du ope ra tor ma do sko -
na ły wi dok na ca ły ob szar ro bo czy, a tak że
umoż li wia bez piecz ne po ru sza nie się po dro -
gach pu blicz nych. Kom fort pra cy po pra wia tak -
że do sko na łe wy ci sze nie osiągnięte dzięki
umiesz cze niu sil ni ka w pew nej od le gło ści
od ka bi ny. W efek cie od czu wal ny ha łas nie
prze kra cza 64 dB. Od se pa ro wa nie sil ni ka wpły -
wa tak że na tłu mie nie drgań, co ko rzyst nie
wpły wa na zdro wie ope ra to ra. Istot nym ele men -
tem, któ ry wpły wa na ja kość pra cy jest kon so la
ste ru ją ca. W VSV, aby uła twić ste ro wa nie, kon -
so lę umiesz czo no w wy su wa nym pod ło kiet ni ku.
Zgru po wa no w niej wszyst kie ele men ty ste ru ją -
ce no śni ka, ra mie nia i na rzę dzi przed nich oraz
tyl nych. Kon so la jest zin te gro wa na z re gu lo wa -
nym fo te lem, a kon struk cja wy su wa ne go pod ło -
kiet ni ka za pew nia do sko na łe wspar cie przed ra -
mie nia w każ dych wa run kach pra cy.
Ma szy na VSV jest na pę dza na przez 4-cy lin dro we
jed nost ki Per kin sa, do stęp ne w dwóch wer sjach
mo cy. W za leż no ści od po trzeb klien ci mo gą zde -
cy do wać się na wer sje 102 kW (138 KM) lub 110
kW (149 KM). Umoż li wia ją one po ru sza nie się
w try bie dro go wym z pręd ko ścią mak sy mal ną 40
km/h, a w try bie pra cy do 21 km/h. Pręd kość ob -
ro to wa sil ni ka i ob wo dy hy drau licz ne są re gu lo -
wa ne au to ma tycz nie zgod nie z wy bra ny mi na rzę -
dzia mi. Hy drau li ka zo sta ła tak za pro jek to wa na,

aby ogra ni czyć spad ki ci śnie nia, co da je śred nią
oszczęd ność pa li wa od 15 do 20 procent.
Bez piecz ne mu po ru sza niu się oraz pra cy po ma -
ga tak że spe cjal nie za pro jek to wa ne pod wo zie,
któ re dzię ki ob ni żo ne mu środ ko wi cięż ko ści za -
pew nia do brą sta bil ność w każ dych wa run kach.
Z ko lei znaj du ją cy się po le wej stro nie po jaz du sil -
nik sta no wi na tu ral ną prze ciw wa gę do wy się gni ka
pod czas pra cy. Nie jest za tem ko niecz ne do dat -
ko we ba la sto wa nie, któ re zwięk szy ło by cał ko wi tą
wa gę po jaz du. Sta bil ność za pew nia tak że uło że -
nie kół, któ re zo sta ły mak sy mal nie wy su nię te.
Użyt kow ni cy do ce nią na pew no uprosz czo ną, ła -
twą do prze pro wa dze nia kon ser wa cję ma szy ny.
Po kry wy na za wia sach umoż li wia ją na tych mia sto -
wy do stęp do prze dzia łów sil ni ka i chłod nic.
Do te go VSV po sia da prze stron ną skrzyn kę z na -
rzę dzia mi oraz spe cjal ną ko mo rę na wkła dy ze
sma rem. Dzię ki szyb kie mu do stę po wi do sma -
row ni czek, fil trów, zbior ni ka ole ju, a tak że zbior ni -
ka wo dy wszyst kie za bie gi kon ser wa cyj ne są pro -
ste do prze pro wa dze nia, co zwięk sza trwa łość
po jaz du, a w efek cie je go ren tow ność. – W Pol sce
za rów no dys try bu cją ma szyn, jak i ich ser wi so wa -
niem zaj mu je się spół ka Ko mu nal .pl. Chciał bym za -
zna czyć, że fir ma NOREMAT udzie la na swo je pro -
duk ty dwa la ta peł nej gwa ran cji. Chciał bym za pew -
nić, że wszy scy me cha ni cy Ko mu nal.pl po sia da ją
nie zbęd ne umie jęt no ści w ser wi so wa niu na szych
ma szyn, od by li peł ne szko le nia i po sia da ją nie zbęd -
ne cer ty fi ka ty – za pew nia Da wid De re maux.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

a Ka bi na ma szy ny VSV to er -
go no micz ne i no wo cze sne
sta no wi sko pra cy, w któ rym
ope ra tor ma do dys po zy cji
sze reg roz wią zań za pew nia -
ją cych wy so ki kom fort oraz
opty mal ne ste row ni ki. Dzię -
ki te mu je den pra cow nik
jest w sta nie ob słu gi wać
jed no cze śnie dwie gło wi ce 

f VSV to ma szy na, któ rą moż -
na wy ko rzy sty wać przez
ca ły rok. Wy po sa żo na w le -
miesz oraz posypywarkę
sku tecz nie usu nie nad miar
śnie gu i zli kwi du je go ło ledź

d Licz ne oprzy rzą do wa nie
w szyb ki spo sób zmieni ma -
szy nę VSV w ulicz ną za mia -
tar kę lub szo ro war kę

s W pra cach zwią za nych
z utrzy ma niem dróg wie le
kło po tu spra wia my cie
ozna ko wa nia pio no we go.
VSV wy ko na to spraw nie
i do kład nie
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– Cie szy my się, że już po czte rech la tach obec no ści, uda ło się
nam zdo być za ufa nie tak wie lu klien tów tak w Pol sce. Przy znam
się, że ubie gły rok nas wręcz za sko czył, gdyż osią gnię ty po ziom
prze kra czał na sze ocze ki wa nia. Wi docz nie na sza in ten syw na
pra ca w po przed nich la tach za czę ła przy no sić owo ce i choć
utrzy ma nie ta kiej dy na mi ki wzro stu bę dzie trud ne do po wtó rze -
nia, to li czy my na sys te ma tycz ny roz wój – in for mu je Ire ne usz
Tom ków z Ener gre en Pol ska.
Re kor do we wy ni ki fir ma Ener gre en za no to wa ła nie tyl ko w Pol -
sce, ale tak że w uję ciu cał ko wi tej sprze da ży swo ich pro duk -
tów. Wła dze spół ki Ener gre en nie za mie rza ją „spo cząć na lau -
rach” i chcą utrzy mać dy na mi kę sprze da ży tak że w tym ro ku.
W tym ce lu fir ma przy go to wa ła wie le no wo ści i prak tycz nie ca -
ła ga ma pro duk tów zo sta ła od no wio na. 
– Rok 2021 na to miast przy no si no wo ści w ca łej ga mie pro duk -
tów Ener gre en. Ma szy ny Ro bo oprócz zmia ny na zwy (obec nie
RoboEVO) zy ska ły też no wy sil nik. Jest nim czterdziestokon na
jed nost ka pro du ko wa na przez spraw dzo ne go pro du cen ta
YANMAR. Sil nik speł nia naj now sze nor my emi sji spa lin
STAGE V, a od świe że niu uległ rów nież wy gląd ze wnętrz ny. Po -
jazd ma zwar tą bu do wę, co znacz nie zmniej sza ry zy ko prze do -
sta nia się do środ ka ma szy ny ga łę zi, tra wy czy in nych za nie -
czysz czeń – za pew nia Ire ne usz Tom ków.
RoboEVO wy po sa żo ny jest stan dar do wo w dwa pa łą ki ochron -
ne oraz świa tła LED. Jed nak ope ra to rzy do ce nią przede
wszyst kim no we funk cje do da ne do ma szy ny. Na pew no kom -
fort pra cy po pra wia funk cja au to ma tycz ne go na pi na nia gą sie -

nic. W no wym mo de lu RoboEVO od by wa się ono au to ma tycz -
nie za po mo cą hy drau li ki. Ko lej ną bar dzo przy dat ną funk cją
jest au to ma tycz ne „pły wa nie” gło wi cy na si łow ni kach. W po -
przed nim mo de lu od by wa ło się w spo sób me cha nicz ny, na to -
miast obec nie jed nym gu zi kiem na pi lo cie ope ra tor mo że uru -
cho mić au to ma tycz ne „pły wa nie” przed nich si łow ni ków.
W efek cie gło wi ca au to ma tycz nie do sto so wu je się do te re nu
i dzię ki te mu moż na za jąć się wy łącz nie kon tro lą jaz dy. Zmie -
nio ny zo stał rów nież układ jezd ny sa mej ma szy ny. Te raz ko ło
na pę do we gą sie ni cy ma stycz ność z pod ło żem, co znacz nie
po pra wi ło trak cję ma szy ny. Na cisk na pod ło że w wer sji le śnej
wy no si 20 kg/m2 (przy ma sie prze kra cza ją cej 1.700 kg) i jest to
naj lep szy wy nik z do stęp nych na ryn ku ma szyn. Ste ro wa nie
od by wa się za po mo cą naj bar dziej po pu lar ne go i nie za wod ne -
go na świe cie ra dio kon tro le ra mar ki AUTEC.
Ko lej ną no wo ścią jest do da nie do ofer ty cał ko wi cie no we go
mo de lu – RoboMIDI, o mo cy 60 KM. Pro fe sjo nal na ma szy na
prze zna czo na jest do pra cy w naj cięż szych wa run kach te re no -
wych. Ra dzi so bie bez pro ble mu za rów no na grzą skim, pod -
mo kłym pod ło żu, jak i niestabilnych luź nych po wierzch niach.
Ofer tę sa mo jezd nych, zdal nie ste ro wa nych po jaz dów Ener gre -
en uzu peł nia ją mo de le z na pę dem 23- i 75-kon nym.
W Pol sce w ubie głym ro ku praw dzi wą fu ro rę zro bi ła sa mo -
jezd na ko siar ka wy się gni ko wa ILF. Wszyst ko wska zu je na to,
że fla go wa ma szy na Ener gre en mo że li czyć na jesz cze więk -
szą po pu lar ność w tym ro ku, tym bar dziej, że kon struk to rzy
wpro wa dzi li do pro duk cji jej zmo der ni zo wa ną wer sję o na -

www.energreen.it

nie zwalnia tempa

Rok 2020 dla fir my Ener gre en w Pol sce był nie sa mo wi cie uda ny. Pod wzglę dem sprze da ży
spół ka osią gnę ła re kor do wy wy nik uzy sku jąc po nad 1.200.000 eu ro. Wśród pol skich od bior ców
naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ły się zdal nie ste ro wa ne ro bo ty gą sie ni co we, ale znacz ny
wpływ na koń co wy re zul tat mia ły tak że wie lo funk cyj ne ma szy ny ILF.
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zwie ALPHA. W od róż nie nie do se rii Ro bo, jest
na pę dza na jest sil ni kiem John De ere o po jem -
no ści 4,5 li tra. Jed nost ka roz wi ja moc 173 KM,
a pod wzglę dem norm emi sji spa lin speł nia naj -
now sze wy ma ga nia. Za sto so wa nie moc niej sze -
go sil ni ka po zwo li ło tak że na nie wiel kie, ale
istot ne, zwięk sze nie mo cy hy drau licz nej. Dzię ki
te mu obec nie ma szy na pod czas pra cy jest jesz -
cze bar dziej wy daj na, a cy kle pra cy ule gły skró -
ce niu. Wy daj ność po pra wia ją tak że wy trzy ma łe,
po my sło we wy się gni ki te le sko po we, do stęp ne
w trzech róż nych wer sjach i dłu go ściach ro bo -
czych (od ośmiu do dwu na stu me trów). W efek -
cie ma szy na ma nie zwy kły po ten cjał wy daj no -
ści, a tak że im po nu je bar dzo ni skim zu ży ciem
ole ju na pę do we go, co osta tecz nie spra wia, że
jest rów nież bar dzo eko no micz na. Do te go jed -
na z naj no wo cze śniej szych na ryn ku ka bin, któ -
ra gwa ran tu je prak tycz nie nie go ra ni czo ną wi -
docz ność w za kre sie 360 stop ni. Moż na ją ob ra -
cać o 90 stop ni, jest dźwię kosz czel na i kli ma ty -
zo wa na, a opcjo nal nie moż na ją wyposażyć

w świe tlik ze szkła pan cer ne go. Wnę trze zo sta ło
cał ko wi cie prze pro jek to wa ne, a ca ły sys tem ste -
ro wa nia po szcze gól ny mi funk cja mi jest za stą -
pio ny naj now szy mi roz wią za nia mi. I tak te raz
ope ra tor ma do dys po zy cji no wy joy stick ste ru -
ją cy wy się gni kiem, do te go pa nel z ob ro to wym
pa dem umoż li wia ją cy bar dzo szyb kie ste ro wa -
nie funk cja mi. Na to miast na słup ku A umiesz -
czo ny zo stał no wy, ko lo ro wy wy świe tlacz, któ ry
umoż li wia cią głą ob ser wa cję pod sta wo wych pa -
ra me trów ma szy ny. Pa nel ste ro wa nia jest er go -
no micz ny, a wszel kie głów ne funk cje ob słu gi -
wa ne są przy po mo cy do ty ko we go ekra nu.
Na pod kre śle nie za słu gu je tak że funk cja umoż li -
wia ją ca bez prze wo do wą dia gno sty kę.
– Za le ty ILF do ce nia ją pro fe sjo na li ści, któ rych pra -
ca wy ma ga spraw nych, wy daj nych urzą dzeń uła -
twia ją cych pie lę gna cję du żych po wierzch ni zie le -
nie. Za pew ne dla te go moż na je czę sto do strzec
na te re nach przy le ga ją cych do głów nych dróg na -
sze go kra ju. Tak się dzie je mię dzy in ny mi wzdłuż
dróg eks pre so wych S7, S8, S22, a tak że au to stra -
dzie A4. Do tej pory  w Polsce sprzedano
aż siedem ma szyn ILF, a na po cząt ku tego ro ku
wpły nę ły ko lej ne za mó wie nia do ty czą ce no we go
mo de lu Al pha. War to też wie dzieć, że Ener gre en
Pol ska dys po nu je ma szy ną de mon stra cyj ną, któ ra
od ma ja ru sza w tra sę po na szym kra ju i wszy scy
za in te re so wa ni bę dą mo gli na wła sne oczy prze -
ko nać się o jej za le tach w rze czy wi stych wa run -
kach – za pew nia Ire ne usz Tom ków.
Sys te ma tycz ne wpro wa dza nie na ry nek ko lej nych
no wo ści oraz utrzy ma nie wy so kiej ja ko ści pro -
duk cji by ło by nie moż li we bez od po wied nich in -
we sty cji w ba zę fa brycz ną. Do brym te go przy kła -
dem jest za koń czo na ostat nio bu do wa no wej ha li
fa brycz nej w Ca gna no (Wło chy). No wa ha la pro -
duk cyj na i skrzy dło ad mi ni stra cyj ne zaj mu ją łącz -
nie 20 000 m2, ale po wsta ła tam też – kosz tem 20
mi lio nów eu ro – naj no wo cze śniej sza ma lar nia
prosz ko wa. Przy czy ni się ona nie tyl ko do lep szej
es te ty ki ma szyn, ale przede wszyst kim do więk -
szej trwa ło ści la kie ro wa nych ele men tów.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.

s W wie lu wy pad kach ide al -
nym roz wią za niem jest wy -
ko rzy sty wa nie jed no cze -
śnie ma szyn ILF i Ro bo

d Ma szy na nie tyl ko sko si tra -
wę, ale tak że usu nie zbęd ne
ga łę zie z drzew i krze wów

d Ma szy ny se rii Ro bo to zdal -
nie ste ro wa ne urzą dze nia,
któ re bez tru du wy ko na ją
pra ce tam, gdzie in ne nie
da ły by ra dy. Pra ca ope ra -
to ra jest bez piecz na i wy -
ma ga nie wiel kie go wy sił ku

a Kom pak to we wy mia ry oraz
pod wo zie wy po sa żo ne
w sze ro kie gą sie ni ce za -
pew niają sta bil ność i wy daj -
ność w każ dych wa run kach
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O ja ko ści i przy dat no ści pro duk tów fir my SaMASZ naj le piej
świad czą po chleb ne opi nie użyt kow ni ków, któ rzy w prze wa ża ją -
cej czę ści są sta ły mi klien ta mi pod la skie go pro du cen ta. Pod kre -
śla ją, że ich za ufa nie fir ma zdo by ła nie tyl ko ja ko ścią i przy dat -
no ścią ofe ro wa ne go sprzę tu, ale tak że pro fe sjo nal ną opie ką po -
sprze da żo wą. Dzię ki te mu na rzę dzia są za wsze go to we do pra -
cy, a prze sto je z po wo du nie prze wi dzia nych awa rii zda rza ją się
bar dzo rzad ko. Po za tym zwra ca ją uwa gę na bar dzo sze ro ką
ga mę ma szyn i urzą dzeń, któ re umoż li wia ją pro wa dze nie róż no -
rod nych prac zwią za nych z pie lę gna cją te re nów zie lo nych.
Na pew no więk szość tych prac uła twią ra mio na wy się gni ko we,
w tym mo del KWT 651E/EP. Pro dukt cie szy się du żym uzna -
niem użyt kow ni ków, ale zo stał też do ce nio ny przez ju ry Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich, któ re w ro ku 2019 na -
gro dzi ło go zło tym me da lem. Ra mię do stęp ne jest w stan dar -
do wej wer sji „E” lub opcjo nal nej „EP”. Od mia na „E” ma ste ro -

wa nie elek trycz ne, przy któ rym ra mię po ru sza się ze sta łą
pręd ko ścią re gu lo wa ną za wo ra mi dła wią cy mi. W przy pad ku
wer sji „EP” ste ro wa nie jest pro por cjo nal ne, co ozna cza, że
pręd kość ru chu ra mie nia za le ży od stop nia wy chy le nia joy stic -
ka, a po nad to moż na jed no cze śnie za rzą dzać pra cą obu si łow -
ni ków (tzw. skła da nie ru chów). Wy się gnik KWT 651E/EP bar -
dzo ła two roz po znać, po nie waż za sto so wa no w nim kil ku dzie -
się cio cen ty me tro we od sa dze nie naj da lej wy su nię te go czło nu
w kie run ku przo du cią gni ka. W ten spo sób gło wi ca ko szą ca
„wy prze dza” po zy cję ope ra to ra i dzię ki te mu do jej ob ser wa cji
nie trze ba od wra cać gło wy do ty łu. 
War to wie dzieć, że ra mię wy się gni ko we mo że być wy po sa żo -
ne w sze reg róż nych na rzę dzi ro bo czych (gło wic ro bo czych).
Do współ pra cy z nim pro du cent przy go to wał 7 gło wic lek kich
ty pu la ma i 12 cięż kich ty pu KW. Po za tym ra mię moż na wy po -
sa żyć w sze reg przy dat nych przy sta wek, ta kich jak: fre zar ka
do pni ścię tych drzew, od mu lar ka do czysz cze nia ro wów me -
lio ra cyj nych, przy ci nar ki do ga łę zi, krza ków i ży wo pło tów, rów -
niar ka do pro fi lo wa nia po bo cza dro gi oraz myj ka szczot ko wa
do zna ków, ta blic i ba rier ener go chłon nych.
Mak sy mal ny za sięg pra cy ra mie nia KWT 651E/EP wy no -
si 6,65 m, a urzą dze nie jest prze zna czo ne do cią gni ków rol ni -
czych o mo cy co naj mniej 90 KM. Do dat ko wo za le ca na ma sa
cią gni ka – umoż li wia od po wied ni ba lans do pra cy z mak sy mal -
nym za się giem – po win na wy no sić 5 ton. Na to miast ma sa sa -
me go wy się gni ka to 1230 kg. Układ hy drau licz ny za si la WOM
cią gni ka: w wer sji stan dar do wej z pręd ko ścią ob ro to wą 540
obr./min, na za mó wie nie – 1.000 obr./min.
W tro sce o mak sy mal nie bez pro ble mo wą i bez piecz ną eks plo -
ata cję ra mie nia wy się gni ko we go w ukła dzie pom pa hy drau licz -
na -sil nik hy drau licz ny za mon to wa no chłod ni cę ole ju, któ ra za -
po bie ga prze grza niu me dium pod czas in ten syw nej i dłu go -
trwa łej pra cy. Stan dar do wo są też mon to wa ne fil try ole ju hy -
drau licz ne go z wbu do wa nym wskaź ni kiem za nie czysz cze nia,

