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Gospodarka komunalna trzyma się mocno

Błoto – nieestetyczne i niebezpieczne

Graco bierze na hak

Targi POL-ECO SYSTEM zorganizowane na terenach wystawienniczych MTP zgromadziły
ponad trzysta firm i instytucji z branży ochrony
środowiska i gospodarki komunalnej

Pojazdy wyjeżdżające z placów budowy pozostawiają za sobą warstwę błota. Policjanci
przypominają, że firmy prowadzące budowę
mają obowiązek dbać o czystość nawierzchni

Połączenie podwozia samochodu ciężarowego z ramieniem załadowczym okazało się skutecznym sposobem na zmniejszenie uciążliwości wielu prac komunalnych
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EKOTECH – jak gospodarować odpadami

Koparki Cat do prac przeładunkowych

Uniwersalne polskie „średniaki”

Rozwiązania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki odpadami oraz konferencje to najważniejsze elementy Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2018

Konstruktorzy koncernu Caterpillar dbając by
ich maszyny jak najlepiej spełniały potrzeby rynku wprowadzają kolejne udoskonalenia zwiększające ich atrakcyjność na tle konkurencji

Spycharki gąsienicowe o mocy silnika od 110
do 220 kW określa się maszynami klasy średniej. Wyróżnia je uniwersalność zastosowań
połączona z innowacyjnością
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PSZOK – funkcjonalność i edukacja

Spektakularny rozwój spółki GAMON

SaMASZ utrzymuje i pielęgnuje

Pod koniec ubiegłego wieku powstały miejsca,
w których można było pozostawiać odpady niebezpieczne. W roku 2002 wskazano potrzebę organizacji gminnych punktów zbiórki takich odpadów

Zaledwie cztery lata wystarczyły firmie GAMON do uzyskania blisko pięćdziesięcioprocentowego udziału w polskim rynku samochodów do transportu nieczystości płynnych

Bogaty wybór maszyn, który pozwoli na optymalne utrzymanie dróg i poboczy przez cały
rok, oferuje polski producent – firma SaMASZ.
W jej aktualnej ofercie jest trzysta modeli
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Rok 2017 w branży komunalnej

Debiut Nowego Stralisa X-WAY

Elektroniczny monitoring kontenerów

kontynujemy cykl artykułów poświęconych wydarzeniom w branży komunalnej. Wypowiadają
się w nich osoby związane z branżą mające
istotny wpływ na jej funkcjonowanie

Nowa gama pojazdów dla sektora usług komunalnych łączy legendarną wytrzymałość terenową podwozia IVECO Trakker z doskonałymi osiągami drogowymi oraz oszczędnością paliwa