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.samasz.pl

z Gło wi ca ko szą ce se rii La ma to no wo cze sne urzą dze nia, któ re cha rak te ry zu ją się wy -
so ką trwa ło ścią i sku tecz no ścią 

Eks pert w pie lę gna cji zie le ni

Wie lo let nie do świad cze nie w pro duk cji ma szyn zie lon ko wych i ko mu nal nych sta wia firmę
SaMASZ w ro li eks per ta w dziedzinie pie lę gna cji te re nów zie lo nych. Po twier dza to tak że
sze ro ka ga ma pro du ko wa ne go spe cja li stycz ne go sprzę tu, któ ra jest sta le wzbo ga ca na
i mo der ni zo wa na. Kon struk to rzy na bie żą co wpro wa dza ją coraz to nowsze roz wią za nia
technologiczne oraz mo dy fi ka cje wy ni ka ją ce z sugestii użyt kow ni ków.
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a tak że bez piecz nik hy drau licz ny, któ ry w przy pad ku na je cha -
nia na prze szko dę po wo du je od chy le nie ra mie nia do ty łu,
a tym sa mym za po bie ga je go uszko dze niu.
KWT 651 jest jed nym z naj chęt niej wy bie ra nych ra mion z ofer ty
SaMASZ-u. Jed nak w nie któ rych przy pad kach – z ra cji ukształ -
to wa nia te re nu, ale też z po wo du wy go dy i tem pa prac – po trze -
ba ra mie nia o bar dzo du żym za się gu. Dla te go kon struk to rzy za -
pro jek to wa li ra mię wy się gni ko we Ca mel o za się gu aż 9 me trów.
Po za im po nu ją cym za się giem urzą dze nie cha rak te ry zu je się
wie lo ma no wo cze sny mi roz wią za nia mi, któ re czy nią je jesz cze
bar dziej sku tecz nym na rzę dziem. Umoż li wia to mię dzy in ny mi
hy drau licz nie roz su wa na dru ga część ra mie nia te le sko po we go
oraz moż li wość jed no cze sne go ste ro wa nia trze ma si łow ni ka mi.
Od nie daw na w ga mie ma szyn SaMASZ do stęp na jest tak że lek -
ka gło wi ca ko szą ca La ma 101P. Wy róż nia się ona ob ro to wym
ko mi nem wy rzu to wym, któ ry po zwa la na pre cy zyj ne ste ro wa nie
kie run kiem wy rzu tu sko szo ne go ma te ria łu. Roz wią za nie to
w zna czą cy spo sób pod no si efek tyw ność pra cy przy wy ka sza -
niu ro wów me lio ra cyj nych, po nie waż nie za le ga w nich utrud nia -
ją cy od pływ wo dy sko szo ny ma te riał. Ob rót ko mi na jest re ali zo -
wa ny hy drau licz nie i bez stop nio wo z ka bi ny cią gni ka. Gło wi ca
Lama101P za pew nia sze ro kość ro bo czą 1 me tra. Jest wy po sa -
żo na w wał bi ja ko wy o śred ni cy 108 mm, wy po sa żo ny w 20 no -
ży. Ma sa kom plet ne go urzą dza nia wy no si 250 kg. Moż na je wy -
ko rzy sty wać do współ pra cy z ra mio na mi wy się gni ko wy mi Ko li -
ber, KWT oraz Ca mel, w tym z róż ny mi mo co wa nia mi, na przy -
kład ob ro to wym me cha nicz nym (za kres ob ro tu 45°), ob ro to wym
hy drau licz nym (za kres ob ro tu 180°) i mo co wa niem z za wie sze -
niem umoż li wia ją cym ko pio wa nie te re nu w za kre sie 260 mm.

W ofer cie fir my SaMASZ znaj du ją się rów nież ko siar ki bi ja ko we
na pan to gra fie kla sy śred niej – KANGU (140, 190 i 220) oraz
cięż kiej – KBRP 160 i KBRP 200. Ma szy ny ide al nie na da ją się
dla służb ko mu nal nych. Cha rak te ry zu ją się sze ro kim za kre sem
pra cy w po zio mie, co umoż li wia omi ja nie prze szkód, np. zna -
ków dro go wych, bez zmia ny to ru jaz dy cią gni ka. Po za tym
umoż li wia ją ko sze nie po wierzch ni o na chy le niu od +90° do –
60°. Za le tą ma szyn jest za sto so wa nie pan to gra fu, któ ry za pew -
nia ide al ne do pa so wa nie się do pod ło ża, a tym sa mym opty -
mal ną ja kość ko sze nia. 

www.

z Mak sy mal ny za sięg ra mie nia KWT 651 prze kra cza 6,5 me tra co umoż li wia sku tecz ne
ko sze nie ca łe go pa sa przy droż nej zie le ni
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Sys tem STIHL CONNECTED to prak tycz ne roz wią za nie, któ -
re po zwa la na ko or dy na cję i kon tro lę pra cy do wol ne go urzą -
dze nia lub na wet ca łe go par ku ma szy no we go. Przede
wszyst kim uła twia pla no wa nie pra cy, wła ści we i eko no micz -
ne wy ko rzy sta nie ma szy ny, a tak że ana li zo wa nie wy ko na -
nych przez nią za dań w cią gu dnia, mie sią ca, ro ku. W ten
spo sób przed się bior ca mo że zmi ni ma li zo wać kosz ty eks plo -
ata cji i unik nąć nie prze wi dzia nych prze sto jów zwią za nych
z nie po trzeb ny mi na pra wa mi, wy ni ka ją cy mi z prze kra cza nia

su ge ro wa nych przez pro du cen ta ter mi nów prze glą dów ser -
wi so wych. To po zwa la unik nąć przy krych nie spo dzia nek, ale
przede wszyst kim po zwa la oszczę dzać czas i pie nią dze. Nie
trze ba ro bić no ta tek i za kła dać gru bych sko ro szy tów – STIHL
CONNECTED za pa mię tu je czas pra cy urzą dze nia i dzię ki te -
mu umoż li wia prze pro wa dze nie prze glą du ser wi so we go, czy
wy mia nę ole ju we wła ści wym cza sie. Po za tym we wła ści -
wym mo men cie pod po wia da o po trze bie prze glą dów ser wi -
so wych czy wy mia nie ole ju. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.stihl.pl

STIHL CONNECTED 
Bądź my w kon tak cie!
In te re su ją cą pro po zy cję przy go to wa ła fir ma Stihl. Mia no wi cie jej in ży nie ro wie opra co wa li no -
wo cze sny sys tem STIHL CONNECTED, któ ry kom plek so wo uła twia pra cę pro fe sjo na li stom zaj -
mu ją cym się za wo do wo pie lę gna cją zie le ni oraz za rzą dza niem flo tą ma szyn.
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To oczy wi ście nie wszyst kie za le ty sto so wa nia
sys te mu. Ma on wie le przy dat nych funk cji,
a w chmu rze sys te mu moż na na wet za pi sy wać
do ku men ty do ty czą ce za ku pu i hi sto rii urzą dze -
nia. Do dat ko wo wła ści ciel ma szy ny otrzy mu je in -
dy wi du al ne kon to, na któ rym te da ne są prze cho -
wy wa ne i są do je go wglą du w każ dej chwi li. Dla -
te go wy mier ne ko rzy ści ze wspar cia ja kie da je
STIHL CONNECTED uzy ska za rów no pro fe sjo na -
li sta za rzą dza ją cy ca łą flo tą urzą dzeń, jak i in dy wi -
du al ny użyt kow nik, któ ry pro duk ty mar ki STIHL
wy ko rzy stu je spo ra dycz nie.
Spe cja li ści zaj mu ją cy się pro fe sjo nal ną pie lę gna cją
te re nów zie lo nych po le ca ją sys tem STIHL
CONNECTED ja ko ro dzaj współ cze sne go szta bu
do wo dze nia, któ ry umoż li wia bez płat ne mo ni to ro -
wa nie wła snych urzą dzeń (sys tem współ pra cu je
tak że z urzą dze nia mi in nych ma rek) i za rzą dza nie
ni mi z bli ska lub z każ de go miej sca na Zie mi. Dzię ki
za pi sa nej hi sto rii wła snej ma szy ny, umoż li wia
spraw dze nia bie żą ce go sta nu urzą dze nia, gdzie się
znaj du je, ja ką pra cę wy ko nu je, a tak że oce nia je go
ak tu al ne pa ra me try tech nicz ne. Po mo że w po rę wy -
kryć moż li we uster ki, co ustrze że przed po waż ny mi
awa ria mi i do pil nu je ter mi no wych 
prze glą dów ser wi so wych.

Ca łość sys te mu STIHL CONNECTED opar ta jest na trzech po wią -
za nych ze so bą ele men tach:

• STIHL SMART CONNECTOR to ro dzaj za si la ne go ba te rią mi nia tu ro -
we go na daj ni ka, któ ry po przy twier dze niu do pi lar ki, ko sy me cha -
nicz nej czy ko siar ki prze sy ła in for ma cje o cza sie i pa ra me trach pra -
cy urzą dze nia po przez po łą cze nie blu eto oth do smart fo nu, na któ -
rym mu si znaj do wać się wcze śniej po bra na apli ka cja.

• APLIKACJA STIHL CONNECTED, udo stęp nio na do po bra nia
na urzą dze nie mo bil ne z sys te mem An dro id lub iOS to łącz nik mię -
dzy na daj ni kiem da nych STIHL SMART CONNECTOR i znaj du ją cą
się w chmu rze ba zą, czy li por ta lem STIHL CONNECT PRO, gdzie
in for ma cje do ty czą ce użyt ko wa nia ma szyn są ma ga zy no wa ne
i pod da wa ne ana li zie. Da ne te moż na rów nież prze glą dać bez po -
śred nio z po zio mu apli ka cji na wła snym smart fo nie. 

• PORTAL STIHL CONNECT PRO to swo iste cen trum mo ni to ro wa nia
pra cy urzą dzeń STIHL, w któ rym ze bra ne da ne pod da wa ne są ana li -
zie. Tu moż na za się gnąć in for ma cji o cza sie pra cy do wol ne go urzą -
dze nia z po sia da ne go par ku ma szyn i pla no wa nych dla nie go ru ty -
no wych prze glą dach oraz czyn no ściach ser wi so wych, by w ra zie
po trze by za pla no wać wi zy tę w ser wi sie. Na pod sta wie da nych GPS
uzy ska nych ze smart fo nu moż na spraw dzić też lo ka li za cję urzą dzeń.
Por tal znaj du je się na https://con nect.stihl.com. Na le ży się tam za re -
je stro wać i za ło żyć kon to użyt kow ni ka. Jest to bez płat ne. 
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Wśród dystrybuowanych przez HSTC za mia tarek wy róż nia ją
się przede wszyst kim po jaz dy RAVO, ale wie lu zwo len ni ków
zdo by ły tak że ma szy ny SCARAB i MATHIEU-Azu ra. Wspól nym
mia now ni kiem wszyst kich jest wy so ka ja kość, któ ra wspar ta
no wo cze sny mi roz wią za nia mi technicznymi po zwa la  wy ko ny -
wać efektywnie po wie rzo ne za da nia.
Naj więk szą re no mą cie szą się za mia tar ki fir my RAVO, a wśród
nich nie kwe stio no wa nym li de rem jest mo del RAVO 5 iSeries,
któ ry przez wie lu uzna wa ny jest za naj lep szą ma szy nę do za -
mia ta nia ulic. Znaj du je to od zwier cie dle nie w rze czy wi sto ści,
gdyż jej cha rak te ry stycz ny, roz po zna wal ny wy gląd od wie lu lat
jest po wszech nie zna ny na uli cach eu ro pej skich miast. Za pew -
ne naj więk szy wpływ na jej po pu lar ność wy wie ra do sko na ła ja -
kość, ale nie bez zna cze nia są tak że po zo sta łe wa lo ry, jak eko -
no micz ność i eko lo gicz ność, a tak że moż li wość do pa so wa nia
ma szy ny do in dy wi du al nych po trzeb.
Za mia tar ka w ca ło ści zo sta ła za pro jek to wa na i zbu do wa na
w Ho lan dii, a na jej koń co wy kształt wpły nę ło po nad pół wiecz -
ne do świad cze nie in ży nie rów w kon stru owa niu tego rodzaju
po jaz dów. To oraz opi nie klien tów spra wi ły, że za mia tar ka jest
wy po sa żo na w wie le in no wa cyj nych roz wią zań. Do sko na łym
te go przy kła dem jest in te li gent ny eko lo gicz ny sys tem mo ni to -
rin gu RAVO – iSystem. Zo stał spe cjal nie opra co wa ny, aby ope -
ra tor miał peł ną kon tro lę nad ma szy ną. Sys tem ste ro wa nia zo -
stał wszech stron nie prze te sto wa ny, a wbu do wa ny ekran LCD
umoż li wia spraw dze nie pa ra me trów ukła du elek tro nicz ne go
i hy drau licz ne go. Sys tem ten uła twi też kon ser wa cję ma szy ny,
gdyż na ekra nie moż na na bie żą co śle dzić wszyst kie funk cje
za mia tar ki, np. go dzi ny za mia ta nia i pra cy sil ni ka, okre sów
mię dzyob słu go wych lub spraw dzić układ hy drau licz ny, świa tła
wskaź ni ki, róż ny po zio m ci śnie nia itp. 
Pro jek tu jąc ma szy nę kon struk to rzy nie za po mnie li o stwo rze -
niu jak naj wy god niej sze go miej sca pra cy. Po mo gła w tym

współ pra ca z do świad czo ny mi ope ra to ra mi, któ rzy su ge ro -
wa li, ja kie roz wią za nia mo gą być przy dat ne. Dla te go po wej -
ściu do ka bi ny wra że nie ro bi imponująca prze strzeń we -
wnętrz na. Zaj mu jąc miej sce w fo te lu ope ra to ra wi dzimy
przejrzysty układ de ski roz dziel czej. Uwa gę zwra ca też w peł -
ni re gu lo wa ny pod ło kiet nik i kie row nica. Na to miast lek ko od -
chy lo na pa no ra micz na szy ba przed nia za pew ni do sko na łą
wi docz ność. Ope ra to rzy do ce nią tak że uprosz czo ną kon ser -
wa cję ma szy ny, na któ rą skła da się: uni katowy, ła twy w kon -
ser wa cji sys tem szczo tek RAVO, du że drzwicz ki ser wi so we
uła twia ją ce do stęp oraz ła two wy mie nial ne szczot ki. 
Se ria 5 jest do stęp na z dwo ma wa rian ta mi zbior ni ka: stan dar -
do wym wy sy pem (ST) i zrzu tem kon te ne ra (CD), a tak że róż ny -
mi opcja mi pręd ko ści ro bo czej. Dla bar dziej wy ma ga ją cych,
RAVO ofe ru je sze reg opcji do sto so wy wa nia ma szy ny i po pra -
wy jej wy daj no ści, na przy kład trze cią szczot kę zwięk sza ją cą
za sięg za mia ta nia lub ci chy pa kiet zmniej sza ją cy po ziom ha ła -
su ma szy ny. Pod kre ślić na le ży tak że sze reg wy po sa że nia

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
sprzetkomunalny.pl

Za mia tar ki na każ dą po rę 

Zainteresowani pro fe sjo nal nym sprzę tem ko mu nal nym z całą pewnością powinni wziąć pod
uwagę ofertę spółki Cen trum Sprzę tu Ko mu nal ne go HSTC. Przede wszyst kim war to, by
zainteresowali się ob szer ną ga mą mo de li za mia ta rek. Tym bar dziej, że wśród nich znaj du ją się
specjalistyczne po jaz dy zbie ra ją ce po chleb ne opinie profesjonalistów z ca łe go świa ta.

a Przejrzysty wyświetlacz modelu RAVO 5 informuje operatora o aktualnym stanie
wszystkich newralgicznych podzespołów zamiatarki
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opcjo nal ne go, ta kie go jak re cy kling wo dy czy też trze cia
szczot ka zwięk sza ją ca sze ro kość czysz cze nia do 3.400 mm.
Wśród in nych za mia ta rek ulicz nych ofe ro wa nych przez CSK HSTC
sp. z o.o. zde cy do wa nie na le ży zwró cić uwa gę na ma szy nę an giel -
skie go pro du cen ta SCARAB, a do kład nie za mia tar kę SCACAB Mer -
lin na pod wo ziu IVECO CNG, czy li naj bar dziej eko lo gicz ną za mia -
tar kę w swo jej kla sie. Dzie je się tak dzię ki pra cy na pa li wie al ter na -
tyw nym, któ re nie ma ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi sko, a kosz -
ty eks plo ata cji i pa li wa są znacz nie niż sze. SCARAB jest li de rem
w pro duk cji i tech ni ce za mia ta rek hy dro sta tycz nych. Ze wzglę du
na uni kal ną kon struk cję zwią za ną z za sto so wa niem hy dro sta tu ma -
szy na mo że pra co wać przez ca ły dzień na jed nym tan ko wa niu. Ist -
nie je moż li wość wy bo ru za bu do wy już od 12 ton DMC. Za si la nie
od by wa się wy łącz nie przez je den sil nik za po śred nic twem prze -
kład ni hy dro sta tycz nej, dzię ki cze mu sil nik mo że pra co wać z naj -
wyż szą wy daj no ścią i opty mal ną pręd ko ścią ob ro to wą. Pra ca wy -

ko ny wa na jest tyl ko po przez pe dał przy spie sze nia (jaz da jak au to -
ma tem) i jest ide al na do pra cy w mia stach o du żym na tę że niu ru -
chu, dzię ki te mu zmniej sza się zu ży cie ha mul ców i sprzę gła. 
Cha rak te ry zu jąc ofer tę za mia ta rek ulicz nych do stęp nych w
firmie HSTC, wspo mnieć należy również o kom pak to wych fran -
cu skich ma szy nach fir my AZURA, któ re zdo by wa ją co raz więk -
szą po pu lar ność, głów nie dzięki swo jej wszech stron no ści, któ ra
umoż li wia wy ko rzy sta nie ich przy róż no rod nych za da niach ko -
mu nal nych przez ca ły rok. 
Firma CSK HSTC dzia ła już od piętnastu lat dostarczając nie tyl ko
sprzęt re no mo wa nych pro du cen tów służący do let nie go i zi mo -
we go utrzy ma nia dróg, ale tak że do ra dza za rzą dom miast i gmin
oraz przed się bior stwom ko mu nal nym w do bo rze i za ku pie od po -
wied nich maszyn i urządzeń do utrzy ma nia czy sto ści. Po za tym
za pew nia fa cho wą ob słu gę ser wi so wą na te re nie ca łe go kra ju. 

a MATHIEU-Azu ra to sku tecz ne za mia tar ki chod ni ko wo -dro go we, a tak że wie lo funk -
cyj ny no śnik na rzę dzi do zi mo we go utrzy ma nie dróg oraz chod ni ków

a Prze kład nia hy dro sta tycz na za sto so wa na w za mia tar kach SCARAB umoż li wia pra -
cę sil ni ka z naj wyż szą wy daj no ścią i opty mal ną pręd ko ścią
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Jed nost ka Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Gą bi nie (woj. ma zo -
wiec kie) dwa la ta te mu za in we sto wa ła w im po nu ją cy no wy
sprzęt: 32-to no wy wóz stra żac ki MAN TGS 41.460 z na pę dem
na osiem kół i zbior ni kiem wo dy o pojemności 11.000 li trów
oraz, co bar dziej nie zwy kłe, spe cjal nie zmo dy fi ko wa ną ła do -
war kę te le sko po wą Bob cat T40.180SLP. 