Kontenery – stalowe pojemniki, które zrewolucjonizowały transport towarów są tak ważnym
elementem w funkcjonowaniu gospodarki, że
warto dbać o jak najlepsze ich wykorzystanie
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Drodzy Czytelnicy,
koniec roku to czas podsumowań, ale także robienia postanowień i tworzenia planów na najbliższą przyszłość.
W roku 2017 jednym z najczęściej poruszanych tematów w odniesieniu do przyszłości Polski dotyczył bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nic dziwnego, wszak energia, jej odpowiednia ilość, to jeden z najistotniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki każdego kraju. Od lat dyskutuje się w Polsce, jakie
źródło powinno jej dostarczać, na jakim oprzeć dalszy rozwój. Przez wiele lat wydawało się, że tym źródłem będzie energia pozyskiwana z elektrowni atomowych, ale wygląda na to, że decyzja o budowie pierwszej takiej elektrowni w Polsce została odłożona i obecnie szuka się innych możliwości. Ostatnio wyraźnie do łask powrócił
węgiel kamienny, czego dowodem może być oddanie do użytku w grudniu 2017 roku największego w Polsce bloku
energetycznego. Działa on w elektrowni Kozienice, ma moc ponad 1000 MW i jest nie tylko największym blokiem
w Polsce, ale też jedną z największych tego typu jednostek w świecie. Dodajmy, że zastosowane w nim technologie spełniają wymogi dyrektyw unijnych, które zaczną obowiązywać dopiero w latach 2022-2023.
Jednak energia ze źródeł kopalnych, a także atomowa, zawsze pozostanie „brudną energią”, która w mniejszym lub
większym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dlatego jedyną sensowną alternatywą są
Odnawialne Źródła Energii (OZE). I choć Polska nie ma idealnych warunków, to współczesna technika otwiera
możliwości, które sprawiają, że nawet w Polsce opłacalne może być czerpanie z energii słonecznej. A z najnowszego
raportu Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że energia słoneczna stała się właśnie tańsza niż energia z paliw
kopalnych. Przykładem i dowodem na to może być otwarta – także w grudniu 2017 roku – Wrocławska Elektrownia Słoneczna. Na próżno szukać jej na mapie miasta, gdyż stanowi ją 35 dachów wrocławskich wieżowców, tworzących największą w Polsce rozproszoną elektrownię słoneczną. To inwestycja wyjątkowa na skalę Europy, bo instalacja paneli na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe pozwoliła sporo oszczędzić na budowie
infrastruktury takiej jak chociażby linie przesyłowe. W efekcie trzy tysiące baterii pozwoli na obniżenie rachunków
za prąd piętnastu tysiącom mieszkańców stolicy dolnego Śląska. Moc elektrowni to blisko 0,75 MW.
Zresztą wrocławska inwestycja nie jest jedyną, z której mamy prawo czuć się dumni, bowiem w Jeleniej Górze
powstaje największa w Europie elektrownia słoneczna. Tam trzydzieści tysięcy paneli fotowoltaicznych ma
zapewnić prąd dla dwudziestu procent mieszkańców tego miasta.
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Morski recykling w Szczecinie
Grupa MARS Shipyards & Offshore oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie recyklingu platform używanych w górnictwie morskim. Grupy mają
współpracować w ramach planów utworzenia w Polsce
do 2020 roku nowoczesnej stoczni złomowej.
Podpisany list intencyjny otwiera drogę do realizacji nowych
projektów związanych z recyklingiem platform offshore i infrastruktury zlokalizowanej na wyeksploatowanych złożach węglowodorów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
oraz w zgodzie z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska.
– Podpisanie listu otwiera nam możliwość wejścia na rynek
usług związanych z likwidacją infrastruktury zlokalizowanej
na wyeksploatowanych złożach węglowodorów. Rynek ten wg
szacunków i tylko na obszarze szelfu brytyjskiego jest wart
znacznie ponad 100 mld funtów – powiedział Marcin Jastrzębski, prezes zarządu Grupy Lotos SA.
Recyklingiem platform ma zająć się prawdopodobnie Morska
Stocznia Remontowa Gryfia posiadająca dwa zakłady:
w Szczecinie i Świnoujściu. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest właścicielem 87,51 procent akcji Gryfii. Pozostałe
akcje (12,49 procent) należą do pracowników spółki.
– Możliwość wejścia w nowy segment rynku offshore, jakim
jest recykling platform wiertniczych i wydobywczych stwarza
dla nas szanse na dalszą dywersyfikację oferty i wzmocnienie

pozycji na rynku – powiedział Konrad Konefał, Członek Zarządu MS TFI, zarządzającego grupą MARS.
Spółki skupione w grupie MARS posiadają odpowiednie
kwalifikacje, doświadczenie oraz infrastrukturę niezbędne
do realizacji projektów dla branży offshore, a za sprawą nowego projektu zyskają zupełnie nowe możliwości w tym
segmencie gospodarki morskiej.
Realizacji wspólnego przedsięwzięcia Lotosu i MARS-a służyć
będzie program „Zielona Stocznia” – budowa zakładu zajmującego się czystym, nowoczesnym, w pełni legalnym i zgodnym ze standardami UE recyklingiem statków.

Na Mazury do Krakowa
Wkrótce kilkanaście zbiorników wodnych – będących pozostałością po dawnej żwirowni – w podkrakowskim Przylasku
Rusieckim ma zamienić się w centrum rekreacyjne z kąpieliskami, plażą i ścieżkami rowerowymi. Dlatego za kilka lat
mieszkańcy Krakowa i okolic chcąc odpocząć nad jeziorem
nie będą musieli jechać na Mazury, gdyż centrum ma przypominać słynną polską krainę jezior.
Obecnie w Przylasku Rusieckim znajduje się 14 zbiorników
wodnych. Jest to efekt działającej w tym miejscu, w latach 50.
i 60 XX wieku, żwirowni. Już teraz teren ten jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców Krakowa, którzy do wypoczynku
szczególnie upodobali sobie okolice jednego ze zbiorników,
ale brak odpowiedniej infrastruktury nie zapewnia wystarczającej wygody i bezpieczeństwa. To się jednak zmieni, a spółka
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przygotowała projekt nowego centrum rekreacyjnego. Oprócz tego, że teren zostanie
posprzątany i odnowiony, mają tam powstać liczne wydzielone kąpieliska, piaszczysta plaża, ścieżki rowerowe i piesze, boisko do piłki plażowej, polana festynowa. Pojawią się również
pomosty oraz platforma do wodowania niewielkich łodzi. Ciekawe atrakcje zostaną przygotowane dla rodzin z dziećmi. Specjalnie dla nich zostanie wydzielona strefa wodna z pływającym basenem, będzie również plac zabaw. Przy zbiorniku pojawi się także namiot plenerowy i pomost nazwany „pomostem
zgromadzeń” – mają się na nim odbywać spotkania i zebrania
mieszkańców. Skoro do dyspozycji krakowian oddane zostaną
nowoczesne kąpieliska, nie może tam oczywiście zabraknąć
wypożyczalni sprzętu wodnego, przebieralni i pomieszczeń sa4 Pośrednik Komunalny

nitarnych. Wszystko zostanie uzupełnione elementami tzw. małej architektury, które dodadzą miejscu uroku i klimatu: ławkami, leżakami i hamakami idealnymi do leniwego wypoczynku,
parasolami plażowymi, a także głazami narzutowymi, które jednocześnie mają pełnić rolę wygodnych siedzisk. Jest to nawiązanie do tradycji byłej żwirowni. Pomyślano także o wędkarzach, gdyż z myślą o nich zaprojektowane zostały specjalne
pomosty i punkty widokowe. Nad bezpieczeństwem wypoczywających nad kąpieliskami będą czuwać ratownicy, którzy swoje stanowiska będą mieć na nowych wieżach obserwacyjnych. Prace nad nowym kompleksem rekreacyjnym rozpoczną się w przyszłym roku i powinny zakończyć się w ciągu
dwóch lat. Projektowi została niedawno przyznana dotacja
unijna, która ma pokryć połowę kosztów budowy. Całość szacowana jest na dziesięć milionów złotych.
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Miliardy na poprawę infrastruktury portowej
Blisko półtora miliarda złotych potrzeba na przebudowę torów
kolejowych w portach Gdyni i Gdańska. Inwestycja ma być
gotowa w 2020 roku. Dzięki niej skrócony zostanie czas przeładunków, co poprawi konkurencyjność trójmiejskich portów
względem innych bałtyckich portów.
Ostatnie lata to dla trójmiejskich portów czas gwałtownego
wzrostu przeładunków, ale do maksymalnego wykorzystania
panującej koniunktury potrzeba kolejnych inwestycji. Jedną
z najpilniejszych jest gruntowna przebudowa, położonej na terenie portów infrastruktury kolejowej. Tym bardziej, że przez
ostatnie 30 lat nie była ona należycie konserwowana i w efekcie część, z uwagi na zły stan techniczny, jest wyłączona z ruchu albo ruch pociągów odbywa się tam z bardzo ograniczoną prędkością. Dodatkowo brak trakcji elektrycznej powoduje, że wagony dojeżdżają do portu ciągnięte przez lokomotywy elektryczne, a już w samym porcie podczepiana są do lokomotyw spalinowych, co znacznie wydłuża przeładunek.
Teraz ma się to zmienić. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe,
która zarządza infrastrukturą torową w całym kraju, uzyskała
z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) pieniądze na poprawę dojazdów do portów. Dzięki nim w Trójmieście przeprowadzone zostaną dwa projekty, poprawiające dostęp kolejowy do portów morskich w Gdańsku i Gdyni.
I tak w porcie morskim w Gdyni zostanie przebudowanych
około 120 kilometrów torów i 355 rozjazdów. Dodatkowo
część z tych torowisk zostanie zelektryfikowanych. Poza tym
w Gdyni przewidziana jest też przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacyjnych
wraz z budową nowego budynku Lokalnego Centrum Sterowania. Inwestycja zakłada także przebudowę i budowę około trzynastu kilometrów dróg, w tym dwóch wiaduktów drogowych. Cała inwestycja zamknie się kwotą 850 milionów