Dzię ki te mu OSP Gą bin ma praw do po dob nie je den z naj bar -
dziej nie ty po wych ze sta wów sprzę tu stra żac kie go w Pol sce,
któ ry po ma ga stra ża kom sku tecz nie dzia łać w skraj nie nie ko -
rzyst nych wa run kach, na przy kład na bar dzo mięk kiej gle bie.
Do daj my, że ła do war ka te le sko po wa Bob cat to pierw sza ta ka
ma szy na za ku pio na przez jed nost kę stra ży w Pol sce. 
Mo del Bob cat T40.180SLP dys po nu je udźwi giem 4 ton, ma
na pęd na czte ry ko ła i sil nik wy so ko pręż ny o mo cy 100 KM.
Mak sy mal na wy so kość pod no sze nia wy no si 17,5 metra, co
ozna cza, że mo że się gnąć na dach ty po we go pię cio kon dy -
gna cyj ne go bu dyn ku. Jest ona wy po sa żo na w sta bi li za to ry,
któ re po zwa la ją dru ży nie stra żac kiej zbli żyć się się do bu dyn -
ku bez utra ty za się gu. Wraz z ma szy ną stra ża cy zde cy do wa li
się na czte ry głów ne ro dza je osprzę tu. Są to: kosz ra tun ko wy
(plat for ma oso bo wa), wi dły pa le to we, łyż ka kom bi no wa na
z chwy ta kiem oraz chwy tak do drzew.
OSP Gą bin wy ko rzy stu je ła do war kę te le sko po wą Bob cat
od nie mal dwóch lat. W tym cza sie bra ła ona udział w wie lu ak -
cjach stra ża ków, w tym kil ku nie ty po wych i rzad kich za sto so -
wa niach. Jed nym z bar dziej spek ta ku lar nych by ło wy do by cie
wra ku ma łe go sa mo lo tu z rze ki, gdzie żad na in na ma szy na nie
mo gła pra co wać na mięk kim na brze żu. 
Po za pod no sze niem i prze no sze niem cię ża rów na ob sza rach,
gdzie nie mo gą do trzeć lub pra co wać cięż kie dźwi gi, jed nost ka

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Ła do war ka Bob cat 
na służ bie u stra żaków 

Bry ga dy stra żac kie na ca łym świe cie wy po sa ża ne są w no wo cze sny, za awan so wa ny tech no lo -
gicz nie sprzęt. Po za kon wen cjo nal ny mi wo za mi stra żac ki mi z wy po sa że niem ga śni czym stra ża -
cy czę sto po trze bu ją wspar cia ma szyn in ne go ro dza ju. Ro lę po moc ni ka stra ża ków peł ni ła do -
war ka te le sko po wa Bob cat, któ ra od dwóch lat eks plo ato wa na jest w jed no st ce w Gą bi nie.

a P
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stra żac ka wy ko rzy stu je ła do war kę na czte ry róż ne spo so by:
z plat for mą oso bo wą do ewa ku acji osób uwię zio nych na du żej
wy so ko ści; z wi dła mi, do prze no sze nia pło ną ce go sia na oraz
ze spe cjal nym osprzę tem do ro bie nia dziur w da chach pło ną -
cych bu dyn ków, aby moż na by ło tam umie ścić wę że ga śni cze. 
– Za wsze chęt nie ko rzy sta my z ła do war ki te le sko po wej pod czas
trud nych ak cji. Wraz z na szy mi prze szko lo ny mi ochot ni ka mi i in -
nym sprzę tem spra wia, że je ste śmy przy go to wa ni do za dań, któ re
są na gra ni cy nie moż li we go. Ko rzy sta nie z wy trzy ma łej ma szy ny,
ta kiej jak Bob cat T40.180SLP, to waż na część na szej mi sji po le ga -
ją cej na nie sie niu po mo cy w nie bez piecz nych sy tu acjach w na -
szym re gio nie. Ze wzglę du na u ni katowe ce chy ma szy ny czę sto je -
ste śmy pro sze ni tak że o wspar cie na szych ko le gów spo za re gio nu
– in for mu je Wal de mar Za wadz ki, ko men dant OSP w Gą bi nie.
Ad rian Win nic ki, dy rek tor okrę gu na Pol skę w Do osan Bob cat
EMEA, za pew nia: – Ma szy ny Bob cat, wy po sa żo ne w naj więk -
szą ga mę osprzę tu, to uni wer sal ne na rzę dzia, któ re moż na wy -
ko rzy sty wać w naj róż niej szych za sto so wa niach. Je ste śmy dum -
ni, że Bob cat T40.180SLP peł ni tak waż ną ro lę i jest wy ko rzy sty -
wa na do tak wy ma ga ją cych za dań. Ma szy ny Bob cat spraw dza -
ją się w bar dzo trud nych za da niach, po nad to za pew nia ją one
rów nież zwrot ność i wszech stron ność wy ma ga ne w każ dym za -
sto so wa niu, co spra wia, że to ide al ny wy bór dla jed no stek stra -
ży po żar nej lub in nych służb mu ni cy pal nych. 
Prze ko na nie i zdo by cie ta kich klien tów jak OSP Gą bin to nie ła twe
za da nie, aby to urze czy wist nić po trze ba by ło wy ko nać sze reg
istot nych mo dy fi ka cji i szcze gól ne go wspar cia ser wi so we go. Za -
da nie zre ali zo wa ła fir ma Asco Equ ip ment z Ka to wic, bę dą ca de -
ale rem Bob ca ta, w któ rej OSP Gą bin zło żył za mó wie nie. Za da nie
nie by ło ła twe, gdyż za nim ła do war ka speł ni ła po trze by stra ża -

ków, fir ma mu sia ła wpro wa dzić zmia ny i mo dy fi ka cje, któ re mu -
sia ły zy skać od po wied nie spe cjal ne ate sty bez pie czeń stwa do ty -
czą ce pra cy w za kre sie po żar nic twa. Klu czo we zmia ny w ma szy -
nie obej mo wa ły do dat ko we świa tła ro bo cze, nie bie skie świa tła
ob ro to we oraz spe cjal ne ma lo wa nie w bar wach stra ży po żar nej
z ele men ta mi od bla sko wy mi. T4 0.180SLP otrzy ma ła rów nież cer -
ty fi kat zgod no ści dla pol skich jed no stek stra ży po żar nej. 
Fir ma Bob cat, ja ko je dy ny pro du cent na ryn ku, udzie la stan -
dar do wo na wszyst kie ła do war ki te le sko po we trzy let nią gwa -
ran cję (lub 3.000 go dzin), z moż li wo ścią prze dłu że nia jej
do pię ciu lat (6.000 go dzin). Wszyst kie ła do war ki te le sko po we
są pro jek to wa ne w Eu ro pie dla klien tów eu ro pej skich i pro du -
ko wa ne w za kła dzie we Fran cji. 

www.bobcat.com

a Ła do war ka te le sko po wa Bob cat bie rze udział w wie lu ak cjach stra ża ków, w tym
tak że nie ty po wych i skom pli ko wa nych za sto so wa niach
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Trze ba przy znać, że w przy pad ku kom pak to wej ko par ki
LiuGong 9027FZTS kon struk to rzy bar dzo się po sta ra li, aby
pro jek tu jąc ma szy nę uwzględ nić w mak sy mal nym stop niu su -
ge stie ope ra to rów. To ich opi nie i po trze by po zwo li ły nadać
osta tecz ny szlif pro jek to wi. Ope ra to rzy ocze ki wa li cze goś no -
we go, ma szy ny, któ ra mo gła by do trzeć do naj dal sze go za ka -
mar ka pla cu bu do wy i wy ko nać każ de za da nie szyb ko, wy daj -
nie i bez piecz nie. Pro jek tan ci za pew nia ją, że mi ni ko par -
ka 9027FZTS speł ni te po trze by. Spraw dzi się tak sa mo do brze
w ro bo tach ziem nych, pra cach roz biór ko wych i zwią za nych
z kształ to wa niem kra jo bra zu czy bru kar skich. A je że li do da my
do te go, że jest so lid nie wy ko na na, pro sta w ob słu dze i co -
dzien nej kon ser wa cji, ła twa w trans por cie oraz eko no micz na
w eks plo ata cji, to wnio ski na su wa ją się sa me.
Wia do mo, że ma szy ny bu dow la ne – nie za leż nie od prze zna -
cze nia i wiel ko ści – mu szą po do łać ol brzy mim wy zwa niom.
Funk cjo no wać w tak sa mo trud nych wa run kach, jak cięż ki
sprzęt. Dla te go kon struk to rzy opra co wu ją cy kon cep cję mi ni ko -
par ki 9027FZTS nie po szli na naj mniej szy choć by kom pro mis.
Nie tyl ko w kwe stii wy daj no ści, ale przede wszyst kim wy trzy -
ma ło ści ma szy ny. Dla te go jej kon struk cja zo sta ła prze my śla na
w naj drob niej szych szcze gó łach, a do pro duk cji wy ko rzy sty -
wa ne są wy łącz nie naj wyż szej ja ko ści kom po nen ty i pod ze -
spo ły. Pro du cent do ko nu je grun tow nej ana li zy ja ko ścio wej go -
to wych ma szyn, tak aby upew nić się, że spro sta ją one wszel -
kim wy zwa niom na wet w eks tre mal nie trud nych wa run kach.
Ko par kę wy po sa żo no w układ hy drau licz ny Lo ad -Sen sing
opty mal nie do bie ra ją cy wy da tek w za leż no ści od chwi lo we go

za po trze bo wa nia wy ni ka ją ce go z wa run ków ro bo czych. Za -
pew nia to pre cy zyj ną, płyn ną i wy daj ną pra cę bez wzglę du
na ro dzaj osprzę tu. Po zwa la to zwięk szyć wy daj ność i pre cy zję
ste ro wa nia funk cja mi ko par ki oraz ogra ni czyć zu ży cie pa li wa.
Na pęd no wej ma szy ny sta no wi spraw dzo ny sil nik Yan -
mar 3TNV80F -SNLY speł nia ją cy nor mę emi sji spa lin Sta ge V.
W przy pad ku dłuż szej bez czyn no ści ma szy ny jed nost ka na -
pę do wa naj pierw prze cho dzi au to ma tycz nie na bieg ja ło wy,

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.liugong-europe.com

Mały 
LiuGong 
dużo 
może

Kom pak to wa, ale wy daj na i moc na. Skon stru owa na w opar ciu o naj now sze tech no lo gie, ale
mi mo to ła twa w ser wi so wa niu i ob słu dze. Skro jo na na mia rę po trzeb przed się bior ców i ope -
ra to rów dzia ła ją cych za rów no w bran ży bu dow la nej, jak i ko mu nal nej. Tak w naj więk -
szym skró cie scha rak te ry zo wać moż na no wą mi ni ko par kę LiuGong 9027FZTS. 

a Pod czas ob ro tu tyl na część ma szy ny nie wy sta je po za ob rys gą sie nic. Dzię ki te mu
ope ra tor mo że ko pać tuż przy ma szy nie, wzdłuż mu ru i in nych prze szkód
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a je że li ope ra tor nie po dej mie żad nej czyn no ści, na stę pu je
jej au to ma tycz ne wy łą cze nie.
Do stęp, za rów no do sa me go sil ni ka, jak i po zo sta łych kom po -
nen tów, ta kich jak fil try, jest bar dzo pro sty. A prze cież wia do -
mo, że szcze gól nie w mniej szych ma szy nach nie za wsze jest
to ta kie oczy wi ste. W ko par ce 9027FZTS wy star czy tyl ko uchy -
lić kla pę, by do stać się do new ral gicz nych pod ze spo łów, ta -
kich jak chłod ni ca. Nie ma więc naj mniej sze go kło po tu z utrzy -
my wa niem jej w czy sto ści. Z ko lei po otwo rze niu kla py z pra -
wej stro ny na wy cią gnię cie rę ki ma my zbior ni ki pa li wa, ole ju
hy drau licz ne go oraz pły nu chłod ni cze go. Uła twia to utrzy my -
wa nie wła ści we go po zio mu pły nów eks plo ata cyj nych. Wy ko -
rzy stu jąc po kła do wą pomp kę, ma szy nę moż na tan ko wać bez
zdej mo wa nia kor ka wle wu pa li wa.
Więk szość ma szyn kom pak to wych pra cu je na pla cach bu do -
wy o ogra ni czo nej prze strze ni. Na rze ka ją cy na brak miej sca
ope ra to rzy mi ni ko par ki z pew no ścią do ce nią jej zwar tą bu do -
wę oraz funk cję „ze ro swing”. Pod czas ob ro tu tyl na część
ma szy ny nie wy sta je po za ob rys gą sie nic. Dzię ki te mu ope ra -
tor mo że ko pać tuż przy ma szy nie, wzdłuż mu ru czy in nych
prze szkód bez ry zy ka ko li zji. Mo że tak że ob ra cać wy się gnik
– o 74 stop nie w le wo i 54,5 stop nia w pra wo, a tym sa mym
ko pać ro wy po obu stro nach ma szy ny bez jej cią głe go prze -
sta wia nia. Te pa ra me try do ce nią szcze gól nie fir my sek to ra
ko mu nal ne go. Prze cież ich za da nia od by wa ją się głów nie
w gę stej za bu do wie, wzdłuż ru chli wych ulic oraz miej skich te -
re nach zie lo nych. Tam za le tą są nie tyl ko nie wiel kie roz mia ry,
ale też ni ska ma sa, któ ra umoż li wia pra cę na de li kat nych
pod ło żach traw ni ków, par ko wych ale jek oraz ście żek ro we ro -

wych. Do dat ko wo, lek ka, kom pak to wa kon struk cja spra wia,
że ma szy na jest też ła twa w trans por cie.
Oczy wi ście wie le su ge stii ope ra to rów do ty czy ło sa mej ka bi -
ny i czyn no ści zwią za nych z co dzien ną ob słu gą. Wszak jest
to ich miej sce pra cy i od za sto so wa nych tu roz wią zań za le -
ży w du żej mie rze ich wy daj ność oraz bez pie czeń stwo.
Trze ba przy znać, że więk szość uwag zna la zła od zwier cie -
dle nie w no wej ko par ce. Przede wszyst kim, mi mo nie wiel -
kich roz mia rów ma szy ny kon struk to rom uda ło się za go spo -
da ro wać nad spo dzie wa nie du żo miej sca i miej sce pra cy
ope ra to ra jest bar dzo prze stron ne. Po za tym ka bi na zo sta ła
do sko na le wy tłu mio na i za bez pie czo na przed wni ka niem
py łów i szko dli wych wy zie wów. Uda ło się tak że opty mal nie
roz mie ścić wszyst kie ele men ty ste ru ją ce ma szy ną. To spra -
wia, że ob słu ga jest bar dzo pro sta, wręcz in tu icyj na. Wy daj -
ność i ja kość pra cy po pra wia tak że amor ty zo wa ny, re gu lo -
wa ny wie lo płasz czy zno wo fo tel. W po łą cze niu z wy god ny -
mi pod ło kiet ni ka mi za pew nia naj wyż szy kom fort i re du ku je
zmę cze nie ope ra to ra. Dzię ki te mu na wet pra cu jąc dłu go
i in ten syw nie za cho wu je on kon cen tra cję.
Wspo mnia ny wcze śniej za kres za sto so wań to na tu ral nie tyl -
ko część moż li we go wy ko rzy sta nia ko par ki. Zwłasz cza, że
z ma szy ną kom pa ty bil na jest ca ła ga ma na rzę dzi ro bo -
czych. Po za łyż ka mi pod się bier ny mi czę sto wy ko rzy sty wa -
ne są też skar po we. Fir my zaj mu ją ce się in fra struk tu rą miej -
ską chęt nie wy ko rzy stu ją tak że mło ty oraz wiert ni ce. To
wszyst ko spra wia, że mi ni ko par ka LiuGong do ce nia na jest
nie tyl ko za do sko na łe śro do wi sko pra cy ope ra to ra, ale tak -
że za wszech stron ność i eko no micz ność.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

a Różnorodność narzędzi roboczych sprawia, że minikoparka LiuGong może być wykorzystywana w wielu pracach. Z kolei jej niewielka masa umożliwia pracę także na
delikatnych podłożach 
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Wie lo funk cyj ne wy się gni ki są urzą dze nia mi umoż li wia ją cy mi
efek tyw ną pra cę wie lo ma róż ne go ro dza ju na rzę dzia mi ro bo -
czy mi. Naj czę ściej tyl ne, z mon to wa ny mi na nich od po wied ni -
mi gło wi ca mi, do sko na le spi su ją się przy wie lu pra cach świad -
czo nych przez fir my ko mu nal ne. Ich ro la i zna cze nie są nie -
pod wa żal ne, dla te go Pro nar sys te ma tycz nie wzbo ga ca ofer tę
w tym za kre sie, a naj now szą pro po zy cją są wy się gni ki tyl ne
– WWT800T i WWT804T. Prze gu bo wa i te le sko po wa kon struk -

cja ra mie nia tych wy się gni ków oraz ich du ży za sięg ro bo czy
(z gło wi cą się ga ją cy po nad 8 m) po zwa la ją wy ko ny wać pra ce
w trud no do stęp nych miej scach, np. w przy droż nych ro wach,
za ba rier ka mi ochron ny mi, na skar pach czy w ro wach me lio ra -
cyj nych. Wy chy le nia ra mion głów ne go i we wnętrz ne go oraz
prze suw ra mie nia ze wnętrz ne go są za si la ne si łow ni ka mi hy -
drau licz ny mi. 
W oby dwu mo de lach wy się gni ków za mon to wa no bez piecz nik
hy drau licz ny, chro nią cy przed uszko dze niem w przy pad ku za -
ha cze nia o prze szko dę pod czas ma new ro wa nia ra mie niem, np.
wśród przy droż nych drzew, ka mie ni, zna ków czy słu pów. Bez -
piecz nik po wo du je sa mo czyn ny ob rót ra mie nia do ty łu (do po -
zy cji trans por to wej) i za po bie ga tym sa mym uszko dze niu. 
No we wy się gni ki róż nią się me cha ni zmem ste ro wa nia. W przy -
pad ku mo de lu WWT80 0T za ste ro wa nie od po wia da roz dzie lacz
hy drau licz ny wy po sa żo ny w sys tem me cha nicz nych li nek, po łą -
czo nych z dźwi gnia mi umiesz czo ny mi w ka bi nie ope ra to ra. Na -
to miast w mo de lu WWT80 4T zde cy do wa no się na elek trycz ny
joy stick, któ ry za po mo cą jed nej dźwi gni i przy ci sków umoż li wia
ste ro wa nie ze sta wem ro bo czym wy się gnik -gło wi ca. I to ten
ostat ni mo del wy się gni ka – ze wzglę du na wy so ki kom fort eks -
plo ata cji – jest naj bar dziej po pu lar ny wśród na byw ców. 
Do daj my, że każ dy z wy się gni ków zo stał wy po sa żo ny w nie za -
leż ny układ hy drau licz ny, skła da ją cy się z dwóch pomp o łącz -
nej mo cy 39,5 kW, po łą czo nych po przez mul ti pli ka tor z WOM-
em cią gni ka. Pierw sza pom pa o mo cy 6,5 kW za si la ob wód
ste ro wa nia ru chem ra mion oraz gło wi cy; dru ga – o mo cy 33

www.pronar.pl

Utrzy ma nie dróg z Pro na rem

Wpraw dzie zi ma się skoń czy ła, ale służ by dro go we nie ma ją wol ne go. Wio sna i la to to tak -
że okres wy tę żo nej pra cy zwią za nej z utrzy ma niem dróg. Przede wszyst kim zwią za ne są
one z ko sze niem tra wy w pa sach przy droż nych, ale wła ści wa pie lę gna cja to tak że od -
chwasz cza nie po bo czy, udraż nia nie ro wów od wad nia ją cych oraz przy ci na nie drzew i krze -
wów. Kom plek so wą ofer tą w tym za kre sie dys po nu je pod la ski Pro nar, a wie le za sto so wa -
nych roz wią zań jest wy ni kiem prac ich wła sne go biu ra kon struk cyj ne go.

a Za sięg ro bo czy, któ ry z gło wi cą prze kra cza osiem me trów, umoż li wia no wym wy się -
gni kom efek tyw ne wy ko ny wa nie róż no rod nych za dań zwią za nych z utrzy ma niem dróg
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kW – od po wia da za na pęd gło wi cy z moż li wo ścią zmia ny kie -
run ku ob ro tów wa łu. Du ży zbior nik ole ju (o po jem no ści
240 litrów), umiesz czo ny po prze ciw nej stro nie ra mion, speł nia
funk cję prze ciw cię ża ru sta bi li zu ją ce go no śnik na rzę dzia. 
Mon to wa na stan dar do wo w WWT8 00T i WWT8 04T chłod ni ca
ole ju – umiej sco wio na w ukła dzie hy drau licz nym – na eta pie
po wro tu ole ju do zbior ni ka za po bie ga je go prze grze wa niu i za -
pew nia dłu go trwa łą bez a wa ryj ną pra cę. Z ko lei wen ty la tor
chłod ni cy za si la ny jest z in sta la cji elek trycz nej cią gni ka za po -
mo cą wiąz ki elek trycz nej. Za łą cza ny jest on za po mo cą prze -
kaź ni ka po łą czo ne go z ter mo sta tem, za mon to wa nym
przy chłod ni cy. Po prze kro cze niu tem pe ra tu ry 52°C ole ju,
a po schło dze niu ole ju po ni żej 42°C zo sta je wy łą czo ny. 
Wy się gni ki PRONAR WWT800 T i PRONAR WWT804 T osią ga ją
opty mal ną wy daj ność we współ pra cy z cią gni ka mi o wa dze
prze kra cza ją cej 6.000 kg. Tak du ży cię żar no śni ka po zwa la
utrzy mać od po wied nią sta bil ność ze sta wu cią gnik -wy się gnik -
-gło wi ca ro bo cza. Du ża ma sa spraw dza się ja ko prze ciw wa ga
zwłasz cza przy pra cy wy się gni ka mi z gło wi ca mi o naj więk szym
– prze kra cza ją cym 8 m – za się gu ro bo czym. 
Pro nar dys po nu je bar dzo sze ro kim oprzy rzą do wa niem kom -
pa ty bil nym z wy się gni ka mi tyl ny mi. Przede wszyst kim są to
róż ne go ty pu gło wi ce (m. in. ko szą ce, do przy ci na nia ga łę zi,
fre zo wa nia pni ścię tych drzew, oczysz cza nia ro wów me lio ra -
cyj nych, wy mia ta nia i od chwasz cza nia kra wę dzi jezd ni, fre zo -
wa nia po bo czy, my cia zna ków dro go wych). W tym za kre sie
ofer ta jest tak że sys te ma tycz nie po sze rza na, cze go do wo dem
mo gą być wpro wa dzo ne ostat nio do pro duk cji dwa ty py gło -
wic ro bo czych – fre zu ją ca i czysz czą ca.
Gło wi ca PRONAR GF0 40 K słu ży do sfre zo wa nia pni ścię tych
drzew. Jest ona na pę dza na przez za mon to wa ny na ra mie sil nik
hy drau licz ny, na wał ku któ re go osa dzo na jest osło nię ta tar cza
ro bo cza. Po oby dwu jej stro nach umiesz czo no szes na ście wy -
mien nych no ży (le wych i pra wych). Tar cza wraz z no ża mi po ru -
sza się z pręd ko ścią 2.400 obr./min. Kon struk cja gło wi cy po -
zwa la na fre zo wa nie pni w obu kie run kach. Wy mien nie moż na
sto so wać no że o zwięk szo nej wy trzy ma ło ści. 
Gło wi ca GF0 40 K wa ży 145 kg, a śred ni ca jej tar czy wraz z no ża -
mi wy no si 480 mm. Ob słu ga gło wi cy wy ma ga no śni ka, któ re go
no mi nal ny prze pływ ole ju w ukła dzie hy drau licz nym wy no si nie
mniej niż 80 l/min, a je go no mi nal ne ci śnie nie – 210 ba rów. 
Ko lej ną no wo ścią jest gło wi ca czysz czą ca ofe ro wa na w dwóch
wer sjach: GC0 60V (sze ro kość ro bo cza 60 cm) i GC090 V (90

cm). Obie gło wi ce słu żą do wy mia ta nia i od chwasz cza nia kra -
wę dzi jezd ni. Szczot ki ta le rzo we, bę dą ce ele men ta mi ro bo czy -
mi gło wi cy, są na pę dza ne przez sil nik hy drau licz ny. Ich usta -
wie nia ro bo cze są re gu lo wa ne w za kre sie 0÷25°.
Po szcze gól ne szczot ki są zbu do wa ne z róż nych ma te ria łów:
dru tu, lin lub mie szan ki PPN (po li pro py len) z dru tem. Uży cie
każ dej z nich jest uza leż nio ne od ro dza ju i stop nia za bru dze nia
pod ło ża. Ele men ta mi do dat ko wy mi, zwięk sza ją cy mi kom fort
użyt ko wa nia każ dej z dwóch gło wic czysz czą cych, są osło ny
ogra ni cza ją ce roz rzut ma te ria łu oraz dy sza zra sza ją ca, któ ra
ogra ni cza py le nie pod czas pra cy. Opcjo nal nie ist nie je moż li -
wość in sta la cji sys te mu ste ro wa nia z za wo rem po zwa la ją cym
na ręcz ną zmia nę kie run ku ob ro tu szczot ki. 
War to pa mię tać, że tyl ko od po wied ni do bór ele men tów – wy się -
gni ka i gło wi cy ro bo czej – do pa so wa nych do no śni ka zwięk sza
funk cjo nal ność i efek tyw ność ca łe go ze sta wu. Po moc w tym
za kre sie ofe ru ją spe cja li ści Pro na ru, któ rzy do pa su ją na rzę dzia
do in dy wi du al nych po trzeb. Gło wi ce GC0 60 V i GC0 90 V naj bar -
dziej efek tyw nie współ pra cu ją z no śni ka mi o no mi nal nym prze -
pły wie ole ju w ukła dzie hy drau licz nym nie mniej szym niż 40
l/min oraz no mi nal nym ci śnie niu 210 ba rów. Gło wi ce czysz czą -
ce są agre go wa ne z wy się gni ka mi wie lo funk cyj ny mi Pro na ru:
WWP500, WWP600, WWT608 K, WWP500 U oraz WWP500 UH.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

a Gło wi ca czysz czą ca wy stę pu je w dwóch wer sjach – z sze ro ko ścią ro bo czą 60 i 90 cm.
Obie wy ko rzy sty wa ne są do wy mia ta nia i od chwasz cza nia kra wę dzi jezd ni

a Po obu stro nach tar czy ro bo czej znaj du je się szes na ście wy mien nych no ży, umoż -
li wia ją cych fre zo wa nie pni w obu kie run kach

a Gło wi ca GF0 40 K to tak że no wa pro po zy cja Pro na ru. Wy ko rzy sty wa na jest głów nie
do fre zo wa nia pni ścię tych drzew
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Na pew no ca ło rocz nej, intensywnej eks plo ata cji podołają cią -
gni ki Val tra. Ich za le ty nie ogra ni cza ją się do uni wer sal no ści, są
one cenione tak że za nie za wod ność i wy trzy ma łość. Ich skan -
dy naw skie ko rze nie  uwiarygadniają ich przy dat ność w naj trud -
niej szych wa run kach po go do wych. Współ cze sne cią gni ki Val -
tra łą czą bo wiem w so bie dzie dzic two fiń skiej fir my Val met
i szwedz kiej Vo lvo BM. Pre kur sor wszyst kich cią gni ków Val tra
po ja wił się już prze szło sto lat te mu, w ro ku 1913 , gdy The -
ofron Munk tell za pre zen to wał mo del 30-40. Długoletnie

tradycje wraz z ze bra nym w tym cza sie do świad cze niem po -
zwo li ło kon struk to rom pro jek to wać cią gni ki, któ re opty mal nie
łą czą w so bie za awan so wa ną tech no lo gię z roz wią za nia mi po -
wsta ły mi na pod sta wie opi nii ich użyt kow ni ków. 
War to pa mię tać, że w prze ci wień stwie do wie lu in nych ma szyn
za kup cią gni ka nie ogra ni cza je go se zo no we go wy ko rzy sta nia.
Prze ciw nie wy bór cią gni ka ozna cza, że bę dzie on pra co wał
przez ca ły rok. Dzię ki te mu koszt je go za ku pu zwró ci się szyb -
ciej, a ob słu gi wać go mo że je den pra cow nik.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.

Cią gni ki Valtra?

Przed się bior stwa dzia ła ją ce w go spo dar ce ko mu nal nej mu szą wy ka zy wać się du żą ela stycz -
no ścią, być za wsze w peł nej go to wo ści do re ali za cji sze ro kie go za kre su za dań. Nie kie dy o zu -
peł nie od mien nym cha rak te rze wy ni ka ją cym z od mien nych pór ro ku. Ma ją one de cy du ją cy
wpływ na cha rak ter wy ko ny wa nych czyn no ści. Wła śnie dla te go war to dys po no wać sprzę tem,
któ ry jest uni wer sal nym no śni kiem na rzę dzi i wy ko rzy sty wać go przez okrągły rok.

3xE!Ekonomiczne, 
Efektywne, 
Elastyczne
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Wy star czy za opa trzyć się w od po wied ni osprzęt ro bo czy.
A te go pro du cent cią gni ków Val tra za pew nia pod do stat -
kiem. W efek cie przed się bior stwo, któ re zde cy du je się na ich
za kup ma gwa ran cję, że cią gnik bę dzie pra co wał ca ły rok,
a przy je go po mo cy bę dzie moż na wy ko nać więk szość prac
ko mu nal nych. Wie lu przed się bior ców spraw dzi ło te cią gni ki
pod czas ostat nie go se zo nu zi mo we go, któ ry był wy jąt ko wo
wy ma ga ją cy. Jed nak te raz mo gą śmia ło je wy ko rzy stać
w sze re gu ko lej nych – tym ra zem wio sen no -let nich – za da ń.
Uni wer sal ność cią gni ków Val tra to przede wszyst kim efekt
prac kon struk to rów, któ rzy od po cząt ku za ło ży li, że za pro -
jek tu ją je ja ko wie lo za da nio we po jaz dy, do któ rych bę dzie
pa so wał sze reg kom pa ty bil nych na rzę dzi ro bo czych.
Fak tycz nie ilość osprzę tu, z któ rym cią gni ki mo gą współ pra co -
wać, ro bi wra że nie zwłasz cza, że bez pro ble mów moż na sto -
so wać z ni mi oprzy rzą do wa nie róż nych pro du cen tów. I tak,
w przy pad ku sprzę tu uży wa ne go do let nie go utrzy ma nia
dróg, do ru cho me go przed nie go wy się gni ka moż na sto so wać
róż no rod ne chwy ta ki. Na to miast z ty łu po jaz du moż na agre -
go wać na wet naj bar dziej za awan so wa ne urzą dze nia wie lo -
funk cyj ne do ko sze nia, po le wa nia, my cia i czysz cze nia. 
Po za bo ga tym wy po sa że niem stan dar do wym bar dziej wy ma -
ga ją cy klien ci mo gę do po sa żyć cią gni ki o ze sta wy pre mium,
w skład któ rych wcho dzą: ze staw oświe tle nia alar mo we go,
me ta li zo wa ny la kier, do dat ko wa hy drau li ka uła twia ją ca współ -
pra cę na przy kład z za mia tar ką oraz złącz ka do przy rzą dów
za si la nych sprę żo nym po wie trzem. A to spra wia, że ilość
kom pa ty bil nych na rzę dzi jesz cze bar dziej się zwięk sza.
Przy kła dem cią gni ka o bar dzo sze ro kim za sto so wa niu,
a jed no cze śnie cha rak te ry zu ją cego się za awan so wa na

tech no lo gią jest na pew no mo del Val tra T25 4 Ver su. Mo del
był lau re atem wie lu na gród, wśród któ rych zwra ca uwa gę
ty tuł cią gni ka ro ku 2018. Jest ce nio ny za wszech stron ność,
któ ra po zwa la mu spraw dzać się w wie lu za da niach, m.in.
w pra cach zwią za nych z utrzy ma niem in fra struk tu ry ko mu -
nal nej, w rol nic twie i le śnic twie. Uwa gę zwra ca też je go bo -
ga te – i to już w wer sji stan dar do wej – wy po sa że nie. Przede
wszyst kim wy po sa żo ny jest w no wa tor ski in ter fejs użyt kow -
ni ka SmartTouch, któ ry ze wzglę du na in tu icyj ną ob słu gę
zbie ra wie le po chleb nych opi nii ope ra to rów. Za pew ne dla -
te go, że szcze gól ną uwa gę przy wią za no do er go no mii,
kom for tu użyt kow ni ka, pro sto ty ob słu gi i przej rzy sto ści.
Wszyst kie ele men ty ste ro wa nia są roz miesz czo ne
ergonomicznie. Usta wie nia są bar dziej do stęp ne, a wszyst -
kie tech no lo gie ste ro wa nia są zin te gro wa ne w no wej, ła twej
w ob słu dze for mie. Roz wią za nia te do ce ni li też fa chow cy,
gdyż no wy pod ło kiet nik i in ter fejs użyt kow ni ka SmartTouch
fir my Val tra otrzy mał na gro dę RedDot 2017 oraz iF De -
sign 2018. A war to wie dzieć, że są to jed ne z naj bar dziej
pre sti żo wych na gród w dzie dzi nie kon struk cji na świe cie. 
– Dla wie lu na szych klien tów ła twość ko rzy sta nia z pod ło -
kiet ni ka SmartTouch ob ni ży ła próg in we sto wa nia w tech no -
lo gie do tąd uwa ża ne za zbyt zło żo ne, ta kie jak kie ro wa nie
au to ma tycz ne, za rzą dza nie za da nia mi czy te le me tria. Jed no -
cze śnie za uwa ża my ro sną ce za po trze bo wa nie na no we
tech no lo gie po ma ga ją ce zwięk szyć efek tyw ność i in te gru ją -
ce się z ist nie ją cy mi sys te ma mi biz ne so wy mi. Za le ży nam,
aby w na szych cią gni kach SmartTouch sta le ofe ro wać in no -
wa cyj ne tech no lo gie – za pew nia Mik ko Le hi ko inen, dy rek tor
ds. mar ke tin gu w spół ce Val tra EME.

www.
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W Pol sce na dal naj po pu lar niej szy mi ma szy na mi są ko par ko -ła -
do war ki. Ich za le ty do ce nia ją nie tyl ko fir my bu dow la ne, ale
i ko mu nal ne, któ re chęt nie wy ko rzy sta ją ich wa lo ry pod czas
prac w ogra ni czo nych, miej skich prze strze niach. Ko rzy sta ją
z nich nie tyl ko nie wiel kie – czę sto jed no oso bo we – fir my, ale
tak że du że przed się bior stwa re ali zu ją ce ogrom ne kon trak ty.
Dzie je się tak, gdyż wie le z tych ma szyn dys po nu je osią ga mi
po rów ny wal ny mi z sa mo dziel ny mi ko par ka mi i ła do war ka mi,
a ich ce na jest du żo niż sza. Po za tym do ob słu gi wy star czy je -

den ope ra tor, a to zmniej sza nie do bo ry ka dro we i ogra ni cza
kosz ty. Jed nym z przed się biorstw, któ rych nie trze ba prze ko ny -
wać do za let ko par ko -ła do wa rek  jest fir ma REJBUD z Brod ni cy.
– Je ste śmy ro dzin ną fir mą bu dow la no -re mon to wą o po -
nad dwudziestolet niej tra dy cji, któ ra w ostat nich la tach roz -
sze rzy ła swo ją ofer tę tak że o usłu gi sprzę to wo -trans por to we.
Dys po nu je my od po wied nią ba zą ma szy no wą oraz do świad -
czo ną ka drą pra cow ni czą umoż li wia ją ca sa mo dziel ną re ali za -
cję wie lu in we sty cji, mię dzy in ny mi z za kre su bu dow nic twa
dro go we go. Po za tym pro wa dzi my wie le prac ziem nych zwią -
za nych z bu do wą oraz mo der ni za cją in fra struk tu ry wo do cią -
go wej i ka na li za cyj nej, a tak że przy re ali za cji ście żek ro we ro -
wych, chod ni ków, par kin gów i dróg do jaz do wych – in for mu je
Ce za ry Ka plar ny ze spół ki REJBUD.
I to wła śnie do ta kich re ali za cji spół ka REJBUD po trze bo wa ła
ma szyn, któ re bę dą dys po no wa ły od po wied nią mo cą do prac
ziem nych, a jed no cze śnie ich wszech stron ność umoż li wi wy -
ko rzy sta nie do in nych za dań. 
– Z ro ku na rok wo lu men na szych re ali za cji sta le się zwięk sza i sys -
te ma tycz nie mu si my uzu peł niać park ma szy no wy. Na przy kład
w 2019 ro ku mu sie li śmy do ku pić ko lej ną ko par ko -ła do war kę. Po -
trze bo wa li śmy ma szy ny moc nej i spraw dzo nej, a po nie waż od kil -
ku na stu lat mie li śmy po zy tyw ne do świad cze nia z pra cy dwóch ma -
szyn New Hol land B 115B to de cy zja mo gła być tyl ko jed na i zde -
cy do wa li śmy się ku pić mo del B 115C – wy ja śnia Ce za ry Ka plar ny.
Mo del B1 15 C na pę dza ny jest czte ro cy lin dro wym sil ni kiem FTP
In du strial F5 H o po jem no ści 3,4 li tra i mocy 111 KM. Sil ni ki te są

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Mi mo co raz więk szej licz by spe cja li stycz nych ma szyn na dal naj bar dziej po szu ki wa ne są
imponujące wszech stron nością, zdol ne efektywnie re ali zo wać wie le róż no rod nych za dań.
Do nich na pew no za li cza ją się ko par ko -ła do war ki, a jed nym z do ce nia nych pro du cen tów te go
seg men tu ma szyn jest New Hol land. Na pew no o ich za le tach są prze ko na ni wła ści cie le ro dzin -
nej fir my REJBUD, któ rzy użyt ku ją trzy ko par ko -ła do war ki New Hol land.

a Ce za ry Ka plar ny z fir my REJBUD twier dzi, że na de cy zję o za ku pie trze ciej ma szy ny New
Hol land wpły nę ła od po wied nia ja kość, moc, ce na oraz nie za wod ny ser wis

Nie za wod ny ter cet
New Hol land
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zgod ne z re stryk cyj ny mi nor ma mi emi sji spa lin Tier 4B i po sia da -
ją za awan so wa ny sys tem ste ro wa nia prze pust ni cą. Ta ki roz wią -
za nie po zwa la ope ra to ro wi do sto so wać re ak cję sil ni ka na ru chy
prze pust ni cy od ła god nej do bar dzo szyb kiej. Dzię ki ko par ko -ła -
do war ce New Hol land, nie ma kom pro mi sów w kwe stii wy daj no -
ści. Ła do war ka czo ło wa mo że być wy po sa żo na w przed nią łyż kę
o po jem no ści 0,9, 1,0 lub 1,15 m3 i mo że pod no sić ła dun ki o wa -
dze mak sy mal nej od 3.380 kg do na wet 3.550 kg na wy so -
kość 3.520 mm. Ra mię ko par ki po zwa la osią gnąć głę bo kość ko -
pa nia na po zio mie 4.665 mm, któ rą moż na zwięk szyć
do 5.880 mm. Si ła od spa ja nia łyż ki wy no si 5.970 daN, a łyż ka ko -
par ki od spa ja się przy 3.225 daN lub 2.390 daN po roz ło że niu.
Na to miast mak sy mal ny za sięg ko pa nia wy no si bli sko 7 me trów.
– Pa ra me try ma szy ny ide al nie spraw dza ją się w re ali zo wa nych
przez nas zle ce niach. Ma szy na jest moc niej sza od po przed niej
se rii, a jed no cze śnie bar dziej eko no micz na. Ak tu al nie wy ko nu je
pra ce zwią za ne z wy mia ną na wierzch ni na re mon to wa nym od -
cin ku w miej sco wo ści Ra dosz ki. Ko rzy sta jąc tyl ko z niej je ste -
śmy w sta nie ze rwać sta rą na wierzch nię, za ła do wać ją na sa -
mo chód, a na stęp nie wy ko pać rów pod ka na li za cję bu rzo wą
– wy li cza Ce za ry Ka plar ny.
Ko par ko -ła do war ki New Hol land sta no wią uni wer sal ny wy bór
do ła do wa nia, chwy ta nia, pod no sze nia, ko pa nia, sa dze nia
oraz wier ce nia otwo rów i wie lu in nych czyn no ści. Umoż li wia to
bo ga te oprzy rzą do wa nie, a tak że no wo cze sne roz wią za nia
tech no lo gicz ne. Po za tym mo del B1 15 C ze ste ro wa ny mi
wszyst ki mi ko ła mi do sko na le spra wu je się w wy ma ga ją cych
wa run kach, nie tra cąc zwrot no ści ani przy czep no ści. 
– Pierw sze mo de le ko par ko -ła do wa rek New Hol land pra cu ją
u nas już bli sko piętnaście lat. Przez ten czas mo gli śmy się

prze ko nać, że wy bór tej mar ki w na szym przy pad ku był opty -
mal ną de cy zją. Są nie tyl ko wy daj ne, uni wer sal ne i eko no micz -
ne, ale tak że za pew nia ją do god ne wa run ki pra cy, któ re są do -
ce nia ne tak że przez na szych ope ra to rów. Chciał bym też pod -
kre ślić, że mi mo in ten syw ne go użyt ko wa nia nie mie li śmy żad -
nych po waż nych awa rii, a wiel ką w tym ro lę mia ła fa cho wa ob -
słu ga ser wi so wa fir my PERKOZ, któ ra jest de ale rem tej mar ki
w na szym re gio nie. Me cha ni cy są do stęp ni przez te le fon, re -
agu ją bły ska wicz nie i prak tycz nie ni gdy na sze ma szy ny nie no -
to wa ły zbęd nych prze sto jów. Nie ukry wam, że czyn nik do sko -
na łe go ser wi su był jed nym z klu czo wych pod czas za ku pu
ostat niej ma szy ny – chwa li Ce za ry Ka plar ny.

www.newholland.pl

a Ak tu al nie ko par ko -ła do war ka B 115C pra cu je w miej sco wo ści Ra dosz ki, gdzie wy ko rzy -
sty wa na jest przy wy mia nie na wierzch ni oraz bu do wie ka na li za cji bu rzo wej
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Tan de mo we wal ce wi bra cyj ne JCB 
Kom pak to we wy mia ry, wy daj ność, nie za wod ność i trwa łość to pod sta wo we ce chy
cha rak te ry zu ją ce tan de mo we wal ce wi bra cyj ne JCB. Dzię ki nim do sko na le spraw dza -
ją się pod czas re ali za cji róż no rod nych za dań bu dow la nych, a zwłasz cza tych pro wa -
dzo nych w ogra ni czo nych prze strze niach. Są wręcz stwo rzo ne do bu do wy ście żek
ro we ro wych, chod ni ków, par kin gów i ale jek par ko wych.