złotych, a jej realizacja ma potrwać do 2020 roku. Równolegle
trwać będą prace na torach w Gdańsku. Na zachód od Martwej Wisły rozbudowane zostanie Lokalne Centrum Sterowania, do którego dołączone będą dwie stacje: Gdańsk Port Północny i Gdańsk Kanał Kaszubski. Natomiast po drugiej strony
Wisły będą prowadzone prace przy przebudowie stacji
Gdańsk Zaspa Towarowa wraz z rejonem Gdańsk Wiślany.
Łącznie po obu stronach zostanie zmodernizowanych 50 km
torów. Modernizacja polegać będzie na przebudowie torów,
rozjazdów, przejazdów kolejowo-drogowych oraz elektryfikacji linii. Infrastruktura zostanie dostosowana do obsługi dłuższych i cięższych składów towarowych.
W Gdańsku decyzja środowiskowa dla przebudowy torowiska
została uzyskana w połowie ubiegłego roku. Kolejarze zakładają, że decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej otrzymają jeszcze w styczniu 2018 roku, a pozwolenie na budowę powinno być
wydane trzy miesiące później. Koszt prac gdańskiego odcinka
wyniesie 580 milionów złotych, a ich koniec to także rok 2020.

Autonomiczne odśnieżanie
Prędzej czy później pojazdy bez kierowców na pokładzie pojawią się na dobre na drogach. Ciekawy sposób wykorzystania nowoczesnej technologii pokazał Mercedes, który zaprezentował flotę autonomicznych ciężarówek, których zadaniem
jest odśnieżanie pasa startowego na lotnisku.

Cztery egzemplarze Mercedesa Arocs 2045 AS, z napędem
na wszystkie koła, wyposażono w interfejs zdalnego sterowania. Do każdego z ciągników podłączono wielki pług śnieżny
oraz długą na 22,86 metra naczepę, na której umieszczono
dmuchawę z nożem o średnicy prawie 8 metrów.
Operator całej floty może jechać w pierwszym ciągniku-liderze i sterować pozostałymi, jak dronami. Może przejmować
kontrolę nad takimi podzespołami jak kierownica, pedał gazu,
hamulec, skrzynia biegów, dyferencjały, hamulec ręczny.
Przy okazji może sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do samochodu.
Pierwsze testy odbyły się na lotnisku należącym do byłej bazy
wojskowej w Pferdsfeld. Wzięły w nich udział cztery pojazdy,
ale system umożliwia podłączenie 14 samochodów. Automatyzacja takiego zadania jak odśnieżanie pozwoli operatorom
lotniska reagować szybko i precyzyjnie na złe warunki atmosferyczne. Nawet, gdy widoczność spada do zera. Pojazdy „porozumiewają się” ze sobą się wykorzystując technologię GPS
oraz komunikację V2V (vehicle-to-vehicle).
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Tak dla rowerów na wałach przeciwpowodziowych
Nowe Prawo wodne, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, umożliwia zarówno kontynuowanie realizacji
dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych rozpoczętych w trakcie obowiązującej obecnie ustawy – Prawo wodne,
jak również rozpoczęcie i prowadzenie tego typu działań.
W nowym Prawie wodnym na nowo określono katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania praw właścicielskich
w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów
przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących. Kompetencje w tym zakresie z dniem 1 stycznia 2018
roku utraci marszałek województwa na rzecz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
Aby kontynuować realizację drogi rowerowej rozpoczętej
przed 1 stycznia 2018 roku marszałkowie województw, będą
musieli zawrzeć z Wodami Polskimi umowy na dzierżawę korony wału lub jej części na cele związane z budową drogi rowerowej, a także, w dalszej perspektywie, na cele związane
z potrzebami zarządzania taką drogą.

Rośnie sieć ładowarek do samochodów elektrycznych
Przy głównych trasach w Polsce ma stanąć do roku 2020
dwieście ładowarek do samochodów elektrycznych. Projekt
przewiduje, że część z nich zostanie wyposażona dodatkowo
w punkty ultraszybkiego ładowania, które zainstaluje gdyńska
firma Greenway Infrastructure Poland.
W ramach kolejnego projektu pojawią się pierwsze w Polsce
ultraszybkie ładowarki (do 350 kW), a dodatkowo także pierwsze stacje wyposażone w magazyn energii (Battery Assisted
Charging Systems – BACHS), ułatwiające ładowanie w lokalizacjach o najwyższym zapotrzebowaniu. Poza tym powstanie pięćdziesiąt stacji wolnego ładowania w miejscach prze-
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siadkowych (takich jak węzły kolejowe czy autobusowe). – Decyzja Komisji Europejskiej oraz ostatnie inicjatywy
polskiej administracji dobitnie pokazują, że rozwój elektromobilności w naszym kraju postępować będzie szybko – mówi Rafał Czyżewski, prezes zarządu Greenway Infrastructure Poland. – Chcemy być liderem tego rozwoju.
Rozbudowa naszej sieci ładowania umożliwi rosnącej liczbie entuzjastów elektromobilności swobodne podróżowanie samochodem elektrycznym po Polsce i przyczyni się
wydatnie do wzrostu popytu na tego typu pojazdy. Co więcej, instalacja pierwszych ultraszybkich ładowarek wyznaczy zupełnie nową jakość technologiczną.
Na ten cel, czyli rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych w Polsce, spółka Greenway Infrastructure Poland
otrzymała kolejne dofinansowanie ze środków unijnych. Łącznie powstanie sieć licząca blisko dwieście punktów ładowania
wzdłuż głównych polskich dróg. GWP zbuduje między innymi
dziesięć ultraszybkich ładowarek (do 350 kW), a dodatkowo
także pierwsze stacje wyposażone w magazyn energii.
Dzięki zrealizowaniu założeń przewidzianych w projekcie nastąpi dalszy rozwój powstającej w chwili obecnej sieci szybkich ładowarek Greenway. Do siedemdziesięciu pięciu znajdujących się obecnie w fazie projektowania szybkich stacji
(do 50 kW) dołączy kolejne sześćdziesiąt. Dzięki zwiększeniu
liczby ładowarek i ich technologicznemu zróżnicowaniu sieć
Greenway stanie się gęstsza, a tym samym w większym stopniu dostępna dla rosnącej liczby użytkowników pojazdów
o napędzie elektrycznym.
Obecny projekt Greenway, dofinansowany w wysokości ponad 6,1 miliona euro, jest kolejnym przedsięwzięciem, które
wspiera Komisja Europejska w ramach Instrumentu „Łącząc
Europę” (Connecting Europe Facility). Jego priorytetowym
celem jest zbudowanie inteligentnego systemu ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż korytarzy TEN-T.

MIESZANKA FIRMOWA

Robaki zjedzą odpady ?
Odkrycie przez hiszpańskich biologów larwy motyla wytwarzającej enzym, który w szybkim tempie rozkłada plastik może
pomóc w walce z rosnącymi górami odpadów. Na świecie
rocznie produkuje się około osiemedziesięciu milionów ton polietylenu, z czego duża część przeznaczona jest na jednorazowe opakowania. W efekcie rocznie na wysypiska śmieci trafia
około 100 tysięcy ton plastikowych odpadów. Wprawdzie Parlament Europejski rekomenduje, by do 2017 roku zużycie plastikowych toreb w Unii Europejskiej spadło o 50 procent, a do
roku 2019 nawet o 80 procent. Natomiast od 2020 roku popularne „reklamówki” mają być całkowicie zakazane. Jednak zanim to nastąpi problem z utylizacją jednorazowych, plastikowych opakowań jest ogromny i każda „pomoc” jest mile widziana.Odkrycia dokonała Federica Bertocchini z Instytutu
Biomedycyny i Biotechnologii Kantabrii w Hiszpanii. Zauważyła ona, że żywiące się woskiem z pszczelich plastrów gąsienice barciaka większego (Galleriamellonella) przegryzły plastikowy worek, do którego je zebrano i rozpełzły się – podaje pismo „CurrentBiology”.
W dalszych badaniach potwierdzono, że produkowany przez
larwy enzym niszczy polietylen, a sto gąsienic potrafi podziurawić plastikową torbę z supermarketu w czasie krótszym niż
godzina i przez pół dnia mogą rozłożyć 92 miligramy plastiku.
Co więcej, gąsienice nie tylko rozdrabniają polimer, ale również go trawią, dzięki czemu plastikowe drobinki nie wracają
do ekosystemu. Zdaniem naukowców odkrycie jest znaczące,
bo bez zewnętrznej ingerencji proces degradacji plastiku zajmuje dziesiątki, a nawet setki lat. Po zbadaniu mechanizmów,