Wy daj ność, kom fort ob słu gi oraz bez pie czeń stwo użyt ko wa -
nia to głów ne ce le, ja kie za mie rza li osią gnąć kon struk to rzy
mo der ni zu ją cy tan de mo we wal ce wi bra cyj ne JCB. Co dzien na
eks plo ata cja w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych po ka -
zu je, że uda ło się im po do łać za da niu. Stwo rzy li bo wiem naj -
bar dziej pro duk tyw ne ma szy ny w tym seg men cie ryn ku.
Naj now szej ge ne ra cji tan de mo we wal ce wi bra cyj ne JCB
CT160 i CT260 to uni wer sal ne ma szy ny, któ re do sko na le na -
da ją się za rów no do za gęsz cza nia grun tu, jak i na wierzch ni
as fal to wych. Ope ra tor uzy sku je do sko na łe efek ty w po sta ci
rów nej i gład kiej po wierzch ni nie tyl ko dzię ki sta no wią ce mu
wy po sa że nie stan dar do we au to ma tycz ne mu sys te mo wi kon -
tro li wi bra cji AVC, ale tak że moż li wo ści pra cy w try bie ręcz -
nym. Pod czas pra cy na trud nym w ob rób ce, nie spo istym
grun cie ope ra tor mo że za łą czać wi bra cje na obu bęb nach
jed no cze śnie lub też od dziel nie na bęb nie przed nim i tyl nym.
Gwa ran tu je to od po wied nie za gęsz cze nie bez po pra wek, co
prze kła da się na ogra ni cze nie licz by prze jaz dów. Krót sze cy -
kle pra cy ge ne ru ją wy mier ne oszczęd no ści. Przede wszyst -
kim skra ca się czas re ali za cji za dań, a ma szy na mo że szyb -
ciej roz po cząć ko lej ne pra ce. No i oczy wi ście przed się bior ca
za osz czę dzi na opła tach za pa li wo.
Mo de le CT160 oraz CT260 na pę dza ne są trzy cy lin dro wy mi,
chło dzo ny mi wo dą sil ni ka mi die sla Ku bo ta Tier 4 Fi nal i są
rów nież zgod ne z nor mą Sta ge V. Ich moc wy no si od po -
wied nio 14,5 oraz 18,5 kW. Oba wal ce są do stęp ne
w dwóch roz mia rach bęb nów. CT 160 ofe ro wa ny jest z sze -
ro ko ścią bęb na 800 i 1.000 mm (cię żar ro bo czy 1.710/1.790
kg), a CT 260 z sze ro ko ścią 1.000 i 1.200 mm (cię żar ro bo -
czy 2.420/2.560 kg). Wszyst kie bęb ny ma ją sfa zo wa ne
kra wę dzie, za pew nia ją ce gład kie wy koń cze nie na wierzch -
ni. War to wspo mnieć, iż wa lec CT160 ma naj lep sze
w swo jej kla sie ob cią że nie li nio we >10 kg/cm na obu bęb -
nach, co czy ni go ide al nym urzą dze niem do pra cy na wie -
lu dro gach, w tym au to stra dach.
Wy daj ność ma szyn de ter mi nu ją nie tyl ko osią gi, ale tak że
wa run ki pra cy ope ra to rów. Wła śnie dla te go in ży nie ro wie
JCB szcze gól ny na cisk po ło ży li na wła ści we roz pla no wa -
nie ich miej sca pra cy. Pa trząc na no we wal ce z lo tu pta ka
do strzec moż na że nada no im kształt klep sy dry. Za pew nia
to do sko na łą wi docz ność z fo te la ope ra to ra na kra wę dzie
bęb nów i ob szar ro bo czy wo kół ma szy ny. Kra wę dzie tyl ne -
go bęb na nie wy sta ją po za ob rys ka ro se rii, co da je pew -
ność unik nię cia ko li zji pod czas pra cy wzdłuż prze szkód ta -
kich, jak kra węż ni ki. Pre cy zja pro wa dze nia i opty mal ny do -
cisk bęb nów do pod ło ża to ko lej na ol brzy mia za le ta no -
wych wal ców. Ope ra tor do ce ni to szcze gól nie pod czas
sta bi li zo wa nia kra wę dzi za gęsz cza nej po ła ci. Po za tym
plat for ma ope ra to ra zy ska ła te raz do dat ko wą po wierzch -

a Roz wią za nia za sto so wa ne w tan de mo wych wal cach wi bra cyj -
nych JCB gwa ran tu ją sku tecz ną pra cę wy ko na ną przy mi ni mal -
nych kosz tach eks plo ata cyj nych
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nię. Na pła skiej pod ło dze za in sta lo wa no re gu lo -
wa ny wie lo płasz czy zno wo fo tel. Ob słu gu ją cy ma -
szy nę mo że za jąć w nim wy god ną po zy cję ma jąc
od po wied nio du żo miej sca na sto py i ko la na,
a tak że nie skrę po wa ny do stęp do przej rzy stej de -
ski roz dziel czej z er go no micz ny mi prze łącz ni ka -
mi. W znacz nym stop niu uła twia to ob słu gę
wszyst kich funk cji ma szy ny. Co istot ne, ope ra tor
ma do stęp do plat for my z obu stron. Da je to moż -
li wość wy god ne go wsia da nia i wy sia da nia z ma -
szy ny bez ko niecz no ści jej cią głe go, a przez to
cza so chłon ne go prze sta wia nia. 
Po za kom for tem za dba no tak że o za pew nie nie
opty mal ne go bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
ope ra to ra. W tym ce lu no we wal ce wi bra cyj ne
JCB wy po sa żo ne zo sta ły w nie zwy kle sku tecz ne
sys te my ochron ne po zwa la ją ce tłu mić szko dli we
wi bra cje prze no szo ne na dło nie i ra mio na ob słu -
gu ją ce go ma szy nę. Ta kie roz wią za nie nie tyl ko
chro ni zdro wie pra cow ni ka, który wol niej się mę -
czy i mo że pra co wać wy daj niej za cho wu jąc dłu -
żej peł ną kon cen tra cję.
Ma szy ny im po nu ją nie za wod no ścią spraw dza jąc
się na wet w naj bar dziej eks tre mal nych wa run -
kach. Za wdzię cza ją to za rów no in no wa cyj nym
roz wią za niom tech nicz nym, jak i sta ran no ści wy -
ko na nia. W efek cie kon struk to rom uda ło się za -
pro jek to wać ma szy ny, któ re gwa ran tu ją nie za kłó -
co ną eks plo ata cje, a bez pro duk tyw ne prze sto je

po wo du ją ce wy mier ne stra ty zo sta ły ogra ni czo ne
do nie zbęd ne go mi ni mum. Uda ło się to osią gnąć
bo tan de mo we JCB to ma szy ny o bar dzo so lid nej
kon struk cji, któ rą osią gnię to po przez wy ko rzy sty -
wa nie wy łącz nie ma te ria łów i kom po nen tów naj -
wyż szej ja ko ści. Prze kła da się to na znacz nie
mniej szą awa ryj ność oraz wy dłu że nie in ter wa łów
po mię dzy prze glą da mi przy niż szych kosz tach
bie żą cej eks plo ata cji. 
Efek tyw ność wy ko rzy sta nia ma szyn osią gnię to
tak że dzię ki pro ste mu za bie go wi, ja kim by ło wy -
po sa że nie zmo der ni zo wa nych ma szyn w po nad -
ga ba ry to we zbior ni ki na wo dę i olej na pę do wy.
Użyt kow nik wal ca CT1 60 mo że za tan ko wać 45 li -
trów pa li wa i 125 li trów wo dy, zaś CT260 od po -
wied nio 95 li trów ole ju na pę do we go i 230 li trów
wo dy. Tym sa mym oba wal ce na wet pra cu jąc
z mak sy mal ną wy daj no ścią mo gą funk cjo no wać
nie mal dwu krot nie dłu żej niż po rów ny wal ne ma -
szy ny in nych pro du cen tów.
War to też wie dzieć, że pro du cent już w stan dar -
do wym wy po sa że niu mon tu je sys tem LiveLink,
któ ry za pew nia bez pie czeń stwo dzię ki in for ma -
cjom o lo ka li za cji urzą dze nia i tech no lo gii geo fen -
cing w cza sie rze czy wi stym. Po zwa la ona okre ślić
stre fy dzia ła nia, za pla no wać po wia do mie nia i do -
kład nie wska zać lo ka li za cję ma szy ny, co uła twia
jej od biór i pla no wa nie ser wi so wa nia. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

a Bu do wa ście żek ro we ro wych,
dróg do jaz do wych oraz ale jek
par ko wych to tyl ko nie któ re
przy kła dy zastosowań tan de -
mo wych wal ców JCB

s Kom pak to we wy mia ry nie tyl ko
umoż li wia ją pra cę wal ców
na ogra ni czo nej prze strze ni,
ale tak że uła twia ją ich trans port

d Za rów no usy tu owa nie fo te la,
jak i kształt wal ca umoż li wia -
ją ope ra to ro wi do sko na łą
kon tro lę ob sza ru ro bo cze go
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– Ma szy na prze ła dun ko wa Lie bher ra znalazła się
w na szym za kła dzie w roku 2014. Od tego czasu
prze pra co wa ła ponad 12.000 go dzin. W tym cza -
sie wy ko ny wa ła za da nia bez za kłó ceń
i nieplanowanych prze sto jów. Wy ko rzy stu je my ją
przede wszystkim do za ła dun ku od pa dów, któ re
na stęp nie kie ro wa ne są do spa lar ni – in for mu je
Ar ka diusz Woj dak, spe cja li sta ds. utrzy ma nia
trans por tu w gdań skim Za kła dzie Uty li za cyj nym.
Mo del, któ ry pra cu je w Gdań sku mo że być do -
sko na łym przy kła dem ma szy ny, któ ra jest „skro -
jo na” na po trzeby bran ży od pa do wej. Kon struk to -
rom uda ło się w nim bo wiem po łą czyć sto sun ko -
wo nie wiel kie roz mia ry – ob rys ma szy ny mie ści
się w pro sto ką cie o wy mia rach 5x2,5 me tra
– z od po wied nią si łą i funk cjo nal no ścią. Dzię ki te -
mu ma szy na jest w sta nie wy ko nać więk szość
prac prze ła dun ko wych w ogra ni czo nej prze strze -
ni, a wy daj ność i nie za wod ność łą czy z kom for -
tem pra cy ope ra to ra. 
Kom pak to wy LH 22 M jest naj mniej szą ma szy ną
Lie bher ra prze zna czo ną do prac zwią za nych
z prze ła dun kiem. Za sto so wa na w niej jed nost ka
na pę do wa, o zwięk szo nej do 105 kW (143 KM)
mo cy, umoż li wia znacz ne lep sze war to ści prze ła -
dun ko we. Na to miast no wy, wy so ko pręż ny sil nik
Lie bherr, dzię ki za sto so wa niu zmodyfikowanego
fil tra czą stek sta łych z ka ta li za to rem utle nia ją cym,
znacz nie re du ku je poziom za nie czysz czeń i speł -

nia najnowsze nor my emi sji spa lin. Do dat ko wo
jed nost ka cha rak te ry zu je się mniej szym zużyciem
pa li wa, gdyż w po rów na niu ze star szy mi wer sja mi
moż na uzy skać na wet 30% oszczęd no ści.
Użyt kow ni cy chwa lą też moc ne pod wo zie, któ re
jest dłuż sze, niż w po przed nim mo de lu, co wy dat -
nie po pra wi ło sta bil ność ma szy ny. Na to miast
więk sza sze ro kość pod pór i geo me tria zmo dy fi -
ko wa nej dźwi gni – mię dzy cy lin drem mo no blo ko -
wym a pod no szą cym – umoż li wia prze ła du nek
cięż szych ma te ria łów. Te pa ra me try ide al nie od -
po wia da ją na po trze by trans por tu, roz ła dun ku,
sor to wa nia i za ła dun ku. Tym bar dziej, że pro du -
cent wy po sa żył ma szy nę w sze ro ką ga mę chwy -
ta ków, któ re umoż li wia ją trans port ma te ria łów na -
wet o ob ję to ści pół to ra me tra sze ścien ne go. Z ko -
lei mak sy mal ny za sięg ra mie nia wy no si je de na -
ście me trów. Cię żar ro bo czy ma szy ny – w za leż -
no ści od spe cy fi ka cji – za wie ra się na to miast
w gra ni cach od 19,2 do 22,2 to ny. 
– W na szych wa run kach do sko na le spraw dza się
pię cio pal cza sty, ob ro to wy chwy tak. Przede
wszyst kim po zwa la na pew ny trans port od pa dów,
a je go du ża wa ga uła twia ope ra to ro wi za gęsz cze -
nie od pa dów w skrzy ni ła dun ko wej sa mo cho du
– pod kre śla Ar ka diusz Woj dak.
No wo cze sna, er go no micz na kon struk cja ka bi ny
spra wia, że ope ra tor pra cu je wy daj niej i efek -
tyw niej, a ob szer ne prze szkle nia uła twia ją ob -

www.liebherr.pl

Spraw dzo na w trud nych wa runkach

O tym, że ma szy ny prze ła dun ko we Lie bherr do sko na le spisują się na wet w ekstremalnych
wa run kach, prze ko na ło się już wie lu spośród ich użyt kow ni ków. Jed nym z nich jest Za kład
Uty li za cyj ny w Gdań sku, w któ rym od sied miu lat z dużym powodzeniem i niezwykle in ten -
syw nie eks plo ato wa na jest ma szy na prze ła dun ko wa Lie bherr LH 22 M.

a W gdań skim za kła dzie uty -
li za cyj nym ma szy na prze ła -
dun ko wa Lie bherr LH 22M
ła du je przede wszyst kim
od pa dy, któ re tra fia ją
do spa lar ni

a Pię cio pal cza sty chwy tak
ob ro to wy za pew nia bez -
piecz ny i sku tecz ny trans -
port od pa dów
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ser wa cję te re nu ro bo cze go. W pra cach zwią -
zanch z za go spo da row niem od pa dów przy dat -
ny oka zu je się tak że spraw nie funk cjo nu ją cy
wy daj ny układ wen ty la cyj ny, któ ry sku tecz nie
od gra dza od nie przy jem nych za pa chów.
Ma szy na wy stę pu je w dwóch wer sjach – ze
sztyw nie za mon to wa ną ka bi ną i z hy drau licz nym
pod no śni kiem. W pierw szym wy pad ku wzrok
ope ra to ra znaj du je się na wy so ko ści 3,6 me tra.
Na to miast re gu lo wa na hy drau licz nie ka bi na po -
zwa la ope ra to ro wi ob ser wo wać te ren z po zio mu
na wet pięciu me trów. 
– My ko rzy sta my z ma szy ny w wer sji z pod no szo ną
ka bi ną. Ta kie roz wią za nie jest ko rzyst ne, gdyż uła -
twia za ła du nek i uspraw nia wstęp ną se gre ga cję
od pa dów. Po za tym po zwa la ope ra to ro wi opty mal -
nie roz mie ścić od pa dy w kon te ne rze lub na cze -
pie. Dzię ki te mu oraz moż li wo ści efek tyw ne go za -
gęsz cze nia od pa dów mo że my ogra ni czyć licz bę
kur sów sa mo cho dów wy wo żą cych od pa dy
do spa lar ni – za pew nia Ar ka diusz Woj dak.
Ste ro wa nie ma szy ną od by wa się przy po mo cy
joy stic ka. Stan dar do wy joy stick ste ru ją cy da je

ope ra to ro wi do dat ko we po czu cie bez pie czeń -
stwa. Po za tym re zy gna cja z ko ła kie row ni cy
na rzecz ste ro wa nia za po mo cą joy stic ka zwięk -
szy ła za rów no miej sce na no gi, jak i wi docz ność
na ob szar ro bo czy. Po nadto ope ra tor ma do dys -
po zy cji siedmioca lo wy ko lo ro wy ekran do ty ko wy.
Jest on bar dzo pro sty w ob słu dze, na bie żą co in -
for mu je o wszyst kich waż nych da nych zwią za -
nych z ak tu al ną ope ra cją. Kla wi sze skró tów moż -
na przy pi sać zgod nie z in dy wi du al ny mi po trze ba -
mi i wy mo ga mi. Są one wy bie ra ne szyb ko i ła two
za po mo cą pa ska me nu.
Opcjo nal nie ma szy ny prze ła dun ko we Lie bherr
mo gą być wy po sa żo ne w funk cję ogra ni cze nia
za kre su ro bo cze go, w któ rej moż li we jest usta -
wie nie pa ra me trów ta kich jak: wy so kość, głę bo -
kość, sze ro kość i bli skość. Dzię ki tej funk cji moż -
na unik nąć nie po trzeb nych ko li zji i uszko dzeń
new ral gicz nych pod ze spo łów. W tym miej scu
war to wspo mnieć o uprosz czo nych czyn no ściach
zwią za nych z co dzien ną kon ser wa cją. Punk ty
ser wi so we są ła two do stęp ne, a wszyst kie czyn -
no ści zaj mu ją nie wie le cza su.
Trze ba przy znać, że kon struk to rom Lie bher ra
uda ło się za pro jek to wać ma szy nę, któ ra za rów no
pod wzglę dem pa ra me trów tech nicz nych, jak
i za bez pie czeń przed me cha nicz ny mi uszko dze -
nia mi do sko na le spraw dza się na wszel kie go ro -
dza ju pla cach prze ła dun ko wych. 
– W przy pad ku na sze go za kła du do spraw ne go
prze ła dun ku od pa dów po trze bu je my wie lu ma -
szyn. Więk szość prac wy ko nu ją ła do war ki – no -
ta be ne głów nie mar ki Lie bherr – ale w nie któ -
rych przy pad kach naj lep sze efek ty przy no si sto -
so wa nie ma szy ny prze ła dun ko wej. Przede
wszyst kim le piej za gęsz cza ma te riał, a za ła du -
nek jest szyb szy niż ła do war ką. Naj le piej prze -
wa gę LH 22 wi dać pod czas ła do wa nia ga łę zi
i in nych od pa dów zie lo nych do roz drab nia cza.
Tam tyl ko ona umoż li wia wy ko rzy sta nie stu pro -
cent zdol no ści prze ro bo wej tego urządzenia
– pod su mo wu je Ar ka diusz Woj dak.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a Wer sja z uno szo ną ka bi ną
umoż li wia ope ra to ro wi wstęp -
ną se lek cję od pa dów

d Ma szy na z chwy ta kiem do -
sko na le spraw dza się
w prze miesz cza niu od pa -
dów RDF oraz frak cji zie lo nej 

s Ka bi na ope ra to ra umoż li -
wia kon tro lę ca łe go ob sza -
ru, a po za tym za pew nia
kom for to we wa run ki pra cy 
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Roz bu do wa na le żą ce go do war szaw skie go
MPO Za kła du Uniesz ko dli wia nia Sta łych Od -
pa dów Ko mu nal nych spra wi, że miej ska in fra -
struk tu ra wzbo ga ci się o naj więk szą w kra ju
spa lar nię. Bę dzie ona w sta nie nie tyl ko za opa -
try wać w cie pło i prąd kil ka na ście ty się cy go -
spo darstw do mo wych, ale po zwo li też zmniej -
szyć kosz ty za go spo da ro wa nia od pa dów. 
Spraw na ob słu ga tak skom pli ko wa nej in sta -
la cji wy ma ga za sto so wa nia róż ne go ro dza ju
ma szyn. Wspól nym mia now ni kiem dla nich
jest nie tyl ko wy daj ność i uni wer sal ność, ale
tak że bez pie czeń stwo. Kry te ria te speł nia
z na wiąz ką ła do war ka te le sko po wa Mer lo
ROTO 50.21S. Ma szy na we szła do eks plo ta -
cji w koń cu ubie głe go ro ku i od te go cza -
su uzna wa na jest za nie za stą pio ną. 