które odpowiadają za proces być może uda się produkować
enzym na masową skalę.
Jednak pojawienie się organizmów żywiących się tylko plastikiem nie rozwiąże automatycznie wszystkich problemów z plastikowymi odpadami. Poza tym niewątpliwie efektem ubocznym ich działalności mogłoby być też zniszczenie przedmiotów o strukturze docenianej właśnie ze względu na ich odporność na proces rozkładu.

Największy hybrydowy magazyn energii
Przy należącej do Grupy Energa farmie wiatrowej Bystra, w pobliżu Przejazdowa na obrzeżach Gdańska, powstanie największy w Polsce hybrydowy magazyn energii elektrycznej o mocy około 6MW i pojemności 27 MWh. Prototypowe rozwiązanie jest efektem współpracy firm – Energa, Hitachi i Polskich
Sieci Elektroenergetycznych, wykonanie koncepcji i projektu
magazynu powierzono firmie SAG Elbud Gdańsk. Zgodnie
z założeniami projektu magazyn ma powstać do 2019 roku.

Porozumienie w sprawie budowy prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo sieci oraz magazynu energii
elektrycznej podpisało pięciu międzynarodowych partnerów:
spółki Energa-Operator i Energa Wytwarzanie, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA oraz ich japońscy partnerzy, spółki
Hitachi, Ltd. I Hitachi Chemical Co., Ltd. Polsko-japońskie partnerstwo w tym projekcie to efekt współpracy zainicjowanej
jeszcze w 2014 roku przez japońską organizację rządową NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) i Ministerstwo Gospodarki.
Hybrydowy magazyn energii elektrycznej złożony będzie
z dwóch zespołów baterii: litowo-jonowych oraz kwasowo-ołowiowych. Pozwoli to przede wszystkim na przetestowanie rozwiązań pozwalających na ochronę sieci przesyłowej i sieci
dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także praktyczne
sprawdzenie możliwości wykorzystania tego typu technologii
na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii.
Energa posiada już doświadczenia w zakresie innowacyjnych
rozwiązań w magazynowaniu energii. Jesienią 2016 roku spółka Energa Operator zbudowała w okolicach Pucka na Pomorzu magazyn o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. Energia w nim zgromadzona wystarczy do zasilenia ok. tysiąca
mieszkańców przez dwie godziny.
Pośrednik Komunalny
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Gospodarka komunalna trzyma się mocno
Hasło „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody” było mottem tegorocznej
edycji targów ochrony środowiska POL-ECO SYSTEM. Wrześniowa impreza, zorganizowana
na terenach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Poznańskich, zgromadziła ponad trzysta firm i instytucji z branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
Gospodarka obiegu zamkniętego to idea wdrażana stopniowo przez kraje członkowskie UE, promująca rozwiązania, które umożliwiają ponowne
włączenie produktów do obiegu po zakończeniu
użytkowania w ich pierwotnej formie. Wiele takich
rozwiązań można było zobaczyć na ekspozycjach wystawców, którzy w tym roku przybyli
do Poznania. Oczywiście same nowatorskie rozwiązania technologiczne nie sprawią, że cel zostanie osiągnięty. Do tego potrzebne jest spójne
działanie podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę, prawodawstwo oraz edukację.
I między innymi tym zagadnieniom poświęcone były ożywione dyskusje i wystąpienia, które
toczone były podczas licznych konferencji
i spotkań towarzyszących targom. To właśnie
dzięki panelom dyskusyjnym, organizowanym
przez specjalistów z Ministerstwa Środowiska
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej POL-ECO SYSTEM stanowi międzynarodową platformę wymiany wiedzy o rozwiązaniach umożliwiających zrównoważone podejście do zasobów związanych
z inteligentnymi cyklami. Tym samym targi odgrywają ważną rolę w kształtowaniu optymalnego klimatu dla promowania zachowań mających na celu poprawę jakości życia i stanu środowiska naturalnego.
Innym tradycyjnym punktem targów jest wręczenie nagród i wyróżnień MTP. W tym roku
uhonorowani zostali także laureaci konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”, który ma pogłębiać wiedzę o gospodarce zamkniętej wśród przedsiębiorców i społeczeństwie.
Jednak dla wystawców najbardziej prestiżowym
wyróżnieniem są medale MTP. W tym roku