– Ła do war kę te le sko po wą do star czy ło do na szej fir my Mer lo
Pol ska na prze ło mie li sto pa da i grud nia ubie głe go ro ku.
Od sa me go po cząt ku eks plo ato wa na jest nie zwy kle in ten -
syw nie. Nie mie li śmy wcze śniej te go ty pu ma szy ny, wy star -
czy ło jed nak kil ka mie się cy, by w peł ni się do niej prze ko nać.
Po wiem krót ko, cięż ko mi wy obra zić so bie bez niej co dzien -
ną pra cę – mó wi kie row nik Za kła du Uniesz ko dli wia nia Sta -
łych Od pa dów Ko mu nal nych, Ro man Miecz ni kow ski. 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.merlo.pl

Merlo sięga pod dach!

a Maszyna została fabrycznie przy go to wa na do stosowania plat formy ro bo -
czej, co zwięk sza po ziom bez pie czeń stwa i elastyczność działania
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Ła do war ka Mer lo 50.21S ROTO im po nu je wy daj no ścią i bez pie -
czeń stwem. Gło wi ca ob ro to wa oraz wy trzy ma łe i dłu gie ra mię te -
le sko po we wy się gni ka po zwa la ją na pra cę w pro mie niu 360 stop -
ni wo kół ma szy ny. W wer sji „S” po sia da nej przez Za kład Za go -
spo da ro wa nia Od pa dów „Gwar ków” (ZZG) ła do war ka wy po sa -
żo na zo sta ła w za wie sze nie hy dro pneu ma tycz ne za pew nia ją ce
per fek cyj ną sta bil ność. Sta no wią cy wy po sa że nie stan dar do we
zin te gro wa ny z ra mą sys tem po zio mo wa nia umoż li wia au to ma -
tycz ne kom pen so wa nie prze chy łów pod czas pra cy na nie rów nym
pod ło żu. Ope ra tor mu si tyl ko wci snąć przy cisk, aby au to ma -
tycz nie ko ry go wać sto pień na chy le nia ra my ma szy ny. 
Nie wąt pli wym atu tem Mer lo ROTO 50.21S jest uni wer sal ność
wy ni ka ją ca z moż li wo ści wy ko rzy sty wa nia róż ne go ro dza ju na -
rzę dzi ro bo czych. – Ma szy na im po nu je sta bil no ścią, jest w peł ni
bez piecz na. Do star czo no ją z łyż ką, ma my też kosz, któ ry po zwa -

la na pro wa dze nie prac na wy so ko ści na wet dwu dzie stu je den
me trów. Do te go do cho dzą wi dły i wcią gnik ha ko wy. Spra wia to,
że ła do war ka znaj du je wie le za sto so wań przy kon serw cji obiek -
tu. Wcze śniej wy naj mo wa li śmy do te go ty pu prac fir my ze wnętrz -
ne, te raz wy ko nu je my je sa mi oszczę dza jąc czas i pie nią dze.
Przy po mo cy na sze go Mer lo mo że my wy mie niać ża rów ki w lam -
pach umiesz czo nych na su fi cie ha li. W sy tu acji awa ryj nej ko rzy -
sta jąc z ko sza za bez pie czy li śmy tak że znaj du ją ce się na znacz -
nej wy so ko ści otwo ry okien ne. Za sięg ła do war ki jest na ty le du -
ży, że nie mu si ona cią gle się prze miesz czać i za trzy my wać
pod każ dym oknem – zwra ca uwa gę kie row nik w ZZG.
Ope ra tor Mer lo Ro to 50.21S mo że po ru szać się w trzech try bach,
co uła twia ma new ro wa nie ma szy ną. Skrę cać moż na ko ła przed -
nie, wy brać tryb prze gu bo wy, a tak że je chać po sko sie. Ko lej ną
za le tą jest moż li wość prze jaz dów z ob ró co nym na bok wy się gni -
kiem i z czę ścio wo lub cał ko wi cie wy su nię ty mi podporami. W tym
przy pad ku mak sy mal na pręd kość ogra ni czo na jest co praw da
do 5 km/h, ale wy star cza to cał ko wi cie do szyb kie go za ję cia no -
wej po zy cji. A układ rozkładania podpór w obrysie maszyny
pozwala na pracę w najciaśniejszych miejscach. 
Sys tem Tac -lock umożliwia szyb ką zmia nę osprzę tu. To po zwa la
na przy kład na wy ko rzy sty wa nie ma szy ny ja ko ła do war ki ko ło wej
po za mon to wa niu łyż ki za miast ko sza. Ro man Miecz ni kow ski za -
uwa ża, że wraz z po stę pu ją cą roz bu do wą Zakładu znaj do wać
się bę dą ko lej ne za sto so wa nia dla zie lo nej ma szy ny. – Nie bę -
dzie my się ogra ni czać do usu wa nia skut ków na głej awa rii czy
ru ty no wych prac kon ser wa cyj nych. Mer lo 50.21S bez naj mniej -
sze go pro ble mu ra dzi so bie też z za ła dun kiem od pa dów na po -
daj nik ta śmo wy czy po jaz dy – tłu ma czy.

Ładowarka Mer lo ROTO 50.21S cha rak te ry zu je się też kom for -
tem i wy go dą użyt ko wa nia. Przestronna ka bi na za mon to wa -
na jest na tak zwa nym Si lent -bloc ku, któ ry w istot ny spo sób tłu -
mi drga nia prze no szo ne na fo tel ope ra to ra. 
Pod czas prac wy ko ny wa nych na wy so ko ści bez pie czeń stwo
i pre cy zja li czą się szcze gól nie. Ła do war ka Mer lo speł nia te wa -
run ki. Jej wy się gnik o wy so kiej wy trzy ma ło ści i du żej płyn no ści
wy su wa nia w po łą cze niu z opa ten to wa nym ada pta cyj nym sys te -
mem kon tro li sta bil no ści ASCS po zwa la ope ra to ro wi wy ko ny wać
pre cy zyj ne ma new ry bez stwa rza nia za gro że nia dla sa me go sie -
bie i naj bliż sze go oto cze nia. – Układ ASCS au to ma tycz nie roz po -
zna je uży wa ny w da nej chwi li osprzęt i do bie ra cię żar prze no szo -
ne go ła dun ku. Za pew nia to całkowicie bez piecz ną pra cę z peł ną

wy daj no ścią. Ope ra tor mo że na bie żą co śle dzić wszyst kie pa ra -
me try ro bo cze, a w ra zie prze kro cze nia do pusz czal nych war to ści
natychmiast za dzia ła sys tem bez pie czeń stwa naj pierw spo wal nia -
jąc, a po tem cał ko wi cie blo ku jąc wszelkie ru chy mogące zagrażać
operatorowi i osobom znajdującym się w pobliżu maszyny – wy ja -
śnia Ro man Miecz ni kow ski. 
Ła do war ka Mer lo, któ ra za si li ła tabor Zakładu Zagospodarowania
Odpadów "Gwarków", pra cu je bar dzo in ten syw nie, ale do tej po ry
nie wy ma ga ła in ter wen cji ser wi su po za pla no wym prze glą dem.
Użyt kow nik wie jed nak do sko na le, że w ra zie po trze by bę dzie
mógł sko rzy stać ze wspar cia fa chow ców Mer lo Pol ska. Wiele
wskazuje na to, że w mia rę roz bu do wy Zakładu jego park
maszynowy zasilą kolejne zielone teleskopy.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

a Kie row nik w war szaw skim ZZG Ro man Miecz ni kow ski pod kre śla nie za wod ność i wa -
lo ry eks plo ata cyj ne ła do war ki Mer lo 

a W łatwy sposób, bo jednym przy ci skiem, ope ra tor ładowarki Merlo 50.21S może
ak ty wować sys tem pozwalający przechylić ka bi nę do 20 stop ni w pio nie 

a Za sia da ją cy w kom for to wej ka bi nie ope ra tor mo że pra co wać bez piecz nie i wy -
daj nie, na bie żą co śle dząc wszyst kie pa ra me try ro bo cze ła do war ki
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Na pew no znaczenie prze no śni ków do ce nia ją sze fo wie Pro na ru,
gdyż do pro duk cji skie ro wa li ko lej ny – już trzy dzie sty – mo del ta -
kie go urzą dze nia. MPT 30/lg jest nie tyl ko naj now szym, ale tak że
naj dłuż szym prze no śni kiem pro du ko wa nym w fa bry kach Pro na -
ru. Ma szy na skła da się z dwóch głów nych ze spo łów: gą sie ni co -
we go ukła du jezd ne go oraz prze no śni ka ta śmo we go wraz z ko -
szem za sy po wym. Oba ukła dy są na pę dza ne hy dro sta tycz nie,
a do za si la nia pomp hy drau licz nych za sto so wa no chło dzo ny
cie czą sil nik spa li no wy Ca ter pil lar o po jem no ści 2,8 dm3 i mo -
cy 55 kW (speł nia nor mę Sta ge V). Prze no śnik ma bu do wę seg -
men to wą: środ ko wy jest opar ty na pod po rach te le sko po wych,
na to miast seg men ty przed ni i tyl ny (skła da ne hy drau licz nie) są
po łą czo ne prze gu bo wo. Ste ro wa nie funk cja mi ma szy ny od by wa
się z pul pi tu oraz pi lo ta prze wo do we go. Na to miast opcjo nal nie
do stęp ne jest ste ro wa nie za po mo cą pi lo ta bez prze wo do we go,
któ ry zwięk sza bez pie czeń stwo użyt ko wa nia, gdyż ope ra tor mo -
że z róż nych miejsc oce niać za gro że nia wo kół ma szy ny. 
Na pod kre śle nie za słu gu je du ża wy daj ność prze no śni ka. Wy nik
do 500 ton na go dzi nę oraz rzad ko spo ty ka na wy so kość usy py -
wa nej pry zmy (aż do 13 m) za do wo li na pew no na wet wy ma ga -
ją cych użyt kow ni ków. Na wy so ką wy daj ność ma szy ny wpły wa
du ża moc hy drau licz na do star czo na do bęb na na pę do we go ta -
śmo cią gu, a do dat ko wym plu sem są ni skie kosz ty eks plo ata -
cyj ne. Dzie je się tak, gdyż mak sy mal ną szyb kość ta śmy uzy -
sku je się przy ni skich ob ro tach sil ni ka spa li no we go (oko ło 1600
obr./ min, czy li w za kre sie je go naj więk szej spraw no ści), a to
spra wia, że zu ży cie pa li wa jest nie wiel kie. Na eko no micz ną
i efek tyw ną pra cę urzą dze nia wpły wa ją tak że in ne roz wią za nia. 
– W za leż no ści od ro dza ju trans por to wa ne go ma te ria łu mon to -
wa ne są dwa ty py ko szy za sy po wych. Stan dar do wo sto so wa ny
jest kosz słu żą cy do od bio ru w spo sób cią gły ma te ria łów syp -

kich z in nych prze no śni ków lub ma szyn. Zaś do trans por tu bio -
ma sy prze zna czo ny jest kosz o zwięk szo nej po jem no ści i sze ro -
ko ści wy lo tu. W ko szu tym wy ko rzy sty wa na jest ta śma pro go wa
ty pu che vron, a waż ną ro lę w bu do wie obu ro dza jów ko szy za -
sy po wych speł nia ją wy mien ne na kład ki ze sta li trud no ście ral -
nej, któ re zwięk sza ją trwa łość ich ścia nek – in for mu je Mi ro sław
To ma szuk, kon struk tor wy dzia łu wdro żeń w Pro na rze. 
Ko lej nym ele men tem zwięk sza ją cym funk cjo nal ność prze no śni -
ka jest ta śma trans por to wa. Wła ści wy do bór ta śmy po le ga
na do pa so wa niu do prze no szo ne go ma te ria łu jej pa ra me trów:
wy trzy ma ło ści rdze nia, gru bo ści okła dzin, kla sy ście ral no ści,
od por no ści che micz nej oraz od por no ści tem pe ra tu ro wej. Ele -
men ta mi do dat ko wy mi są bocz ne uszczel nie nia ta śmy, skro ba -
ki, re wers chłod ni cy sil ni ka, a tak że osło ny przed ku rzem – mon -
to wa ne na prze no śni ku (tu nel) oraz na rę ka wie wy lo to wym.
W za leż no ści od ro dza ju za sto so wa nej ta śmy, moż li we jest prze -
no sze nie kru szy wa, żwi ru, pia sku, zie mi, kom po stu, wę gla oraz
roz drob nio nych od pa dów. Za ła du nek ma te ria łu do prze no śni ka
od by wa się bez po śred nio z ma szyn prze twa rza ją cych ma te riał
(np. roz drab nia czy, kru sza rek i prze sie wa czy), a tak że z in nych
prze no śni ków oraz bez po śred nio z ła do wa rek lub ko pa rek (o ile
po zwa la na to sze ro kość i ob ję tość ko sza za sy po we go). Waż ną
ce chą MPT 30/1g jest szyb kie przy go to wa nie go do trans por tu.
Wy star czy mak sy mal nie ob ni żyć po daj nik, zde mon to wać kosz
za sy po wy oraz in ne ru cho me seg men ty, a prze wo zić moż na ni -
sko po dwo zio wy mi na cze pa mi sa mo cho do wy mi. 
Jed nak więk szość przed się bior ców do ce ni przede wszyst kim
wła sny na pęd, któ ry umoż li wia sa mo dziel ne prze miesz cza nie
się ma szy ny po pla cu prze ła dun ko wym. W przy pad ku skła do -
wisk od pa dów umoż li wia wy ko rzy sta nie go do róż no rod nych za -
dań, a for mo wa nie pryzm od by wa się w opty mal nych miej scach.

www.pronar.pl

a Mo del MPT 30/1g jest naj dłuż szym mo bil nym prze no śni kiem ta śmo wym pro du ko wa nym w fa bry kach Pro na ru. Umoż li wia usy py wa nie pryzm o wy so ko ści mak sy mal nej 13 me trów 

No wy prze no śnik Pro na ru
Czę sto nie do ce nia ne – a prze cież nie zbęd ne – prze no śni ki ta śmo we są czę sto kroć pod sta wo -
wym urzą dze niem umoż li wia ją cym pra wi dło we funk cjo no wa nie róż ne go ro dza ju cią gów tech -
no lo gicz nych. Są nie zbęd nym wy po sa że niem skła do wisk od pa dów, w któ rych funk cjo nu ją sa -
mo dziel nie bądź ja ko istot ny ele ment li nii re cy klin go wej. Za pew ne w wie lu ta kich miej scach
znaj dzie za sto so wa nie naj now szy mo bil ny prze no śnik ta śmo wy Pro na ru – mo del MPT 30/lg.
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Ja kość wy twa rza ne go przez Dek pol Ste el oprzy rzą do wa nia
zna la zła uzna nie za rów no u firm wy ko naw czych, jak i 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. Po chleb ne opi nie są wy ni kiem po -
nad ćwierć wiecz ne go do świad cze nia pra cow ni ków spół ki
z kon struk cja mi sta lo wy mi. Nic więc dziw ne go, że ich pro -
duk ty z po wo dze niem są wy ko rzy sty wa ne w miej scach,
w któ rych spraw dza się tyl ko sprzęt naj wyż szej ja ko ści.
Na pew no miej scem, któ re cha rak te ry zu je się eks tre mal ny mi
wa run ka mi, są skła do wi ska od pa dów i pla ce re cy klin go we.
A w wie lu ta kich miej scach moż na spo tkać ma szy ny wy po -
sa żo ne w osprzęt Dek pol Ste el. Tak jest mię dzy in ny mi w Lu -
bli nie, gdzie spół ka KOM-EKO od kil ku lat ko rzy sta z ły żek ła -
do war ko wych po mor skie go pro du cen ta.
– Od pię ciu lat ko rzy sta my z ły żek za ła dow czych fir my Dek pol.
Łyż ki o po jem no ściach 2 i 3 me trów sze ścien nych pra cu ją wraz
z ła do war ka mi Ca ter pil lar 950M i 910M. Wy ko rzy sty wa ne są
głów nie w trans por cie od pa dów ko mu nal nych oraz po zo sta łych
za da niach prze ła dun ko wych na te re nie na sze go za kła du – in -
for mu je Adam Przy stu pa, Dy rek tor ds. Śro do wi ska i Re la cji Ze -
wnętrz nych w KOM-EKO.
KOM-EKO SA to spół ka, któ ra od ro ku 1994 zaj mu je się przede
wszyst kim  zbiór ką od pa dów ko mu nal nych i utrzy ma niem czy -
sto ści. Sys te ma tycz nie i kon se kwent nie wdra ża na stra te gia za -
owo co wa ła tym, że obec nie fir ma ma prze szło 50-pro cen to wy
udział w ryn ku od pa dów ko mu nal nych, a sa mo cho dy z cha rak -
te ry stycz nym lo go na trwa łe wpi sa ły się w kra jo braz miej ski Lu -

bli na. War to za zna czyć, że spół ka to nie tyl ko miej sce, w któ -
rym re ali zo wa ne są za da nia zwią za ne z za go spo da ro wa niem
od pa dów ko mu nal nych. Jest też do brym przy kła dem fir my,
któ ra umie jęt nie łą czy dzia ła nia przy no szą ce zysk z pro pa go -
wa niem edu ka cji eko lo gicz nej i pro spo łecz ną dzia łal no ścią
na rzecz lo kal nej wspól no ty. Ta kie po dej ście owo cu je mię dzy
in ny mi tym, że na Sta rym Mie ście w Lu bli nie mo że my zo ba -
czyć kon ny wóz, bę dą cy re kon struk cją po jaz du słu żą ce go

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

Łyż ka łyż ce nie rów na!
Je dy nie 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
wzna czo ne im za da nia w spo sób szyb ki, bez piecz ny i w peł ni sku tecz ny. W przy pad ku pra cy
na skła do wi skach od pa dów za rów no ma szy ny, jak i łyż ki mu szą być wy trzy ma łe i od por ne
na dzia ła nie agre syw nych sub stan cji. Osprzęt naj wyż szej kla sy, któ ry od wie lu lat po twier -
dza swo ją ja kość w róż nych wa run kach, pro du ku je pol ska spół ka Dek pol Ste el. 

a Spółka KOM-EKO poza biznesową działalnością jest aktywnym organizatorem
wielu akcji proekologicznych
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przed stu la tu do zbiór ki od pa dów, a na pla cu prze ła dun ko -
wym pra cu ją no wo cze sne ma szy ny. Dzie je się tak, gdyż od po -
cząt ku ist nie nia KOM-EKO jest pod mio tem kon cen tru ją cym się
na dzia ła niach na rzecz eko lo gii i ochro ny śro do wi ska, cze go
ele men tem jest kom plek so we za go spo da ro wa nie wszyst kich
ka te go rii nie czy sto ści ze szcze gól nym uwzględ nie niem od pa -
dów zmie sza nych (in sta la cja me cha nicz no -bio lo gicz ne go
prze twa rza nia od pa dów), zie lo nych, opa ko wa nio wych, bu -
dow la nych i wiel ko ga ba ry to wych. War to pod kre ślić, iż od da na
do użyt ku w 2012 ro ku in sta la cja MBP by ła pierw szym te go ty -
pu kom plek so wym i speł nia ją cym wy mo gi ochro ny śro do wi -
ska roz wią za niem w Pol sce po łu dnio wej i wschod niej. KOM-
EKO jest rów nież zna czą cym w ska li kra ju pro du cen tem pa li wa
al ter na tyw ne go (RDF) z od pa dów. Za kład przyj mu je do za go -
spo da ro wa nia oko ło 100 000 ton śmie ci rocz nie, ale na skła do -
wi sko kie ro wa ne jest je dy nie 20 pro cent prze two rzo nych od pa -
dów reszt ko wych. Do za go spo da ro wa nia ta kiej ilo ści od pa dów
po trzeb ny jest sku tecz ny i nie za wod ny sprzęt. W wie lu za da -
niach in ten syw nie wy ko rzy sty wa ne są ła do war ki ko ło we, któ -
rych sku tecz ną pra cę wspie ra ją bar dzo od por ne łyż ki za ła dow -
cze mar ki Dek pol Ste el.
– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z ły żek Dek po lu. Oce nia my je ja -
ko bar dzo wy trzy ma łe, gdyż mi mo in ten syw nej eks plo ata cji
– prze pra co wa ły 17 000 mth – wi docz ne są tyl ko nie wiel kie śla -
dy zu ży cia. Co szcze gól nie istot nie, przy tym prze bie gu nie za -
ob ser wo wa li śmy oznak ko ro zji czy ście ra nia na punk tach mon -
ta żo wych do ra mion ła do war ki – twier dzi Adam Przy stu pa.
Na trwa łość oprzy rzą do wa nia pro du ko wa ne go przez Dek pol
Ste el wpły wa kil ka czyn ni ków. Po pierw sze wy so ka ja kość wy -
ko na nia, któ rą umoż li wia do świad czo na ka dra pra cow ni ków
oraz no wo cze sny sprzęt wy ko rzy sty wa ny przy ich pro duk cji.
Po dru gie do pra co wa ne, in no wa cyj ne roz wią za nia do pa so wa -
ne do kon kret nych za dań po wsta łe we wła snym biu rze kon -
struk cyj nym. Po trze cie pro du cent do swo ich wy ro bów wy ko -
rzy stu je naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły.
– Chcąc do star czać osprzęt speł nia ją cy naj wyż sze wy ma ga nia
w za kre sie wy trzy ma ło ści oraz ście ral no ści, fir ma po sta wi ła
na za sto so wa nie w swo ich pro duk tach sta li o pod wyż szo nej
wy trzy ma ło ści. Je go po czą tek miał miej sce jesz cze w
roku 2013, w któ rym Dek pol Ste el uzy skał pre sti żo wy cer ty fi kat
„Har dox in my bo dy” przy zna wa ny przez świa to we go li de ra
w za kre sie wy ro bów sta lo wych wy so kiej wy trzy ma ło ści,

szwedz ką fir mę SSAB. War to wie dzieć, że uzy ska nie te go cer ty -
fi ka tu jest bar dzo pre sti żo wym wy róż nie niem, a spół ka z Pin czy -
na jest pierw szą i je dy ną fir mą w Pol sce pro du ku ją cą osprzęt
bu dow la ny, któ ra mo że się nim po szczy cić – in for mu je Sta ni -
sław Kuch tyk, Spe cja li sta ds. Klu czo wych Klien tów w Dek pol
Ste el. 
Stal Har dox cha rak te ry zu je się trzy krot nie wyż szą od por no ścią
na ście ra nie w sto sun ku do sta li zwy kłych ga tun ków oraz wy jąt ko -
wą twar do ścią, przez co bar dzo do brze spraw dza się w osprzę cie
pra cu ją cym w trud nych wa run kach eks plo ata cyj nych. Dzię ki te -
mu ma szy ny wy ko rzy stu ją cy ta ki osprzęt bez tru du i prze sto jów
mo gą efek tyw nie pra co wać. Po za tym za sto so wa nie sta li o pod -
wyż szo nej wy trzy ma ło ści nie tyl ko wy dłu ża czas eks plo ata cji
osprzę tu, ale rów nież zmniej sza je go wa gę, dzię ki moż li wo ści za -
sto so wa nia blach o zre du ko wa nej gru bo ści. A to z ko lei umoż li wia
sto so wa nie ły żek o więk szej po jem no ści do mniej szych ma szyn.
Jed nak nie tyl ko ja kość ma te ria łów de cy du je o za le tach ły żek, ale
klu czo we tak że są roz wią za nia kon struk cyj ne. Istot nym pa ra me -
trem łyż ki ła do war ko wej, któ ry wpły wa na jej wła ści wo ści użyt ko -
we jest np. jej sze ro kość. Do bie ra jąc łyż kę na le ży pa mię tać, aby
jej kon struk cja by ła za wsze szer sza od ma szy ny. Po win na też
zgar niać ma te riał sprzed kół chro niąc ogu mie nie. 
Łyż ki z Pin czy na speł nia ją wszyst kie wy ma ga nia i pew nie dla -
te go za pew nia ją bez a wa ryj ną, dłu go let nią eks plo ata cję.
– Spo sób wy ko na nia i kształt ły żek czy ni je uni wer sal ny mi
do pra cy z róż ny mi ma te ria ła mi, a jed no cze śnie gwa ran tu je dłu -
gi okres uży tecz no ści. Czę sto uży wa my je do za ła dun ku roz -
drab nia czy, a tam oraz w in nych za da niach jed nym z naj waż -
niej szych czyn ni ków jest cią głość pra cy. Ta ką gwa ran tu ją nam
łyż ki Dek po lu, gdyż do chwi li obec nej nie mie li śmy żad nej awa -
rii. Istot ne jest też to, że pro du cent udo stęp nił nam do ku men ta -
cję ły żek, co bar dzo uła twia za ma wia nie czę ści za mien nych.
Do dat ko wo, w od róż nie niu od wie lu in nych, ich ce na jest atrak -
cyj na – pod su mo wu je dy rek tor Adam Przy stu pa. 

www.dekpolsteel.pl

a Mimo przepracowanych 17.000 mth łyżki Dekpolu nie mają żadnych widocznych
śladów zużycia

a Spół ka KOM-EKO od two rzy ła po jazd, któ ry przed stu la ty słu żył do zbiór ki lu bel -
skich od pa dów. Obec nie wy ko rzy sty wa ny jest w ce lu zbiór ki od pa dów na Sta rów ce



po łą cze nia te le fo nicz ne bez uży cia rąk. Sys tem In -
fo ta in ment daje ope ra to ro wi możliwość ko rzy sta nia
ze stan dar du ko mu ni ka cji bez prze wo do wej Mi ra -
cast. Za jego pomocą może on sklonować obraz ze
swo je go smart fo na i korzystanie z jego funkcji
na du żym ekra nie w kabinie. Dostępne są funkcje
na wi ga cji, udostępniania  do stę pu do In ter ne tu
oraz od twa rza nia fil mów i mu zy ki. 
Wszyst kie ła do war ki ko ło we se rii HL są opcjo nal nie
do stęp ne z joy stic kiem ste ru ją cym. Za po mo cą do -
ty ko we go mo ni to ra i elek tro -hy drau licz ne go ste ro -
wa nia usta wia się sys tem Soft end Stop, prio ry tet
ru chu łyż ki i miej sca za trzy my wa nia się wy się gu
i łyż ki. Sys tem Soft end Stop re du ku je ude rze nia
i wi bra cje pod czas wy ko ny wa nia ru chów wy się giem
i łyż ką oraz za pew nia płyn ną pra cę au to ma tycz nie
zmniej sza jąc pręd kość w fa zie do bie gu si łow ni ków.
Wszyst kie mo de le se rii HL900 są wy po sa żo ne
w sys tem wa że nia. Sys tem ten ofe ru je usta wie nia
au to ma tycz ne i ręcz ne oraz wa ży po je dyn cze ob -
cią że nia łyż ki i cał ko wi tą ma sę ła dun ku w za kre -
sie do kład no ści ±1%. 
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Dwie ła do war ki ko ło we Hy un dai znaj du ją za sto so wa nie na skła do wi sku od pa dów na te re nie
wy łą czo ne go z eks plo ata cji ka mien io ło mu. Hy un dai HL965 o ma sie eks plo ata cyj nej 20 ton
z łyż ką po jem no ści 3,5 m3 oraz 13-to no wa ła do war ka HL940 A wy po sa żo na w łyż kę 2,5 m3 słu żą
do za ła dun ku na cię ża rów ki kom po stu i od pa dów na da ją cych się do re cy klin gu. 

s Dzię ki łyż ce o wy mia -
rach 2,5 m3 i wy so ko -
ści 2,765 mm, ła do war ka
ta jest w sta nie za ła do wać
du że ilo ści ma te ria łów na -
da ją cych się do re cy klin gu

Hyundai na składowisku

Pierw sza z ma szyn wy po sa żo na zo sta ła w ka bi nę
z sys te mem wen ty la cji SEKA chro nią cym
przed wni ka niem do wnę trza py łu i szko dli wych
wy zie wów. O bie ma szy ny są uży wa ne in ten syw -
nie, rocz nie prze pra co wu ją na wet do 1.500 go dzin. 
No wa ka bi na ma wy so ki po ziom izo la cji aku stycz -
nej i wy ko rzy stu je naj no wo cze śniej szą tech no lo -
gię re duk cji ha ła su, aby za pew nić mak sy mal ną ci -
szę pod czas pra cy w ha ła śli wym oto cze niu, ta kim
jak żwi row nie i wy sy pi ska od pa dów. No wy sys tem
kli ma ty za cji mak sy ma li zu je wy daj ność ogrze wa -
nia lub chło dze nia dzię ki zop ty ma li zo wa ne mu
prze pły wo wi po wie trza w ka bi nie. 
Gdy ma szy ny po zo sta ją przez dłuż szy czas w bez -
czyn no ści, sil nik prze cho dzi naj pierw na bieg ja ło -
wy, a po tem wy łą cza się au to ma tycz nie. Stan dar -
do wa pię cio bie go wa skrzy nia bie gów ze sprzę -
głem z na pę dem bez po śred nim do dat ko wo
zmniej sza zu ży cie pa li wa. W try bie H in te li gent ne
od cię cie sprzę gła (ICCO) zmniej sza utra tę mo cy
w prze mien ni ku mo men tu ob ro to we go. Niż sza
pro duk cja cie pła za po śred nic twem ICCO przy no -
si ogól ną ko rzyść dla zu ży cia pa li wa. Hy drau licz ny
me cha nizm róż ni co wy o ogra ni czo nym po śli zgu
zwięk sza pro duk tyw ność i przy no si oszczęd ność
pa li wa, za po bie ga jąc po śli zgo wi opon. 
Ob słu ga 7-ca lo we go mo ni to ra jest po dob na do ko -
rzy sta nia z wy świe tla cza smart fo na. Wy świe tlacz
jest rów nież więk szy niż w po przed nich mo de lach
i ła twy do od czy ta nia. Sys tem au dio, w tym ra dio,
ma zin te gro wa ne urzą dze nie gło śno mó wią ce Blu -
eto oth i wbu do wa ny mi kro fon, za po mo cą któ re go
kie row ca w ka bi nie mo że od bie rać i wy ko ny wać

a Ope ra tor ła do war ki Hy un -
dai ko rzy sta z sys te mów
uła twia ją cych mu pra cę
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FAUN jest nie tyl ko pio nie rem w dzie dzi nie tech no -
lo gii na pę dów hy drau licz nych, ale tak że we wdra -
ża niu roz wią zań za pew nia ją cych sze reg wa lo rów
użyt ko wych. Jed ną z ta kich in no wa cyj nych tech -
no lo gii jest uni ka to wy sys tem re cyr ku la cji po wie -
trza (ofe ro wa ny jest w stan dar dzie cer ty fi kat PM1 0
i MP 2,5). W więk szo ści za mia ta rek brud z czysz -
czo nych po wierzch ni jest za sy sa ny i na stęp nie
trans por to wa ny ru ra mi do zbior ni ka. Po dob nie jest
w po jaz dach FAUN, z tym że w od róż nie niu od po -
zo sta łych pro du cen tów za ssa ne wraz z bru dem
po wie trze nie jest emi to wa ne na ze wnątrz, ale
w znacz nej czę ści kie ro wa ne do po now ne go „użyt -
ku”. Sys tem za pew nia sta ły prze pływ po wie trza ze
zbior ni ka na zmiot ki do agre ga tów za mia ta ją cych
(dy szy na dmu cho wej za dy szą ssą cą). Ob ję tość
re cyr ku lo wa ne go, wy dmu chi wa ne go po wie trza
jest re gu lo wa na w za kre sie od 30 do 70 pro cent.
Ta kie roz wią za nie wpły wa ko rzyst nie rów nież
na sku tecz ność w za mia ta niu. Jed nak to nie je dy -
na za le ta uni ka to we go roz wią za nia sto so wa ne go
przez fir mę FAUN. Do dat ko wym efek tem re cyr ku -
la cji po wie trza jest moż li wość pra cy za mia tar ki na -
wet w tem pe ra tu rach do -5°C. Dzie je się tak, gdyż
krą żą ce w ukła dzie po wie trze pod grze wa ne jest
do oko ło 15°C, co za po bie ga za mar z nię ciu wo dy
w ka na le ssaw nym i zbior ni ku na zmiot ki.
Ko lej ną za le tą te go roz wią za nia jest niż sza o 50
pro cent emi sja drob ne go py łu. A za nie czysz czo -

ne po wie trze nie prze do sta je się do ob sza ru ro -
bo cze go z ty łu i wo kół za mia tar ki.
Mo del FAUN VIAJET 6 to za mia tar ka ze zbior ni -
kiem na zmiot ki o po jem no ści 6 me trów sze ścien -
nych. Na to miast po jem ność wo dy po dwój ne go
zbior ni ka wy no si 1.900 li trów. W za leż no ści
od ob sza ru pra cy za mia tar ki klien ci mo gą wy brać
jeden z trzech na pę dów: z do dat ko wym sil ni kiem
po moc ni czym, hy drau licz ny lub hy dro sta tycz ny.
Ten pierw szy za pew nia moc 55 kW (75 KM) i jest
bar dzo eko no micz ny, gdyż je go śred nie zu ży cie
pa li wa wy no si 5–6 dm3/h. Na to miast naj bar dziej
za awan so wa ną opcją jest na pęd hy dro sta tycz ny,
dzię ki któ re mu sil nik ca ły czas pra cu je w opty mal -
nym za kre sie ob ro tów, jed no cze śnie nie ob cią ża -
jąc ca łe go ukła du prze nie sie nia na pę du. 
Szczot ki w za mia tar kach FAUN są mon to wa ne,

ja ko ele ment pcha ny na środ ko wej ko lum nie. Do -
dat ko wo wy po sa żo no je w za bez pie cze nie
przed prze cią że niem. Szczot ka zgar nia z po -
wierzch ni dro gi na wet cięż ki brud, dzia ła jąc jak
skro bak. Mo że zo stać ob ró co na na ze wnątrz nie -
za leż nie od dy szy ssą cej (2-5 po zy cji ro bo czych
usta wia nych z ka bi ny). Ja ko opcja jest tak że do -
stęp na wer sja szczot ki cią gnio nej. Zgar nię ty na -
wet tak cięż ki od pad jest ze bra ny bez pro ble mu
jest ze bra ny, a to dzię ki spe cjal nie za pro jek to wa -
nej dy szy ssą cej w kształ cie li te ry V z du żym otwo -
rem, a wy ko na nej ze sta li o gru bo ści 4 mi li me trów.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekocel.pl

Za mia tar ka ulicz na VIAJET 

W Y  D A J  N A I S K U  T E C Z  N A
Od współ cze snych za mia ta rek ulicz nych ocze ku je się, aby pra co wa ły ci cho i bez py ło wo, ale tak że
że by by ły sku tecz ne oraz wy daj ne. Wy da wać by się mo gło, że zna le zie nie ta kie go po jaz du jest ma -
ło praw do po dob ne, ale uni wer sal na za mia tar ka ulicz na FAUN VIAJET speł nia wszyst kie kry te ria.

a Za mia tar ka VIAJET im po -
nu je za rów no in no wa cyj -
ny mi roz wią za nia mi, jak
i efek to wym wy glą dem 

a Ope ra to rzy za mia tar ki
chwa lą er go no micz ne roz -
miesz cze nie ele men tów
ste ru ją cych 
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Zresz tą wszyst kie new ral gicz ne ele men ty za mia -
tar ki zo sta ły wy ko na ne z bar dzo od por nych ma te -
ria łów. I tak dno zbior ni ka wy ko na ne jest ze sta li
nie rdzew nej V2A, a je go trwa łość wy dłu ża ją też
ide al nie gład kie ścia ny, któ re umoż li wia ją je go ła -
twe opróż nia nie. W do kład nym czysz cze niu róż -
no rod nych po wierzch ni po ma ga za mia tar ce dru -
ga szczot ka – wal co wa środ ko wa. Jest ona za mo -
co wa na w ta ki spo sób, że wa ha się wo kół swe go
środ ka cięż ko ści, a to ozna cza, że do sto so wu je
się do każ de go wy bo ju i każ dej wy pu kło ści dro gi.
Na to miast si łę do ci sku i pręd kość ob ro to wą moż -
na płyn nie re gu lo wać z ka bi ny ope ra to ra. Trze ba
przy znać, że kon struk to rzy zro bi li wie le, aby sta -
no wi sko pra cy ope ra to ra uczy nić kom for to wym
i er go no micz nym. Ka bi na jest ob szer na, a du że
po wierzch nie szyb umoż li wia ją do sko na ły wi dok
na sprzą ta ną po wierzch nię. Do dat ko wo, aby nie
za kłó cać wi docz no ści, de skę roz dziel czą i pa nel
ste ro wa nia umiesz czo no po le wej stro nie kie row cy.
Po za tym ka bi na jest do sko na le wy ci szo na, her me -
tycz na, a sku tecz ny sys tem wen ty la cyj ny za pew nia
czy ste po wie trze i od po wied nią tem pe ra tu rę.
Swo ją uni wer sal ność za mia tar ka za wdzię cza bo -
ga te mu oprzy rzą do wa niu, któ re po zwa la uży wać
jej w róż no rod nych za da niach. Dzię ki te mu moż -
na ją czę sto spo tkać przy czysz cze niu ulic, pla -
ców i par kin gów, a tak że po zo sta łych cią gów ko -
mu ni ka cyj nych. Chęt nie wy bie ra nym ele men tem

do po sa że nia za mia tar ki jest mon to wa ny z ty łu
sys tem ssą cy, któ ry umoż li wia, np. opróż nia nie
ście ków ulicz nych i po jem ni ków na śmie ci. Sys -
tem skła da się z ela stycz ne go wę ża na pneu ma -
tycz nym wy się gni ku. Dzię ki pneu ma tycz ne mu
wy się gni ko wi no śne mu układ ssą cy moż na bez
tru du prze su wać w ca łym ob sza rze pra cy z re gu -
lo wa ną wy so ko ścią ro bo czą.
Po za bo ga tym do dat ko wym oprzy rzą do wa niem
oraz moż li wo ścią pra cy w mi nu so wych tem pe ra -
tu rach za bu do wę za mia tar ki moż na ła two zde -
mon to wać, a w jej miej sce wsta wić na przy kład
in ny ze staw mo du ło wy kom pa ty bil ny z sys te -
mem fir my FAUN.

a Bez piecz ną pra cę uła twia -
ją ka me ry umoż li wia ją ce
mo ni to ro wa nie ob sza ru
wo kół po jaz du

a FAUN VIAJET 6 to za mia tar -
ka ze zbior ni kiem na zmiot -
ki o po jem no ści sze ściu
me trów sze ścien nych
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Gru pa STOKOTA to naj więk szy pro du cent w Pol sce po jaz dów,
za bu dów, przy czep i na czep o bu do wie zbior ni ko wej. Wie lo let -
nie do świad cze nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków w po łą -
cze niu z in no wa cyj ny mi pro jek ta mi po wo du je, że wytwarzane
przez firmę pojazdy na le żą do naj bar dziej za awan so wa nych
tech no lo gicz nie w swo ich kla sach. Innowacyjności sto so wa -
nych roz wią zań do rów nu je pre cy zja wy ko na nia oraz ja kość
sto so wa nych ma te ria łów. Dzię ki te mu klien ci otrzy mu ją po jaz -
dy trwa łe, eko no micz ne i do pa so wa ne do in dy wi du al nych po -
trzeb. Do sko na łym te go przy kła dem jest uni wer sal ny ze staw
ase ni za cyj ny do wy wo zu nie czy sto ści płyn nych, któ ry jest wy -
ni kiem współ pra cy in ży nie rów STOKOTA z jed nym jej sta łych
klien tów, z kra jów Be ne lu xu. 
W efek cie po wstał in no wa cyj ny pro dukt, któ re go roz wią za nia
tech no lo gicz ne po zwa la ją użyt kow ni kom uzy skać opty mal ne
wy ni ki eko no micz ne. W ich uzy ska niu po ma ga mię dzy in ny mi
sys tem pom po wy za in sta lo wa ny na cią gni ku, któ ry skła da się
z wy daj nej pom py próż nio wej mar ki Sam son TM3 400, o wy daj -
no ści mak sy mal nej 3.400 m3/h oraz pom py ci śnie nio wej Pra tis -
sol li KE 28H, o mak sy mal nym ci śnie niu ro bo czym 150bar. Dla
obu pomp za in sta lo wa ne zo sta ły zbior ni ki wod ne: cy lin drycz ny
zbior nik wo dy pra cu ją cej, któ ry jest nie zbęd ny dla ci chej i wy -
daj nej pra cy pom py z pier ście niem cie czo wym oraz do dat ko wy
za sob nik wo dy użyt ko wej dla pom py wy so kie go ci śnie nia. 
Cią gnik jest w peł ni sa mo wy star czal ny i mo że sa mo dziel nie
wy ko ny wać pra cę od ku rza nia i ci śnie nio we go czysz cze nia.
W tym ce lu na cią gni ku za mon to wa ny zo stał ze staw fil trów
i sys te mów od ci na ją cych oraz za wór Sni fe ra do star cza ją cy
pom pie próż nio wej świe że go po wie trza, przy do cho dze niu
do pro gu mak sy mal nej próż ni na li nii ssaw nej.