a W tegorocznej edycji targów
wzięło udział ponad 300 firm
i instytucji. Organizatorzy imprezy przewidują, że w kolejnej liczba wystawców zwiększy się o kilkanaście procent

f Naszą ekspozycję zdominowało najnowsze wydanie
Pośrednika Komunalnego,
ale dużym zainteresowaniem cieszyły się także egzemplarze archiwalne
f O porządek wokół hal wystawowych dbała między innymi zamiatarka samojezdna marki Kärcher
s Duże wrażenia na zwiedzających robiła ekspozycja
produktów spółki PRONAR.
Maszyny i urządzenia tego
polskiego producenta zajęły
znaczną powierzchnię jednej z hal wystawienniczych

wśród wyróżnionych złotym medalem była także spółka Agrex-Eco. Wprawdzie długoletnia
działalność firmy obfitowała w wiele nagród
i wyróżnień, ale to ostatnie „smakuje” chyba najbardziej, gdyż zbiegło się z jubileuszem 25-lecia istnienia firmy.
– Tym razem nagrodę otrzymaliśmy za stół do separacji materiałów sypkich o różnym ciężarze właściwym marki Trennso-Technik. Dzięki zastosowaniu unikatowej technologii umożliwia on między
innymi oddzielenie odłamków szkła od kompostu.
A co to daje? Przede wszystkim pozyskanie dodat8 Pośrednik Komunalny
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kowej masy szkła, co pozwala zwiększyć zyski ze
sprzedaży surowców wtórnych, jednocześnie
zmniejszając koszty związane ze składowaniem
odpadów, bądź też zyskanie kompostu nadającego się do wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie – wyjaśnia Jacek Zawadzki, prezes spółki
Agrex-Eco.
Pozostali laureaci oraz inni wystawcy w większości także skupiali się na prezentacji technologii
umożliwiających skuteczny recykling oraz utylizację odpadów. Dzięki temu na terenach wystawienniczych można było poznać ofertę dostosowaną do wszystkich sektorów gospodarki odpadami. Dodatkowo podziw budził stopień zaawansowania technologicznego prezentowanych maszyn i urządzeń. Tym bardziej, że wielu
producentów zdecydowało się przywieźć do Poznania swoje najnowsze produkty, które dopie-

a Podczas tegorocznej edycji
f targów POL-ECO System
swój jubileusz 25-lecia
działalności – świętowała
spółka Agrex-Eco. Jednak
złoty medal targów prezes
Jacek Zawadzki odebrał
nie za okrągłą rocznicę, ale
za stół do separacji materiałów sypkich o różnym
ciężarze właściwym Trennso-Technik Trenn-und Sortiertechnik GmbH
d Producent specjalistycznych
pojazdów komunalnych spółka GAMON, zaprezentowała
zabudowę PCK8 przeznaczoną do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
d Paweł Przywózki, Menadżer
Sprzedaży Maszyn do Profesjonalnej Pielęgnacji Zieleni
w Husqvarna Poland, prezentował szeroki asortyment kosiarek, w tym autonomiczne
urządzenia stosowane w parkach miejskich
s Na stoisku firm BAX i Komatsu Poland królowała koparka
kołowa Sennebogena. Nic
dziwnego, wszak maszyny
tego producenta szturmem
zdobywają w Polsce rynek
placów załadunkowych