Na cze pa ase ni za cyj na pod łą czo na jest z cią gni kiem za po mo -
cą stan dar do wych przy łą czy elek trycz nych i pneu ma tycz -
nych, a do peł ne go dzia ła nia wy ma ga do dat ko we go przy łą -
cza hy drau licz ne go. Na to miast peł na spraw ność pom py ssą -
cej znaj du ją cej się na cią gni ku uzy ska na zo sta je po przez ko -
lek tor ssą cy. Od sy sa nie nie czy sto ści re ali zo wa ne mo że być
po przez za wo ry w den ni cy oraz po przez 5-ca lo wy wąż znaj du -
ją cy się w ka se cie na gó rze zbior ni ka. Pra ca z wę żem od by wa
się po przez ste ro wal ne ra mie ssaw ne. 
Ca ły po jazd wy ko na ny jest zgod nie z umo wą ADR co ozna cza, że
mo że pra co wać w stre fach za gro żo nych wy bu chem oraz z od pa -
da mi ma te ria łów nie bez piecz nych wy ma ga ją cych spe cja li stycz -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.stokota.com

Skro jo ny na mia rę po trzeb

a Na cze pa ase ni za cyj na jest po łą czo na z cią gni kiem sio dło wym za po mo cą przy łą -
czy elek trycz nych i pneu ma tycz nych

Uni wer sal ny ze staw ase ni za cyj ny do wy wo zu nie czy sto ści płyn nych pro du ko wa ny w fa bry kach
STOKOTA to do sko na ły przy kład po łą cze nia współ cze snych, in no wa cyj nych tech no lo gii z roz -
wią za nia mi wy ni ka ją cy mi z opi nii klien tów. W efek cie po wstał po jazd, któ ry za pew nia opty mal -
ne wa run ki eko no micz ne oraz speł nia wszel kie ocze ki wa nia użyt kow ni ków.
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ne go pod ci śnie nio we go za ła dun ku i her me tycz ne go trans por tu. 
War to też zwró cić uwa gę na opty mal ne wy ko rzy sta nie wol nej
prze strze ni. Kon struk to rzy ko rzy sta jąc z opi nii użyt kow ni ków
po sta ra li się wy peł nić je funk cjo nal ny mi roz wią za nia mi. I tak
z le wej stro ny, na ca łej dłu go ści za mon to wa ny jest głę bo ki
scho wek mo gą cy po mie ścić do czte rech wę ży 4-ca lo wych.
Na to miast z pra wej stro ny znaj du ją się za my ka ne schow ki,
w tym po jem ny, ogrze wa ny scho wek na ubra nia. 
Po jazd ten, tak jak i po zo sta łe po jaz dy STOKOTA po wsta je
w pol skich fa bry kach. Miesz czą się one w Kiel cach i El blą gu,
a ich ja kość gwa ran tu je do świad czo na za ło ga oraz spraw dzo -
ne ma te ria ły i pod ze spo ły. To wła śnie licz nej ka drze in ży nier -
skiej, naj lep szym spe cja li stom w za kre sie tech no lo gii spa wa -
nia oraz po zo sta łym pra cow ni kom li nii mon ta żo wej fir ma za -
wdzię cza zdo by cie po zy cji li de ra – w Pol sce i Eu ro pie – w pro -
duk cji au to cy stern do prze wo zu pa li wa. 
Rów nie wy so kie kwa li fi ka cje i za an ga żo wa nie, co pra cow ni cy
pro duk cyj ni, ma ją tak że oso by za trud nio ne w dzia le ser wi so -
wym. W tym ce lu prze cho dzą oni sys te ma tycz ne szko le nia,
a do pra cy do pusz cze ni są tyl ko pra cow ni cy, któ rych umie jęt -
no ści po twier dza ją od po wied nie cer ty fi ka ty. Oczy wi ście ma ją
oni za pew nio ne od po wied nie za ple cze, któ re jest wy po sa żo ne
w nie zbęd ną apa ra tu rę dia gno stycz ną oraz na rzę dzia po zwa la -
ją ce na kom plek so we pra ce na praw cze. 
W ha li ser wi so wej, miesz czą cej się przy kie lec kim za kła dzie
pro duk cyj nym STOKOTY, znaj du ją się trzy sta no wi ska (w tym
jed no z ka na łem na jaz do wym), na któ rych moż na wy ko nać
prak tycz nie wszyst kie na pra wy.
War to też pod kre ślić, że Gru pa STOKOTA prak tycz nie w ca ło ści
swo ją dzia łal ność opie ra na wła snych roz wią za niach i ko rzy sta

z pod ze spo łów oraz ma te ria łów po wsta ją cych w Pol sce. Po ma -
ga w tym wła sny, ob szer ny ma ga zyn, któ ry unie za leż nia fir mę
od za wi ro wań zwią za nych z ter mi na mi do staw od za chod nich
ko ope ran tów. Dla te go fir ma bez pro ble mów wy wią zu je się
z wszel kich umów już za war tych, ale też jest w sta nie za gwa ran -
to wać płyn ne i ter mi no we do sta wy w przy szło ści. Do ty czy to za -
rów no pro duk cji no wych au ta, jak i czyn no ści ser wi so wych.
Dzię ki zgro ma dzo nym za pa som na wet w cza sie pan de mii, gdy
wie le firm bo ry ka ło się z za opa trze niem w nie zbęd ne ma te ria ły,
Gru pa STOKOTA pra co wa ła bez prze szkód. Po sia da nie wła -
sne go ma ga zy nu i opar cie na pod ze spo łach kra jo wych pro du -
cen tów po zwa la też skra cać czas na praw oraz ob ni żyć ich ce nę
z ra cji bra ku kosz tów po no szo nych na trans port.

a Na tyl nej den ni cy, po za za wo ra mi, znaj du je się tak że ru cho me ra mię, któ rym pro -
wa dzo ny jest wąż ssą cy
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KOMUNAL WASH to mar ka wła sna fir my Ko mu -
nał Truck, któ re po wsta ło wsku tek za po trze bo -
wa nia ryn ku na efek tyw ne roz wią za nie kło po tli -
we go pro ble mu. Do świad cze nie kon struk to rów
fir my po par te współ pra cą z czo ło wy mi pro du -
cen ta mi śmie cia rek umoż li wi ło stwo rze nie sku -
tecz ne go sys te mu gwa ran tu ją ce go wy mier ne
oszczęd no ści. Efekt ich prac moż na do strzec
w wie lu mia stach Pol ski, a naj now sze wer sje myj -
ki KOMUNAL WASH są mon to wa ne na za bu do -
wach jed ne go z li de rów bu do wy ta kich po jaz dów
fir my NTM. Pro du cent no wo cze snych śmie cia rek
uznał au tor skie roz wią za nie fir my z Sie mia no wic
Ślą skich za tak uda ne, że ofe ru je go swo im klien -
tom w ca łej Eu ro pie.
Współ dzia ła nie myj ki ze śmie ciar ką naj le piej jest
opi sać na kon kret nym przy kła dzie – za bu do wie
śmie ciar ki NTM no wej ge ne ra cji, umiesz czo nej
na pod wo ziu Sca nia P 320 o roz sta wie
osi 4.150 mm. Po jem ność za bu do wy NTM mo del

KGHH-KW wy no si 20 m3. Do pro duk cji wan ny od -
wło ka uży to bla chy HARDOX o gru bo ści 8 mm,
a urzą dze nie za sy po we przy sto so wa ne jest
do opróż nia nia po jem ni ków o po jem no ści
od 110 do 1.100 li trów. W po łą cze niu z du żym
współ czyn ni kiem zgnio tu po zwa la to na ze bra nie
kil ku set po jem ni ków pod czas jed ne go kur su. 
In sta la cja KOMUNAL WASH mie ści się bez po -
śred nio za ka bi ną kie row cy. Ukry ta jest pod es te -
tycz ną, do pa so wa ną kształ tem do ca ło ści, za bu -
do wą wy ko na ną z bla chy ze sta li nie rdzew nej
o gru bo ści 4 mm. Miesz czą się tam zbior ni ki, któ -
rych po jem ność na czy stą wo dę wy no si aż 2.250
li trów. My cie od by wa się w ukła dzie za mknię tym,
brud na wo da tra fia do osob nych zbior ni ków, któ -
rych po jem ność w tym wy pad ku wy no si 880 li -
trów. Po za tym na wy po sa że niu znaj du je się do -
dat ko wa lan ca z pi sto le tem, któ ra mo że słu żyć
do do kład ne go, ręcz ne go my cia po jem ni ków
z ze wnątrz oraz in nych ele men tów in fra struk tu ry

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.youtu.be/xgcN8xBr9zM

Od pa dy? Zabrane! 

Po jem ni ki? Umyte! 
Przed się bior stwa od po wie dzial ne za od biór od pa dów są zo bo wią za ne nie tyl ko do sys te ma -
tycz ne go opróż nia nia po jem ni ków, ale tak że mu szą dbać o ich czy stość. Jed nak re gu lar ne my -
cie po jem ni ków to czyn ność pra co chłon na i kosz tow na. Dla te go ide al nym roz wią za niem jest
za kup śmie ciar ki z sys te mem my ją cym KOMUNAL WASH, któ ry umy je po jem nik za raz po je go
opróż nie niu, a ca ła czyn ność od by wa się au to ma tycz nie.

z Lan ca umo co wa na na 15-me -
tro wym wę żu umoż li wia ręcz -
ne my cie po jem ni ka i ca łej
śmie ciar ki

z Sys tem KOMUNAL WASH mo -
że być mon to wa ny za rów no
na no wej, jak i już użyt ko wa -
nej śmie ciar ce
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miej skiej jak wia ty śmiet ni ko we, przy stan ki. Do -
daj my, że śmie ciar ka wy po sa żo na jest jesz cze
w je den zbior nik. Znaj du je się po mię dzy osia mi
po jaz du i słu ży do zbie ra nia odcieków. 
Sys tem my ją cy KOMUNAL WASH cha rak te ry zu je
się solidną bu do wą i prostą za sa dą dzia ła nia.
Dzię ki te mu jest trwały, niezawodny i łatwy w
obsłudze.  W dużym skró cie zasada działania wy -
glą da na stę pu ją co: wo da ze zbior ni ka na czy stą
wo dę tra fia gra wi ta cyj nie do pom py wy so ko ci śnie -
nio wej – uru cha mia nej do pie ro po wy bra niu funk -
cji my cia – skąd jest roz pro wa dza na do gło wic lub
dysz my ją cych. Do dat ko wo sys tem uzu peł nia lan -
ca, któ ra dzię ki 15-me tro we mu prze wo do wi umoż -
li wia my cie ręcz ne za rów no pojedyczego po jem ni -
ka na odpady, jak i ca łej śmie ciar ki. Do dat ko wo
lancę moż na wy ko rzy stać na przy kład do my cia
wiat przy stan ko wych, kon te ne rów lub in nych
przed mio tów i kon struk cji. 
Wcho dzą ce w skład systemu my cia au to ma tycz -
ne go ro ta cyj ne gło wi ce my ją ce są umo co wa ne
w od wło ku na dwóch ra mio nach przy twier dzo -
nych do je go bocz nych ścian. Pro ces my cia roz -
po czy na się tuż po je go opróż nie niu, a za my cie
od po wia da ją dy sze (po trzy w każ dej gło wi cy),
któ re wsku tek za sto so wa nej tech no lo gii gwa ran -
tu ją umy cie każ de go za kąt ka zbior ni ka. Dwa nie -
za leż ne ra mio na z gło wi ca mi ro ta cyj ny mi i do dat -
ko wy mi dy sza mi TURBO my ją wnę trze ko szy
pod ci śnie niem wo dy 150 bar, a opa ten to wa ny
sys tem pod grze wa nia wo dy oraz od po wied ni
kon cen trat gwa ran tu je do kład ne ich my cie w krót -
kim cza sie od kil ku do kil ku na stu se kund.
Brud na wo da wraz z nie czy sto ścia mi spły wa
na dno wan ny od wło ka, a na stęp nie po -
przez dwu stop nio wy se pa ra tor tra fia do spe cjal -
ne go ka na łu. Do pie ro po je go za peł nie niu jest
prze pom po wa na do zbior ni ka wo dy brud nej.

Po jazd jest przy go to wa ny pod mon taż sys te mu
GPS, iden ty fi ka cję po jem ni ków RFID oraz wa gę
dy na micz ną czy sta tycz ną. Za bu do wa śmie ciar ki
i myj ka na pę dza na jest przez pom pę hy drau licz -
ną o zmien nej wy daj no ści, pom pa wo dy tak że ma
sys tem au to ma tycz ne go do zo wa nia prze pły wu
wo dy w za leż no ści od za po trze bo wa nia, co wpły -
wa na znacz ne ob ni że nie spa la nia pa li wa oraz ni -
skie zu ży cie wo dy. 
Sys tem mo że umyć wszyst kie po jem ni ki mon to -
wa ne na śmie ciar ce. Stan dar do wy czas my cia
wy no si – 6, 12, 18 lub 24 se kun dy, ale na ży cze -
nie Ko mu nal Truck jest w sta nie za pro gra mo wać
urzą dze nie z in ny mi cy kla mi. 
War to wie dzieć, że KOMUNAL WASH moż na za -
mon to wać tak że w już ist nie ją cych (uży wa nych)
po jaz dach. Mo der ni za cja za bu do wy po jaz du, któ -
ry już pra cu je, po le ga na umiesz cze niu w przed -
niej czę ści śmie ciar ki zbior ni ków na czy stą i brud -
ną wo dę. Wią że się z tym ko niecz ność zna le zie -
nia miej sca i naj czę ściej ogra ni cza się za kres pra -
cy pły ty wy py cha ją cej oraz si łow ni ka te le sko po -
we go od po wiadającego za jej ruch (bez szko dy
dla jej pra wi dło wego funk cjo no wa nia). 

z Ele men ty ste ru ją ce opróż nia -
niem po jem ni ka oraz je go my -
cia są z bo ku za bu do wy

x Ro ta cyj ne gło wi ce my ją ce są
umo co wa ne w od wło ku
na dwóch ra mio nach. Pod czas
pra cy od chy la ją się od bocz -
nych ścian od wło ka, a na stęp -
nie wcho dzą w głąb po jem ni ka
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Tar gi Eko tech tra dy cyj nie od by wa ły się pod ko niec lu te go
w kie lec kim ośrod ku wy sta wien ni czym. Impreza kie ro wa na
do bran ży ochro ny śro do wi ska i go spo da ro wa nia od pa da mi,
co ro ku przy cią ga ła tłu my zwie dza ją cych z ca łej Pol ski. Nie ste -
ty, z po wo du pan de mii tra dy cyj ne wy da nie tar gów mu sia ło zo -
stać od wo ła ne, ale or ga ni za to rzy nie da li za wy gra ną i po sta wi li
na wir tu al ną od sło nę tar gów. 
Kon fe ren cje i se mi na ria przez la ta sta ły się moc ną stro ną tar -
gów Eko tech i przy cią ga ły licz nych zwie dza ją cych. Tym ra zem
rów nież po sta wio no na spo tka nia, a or ga ni za to rzy za pro po no -
wa li dwa pa ne le, pod czas któ rych oma wia no m.in. te ma ty
trans por tu od pa dów, ich skła do wa nia oraz od zy sku. W wy da -
rze niu zor ga ni zo wa nym wspól nie z Ene ris Su row ce dys ku to -
wa no mię dzy in ny mi o nor mach do ty czą cych al tan od pa do -
wych, któ re czę sto nie są do pa so wa ne do prze pi sów zwią za -
nych z se gre ga cją od pa dów, a tak że zwró co no uwa gę na ich
es te ty kę oraz wzglę dy hi gie nicz ne. 
W kon fe ren cji wzię li udział przed sta wi cie le miast, w któ rych no -
wo cze sne roz wią za nia skła do wa nia od pa dów i bu do wy al tan
funk cjo nu ją od daw na. Po ka za no przy kła dy ta kich dzia łań
w Strze go miu oraz Ka to wi cach, gdzie urzęd ni cy miej scy za ję li
się go spo da ro wa niem od pa da mi, or ga ni zu jąc od po wied nią
prze strzeń na od pa dy ko mu nal ne. 
In nym te ma tem wir tu al nych kon fe ren cji by ła go spo dar ka
o obie gu za mknię tym oraz re cy kling od pa dów. Te mu by ła

po świę co na kon fe ren cja „Za my ka my obieg su row ców
– ener gia z od pa dów”, a przy cią gnę ła ona uwa gę przede
wszyst kim przed sta wi cie li kla strów, uczel ni wyż szych oraz
eks per tów pra wa. Mo de ra to rem kon fe ren cji by ła Ka ta rzy na
Bła cho wicz z Kla stra Go spo dar ki Od pa do wej i Re cy klin gu,
Aka de mia Re cy klin gu, któ ra pod kre śli ła ro lę za my ka nia obie -
gu od pa dów. Na to miast o po zy ski wa niu ener gii z bio od pa -
dów – bio ga zow ni opo wie dział dr Ja kub Pul ka z Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu. Z ko lei in for ma cji o bio go -
spo dar ce cyr ku lar nej w kon tek ście ka ska do we go wy ko rzy -
sta nia bio su row ców od pa do wych moż na by ło się do wie -
dzieć z wy stą pie nia dr hab. inż. Da nu ty Cie chań skiej, wi ce -
pre zes za rzą du Sto wa rzy sze nia Kla ster Bio go spo dar ki.
Zresz tą moż li wo ściom po zy ska nia ener gii z od pa dów by ły
po świę co ne tak że po zo sta łe wy stą pie nia. Wszyst kie wska zy -
wa ły na ogrom ny po ten cjał te go źró dła ener gii oraz pro eko -
lo gicz ny aspekt ta kiej uty li za cji od pa dów.
Pod czas wir tu al nych tar gów Eko tech nie za bra kło tak że pre -
zen ta cji pro duk tów, in we sty cji eko lo gicz nych i ko mu nal nych,
a tak że wy róż nień dla in no wa cyj nych roz wią zań. I tak na gro dę
Eko no wa tor otrzy ma ły trzy fir my. Ko mi sja kon kur so wa zło żo na
z eks per tów wy róż ni ła m.in. fir mę T -Ma ster za Sys tem In dy wi -
du al nej se gre ga cji od pa dów, fir mę HSM za be low ni cę pio no wą
HSM V -Press 860E oraz fir mę Berg mann Pol ska za Roll -Pac ket
RP7 700 -E (wer sja z na pę dem elek trycz nym). 

WYDARZENIA
www.targikielce.pl/ekotech

Eko tech on -li ne z wie dzą i no wo ścia mi

Pan de mia wy mu si ła wpro wa dze nie radykalnych zmian. W wie lu dzie dzi nach obserwujemy cał -
ko wi cie no we for my ko mu ni ka cji. Po wszech nym na rzę dziem sta ły się spo tka nia on -li ne i w ta -
kiej właśnie for mu le od by ła się też te go rocz na edycja  tar gów Eko tech. 
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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

3/2021                  25.06.2021                          02.06.2021 
4/2021                  27.08.2021                          04.08.2021 
5/2021                  15.10.2021                          15.09.2021 
6/2021                  10.12.2021                          17.11.2021

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 2/2021 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