ro trafiają do szerszej sprzedaży. Jedną z takich
firm była spółka GAMON, która na swojej ekspozycji prezentowała między innymi PCK8 – samochód specjalny z zabudową do ciśnieniowego
czyszczenia kanalizacji z możliwością odsysania
nieczystości płynnych. Samochód posiada stałą
przegrodę dzielącą zbiornik na komorę wody
czystej i osadu, a zasysanie osadu odbywa się
za pomocą kompresora łopatkowego chłodzonego powietrzem poprzez zawory ssawne
umieszczone w dennicy lub poprzez hydraulicznie sterowany wysięgnik umieszczony horyzontalnie na zbiorniku.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
wszelkiego rodzaju pojazdy, maszyny i urządzenia, które napędzane były energią elektryczną,
bądź innymi alternatywnymi paliwami. Poza samochodami osobowymi prezentowane były także elektryczne zamiatarki, ładowarki, wózki widłowe oraz śmieciarki napędzane gazem ziemnym.
Oferta była bogata i pokazuje tendencje, które już
wkrótce mogą zdominować zarówno rynek samochodów osobowych, jak i specjalistycznych pojazdów oraz maszyn.
Na pokreślenie zasługuje fakt dość wysokiej frekwencji zarówno wystawców, jak i zwiedzających.
Wystawców cieszyła nie tyle duża liczba gości, co
jakość merytorycznych rozmów, które mieli okazję przeprowadzić. Nic więc dziwnego, że większość opuszczała tereny wystawiennicze MTP
w dobrych humorach i z przeświadczeniem, że
w najbliższych latach sektor gospodarki komunalnej czeka dalszy dynamiczny rozwój.
Pośrednik Komunalny
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Ochrona środowiska i gospodarka
odpadami na targach EKOTECH
Kilkudziesięciu wystawców oferujących najnowsze rozwiązania, a także technologie z zakresu
szeroko rozumianej branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jeśli do tego dodamy
konferencje oraz warsztaty z ekspertami to otrzymamy w skrócie najważniejsze elementy Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2018.
Targi EKOTECH to miejsce, które od lat skupia czołowych
przedstawicieli sektora ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Najbliższa edycja imprezy odbędzie się w dniach 28
lutego – 1 marca, a tak jak i w latach poprzednich jej miejsce
to tereny wystawiennicze Targów Kielce.
– Targi EKOTECH wyspecjalizowały się w dziedzinach związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem miast w czystości. Dlatego na terenach ekspozycyjnych pojawią się najnowsze rozwiązania i technologie wykorzystywane między innymi w utrzymaniu czystości terenów miejskich, nowoczesne
pojazdy do wywozu śmieci, a także prasy do zgniatania odpadów komunalnych oraz wiele innych – zapowiada Marcin Musiał, menadżer targów EKOTECH.
Przegląd nowości technologicznych sektora ochrony środowiska i gospodarki odpadami zagwarantuje kilkadziesiąt czołowych firm tej branży, które potwierdziły już swoją obecność
w najbliższej edycji imprezy. Wśród wystawców będą między
innymi: działające w obszarze ochrony środowiska, firmy AK
NOVA i Apriva, które są jednocześnie partnerem strategicznym
targów EKOTECH; szwedzki producent koszy na śmieci i sys-

temów segregacji odpadów Glasdon Europe AB, a także firma
Kärcher, która zaprezentuje nowoczesne i ekologiczne pojazdy służące do zamiatania oraz odśnieżania miejskich ulic.
Tradycyjnie już targom EKOTECH towarzyszą, cieszące się
ogromnym powodzeniem, seminaria i warsztaty poświęcone
aktualnym zagadnieniom branży komunalnej. Spotkania te są
doskonałą okazją nie tylko do poznania najnowszych rozwiązań z zakresu technologii i obowiązujących przepisów, ale także do wymiany doświadczeń z praktycznego ich stosowania.
W najbliższej edycji – już po raz szósty podczas targów EKOTECH – odbędzie się Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami „B jak BIOodpady”, organizowane przez firmy AK NOVA i STRABAG. W jego trakcie będzie można zapoznać się
z możliwościami praktycznego rozwiązywania problemów
10 Pośrednik Komunalny

zbiórki, gromadzenia, transportu oraz recyklingu energetycznego i nawozowego bioodpadów.
– W tym roku forum odbywać się będzie podczas dwóch dni
targowych. Na koniec jego uczestnicy wezmą udział w zwiedzaniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku – informuje Marcin Musiał.
W programie targów EKOTECH znalazły się również: organizowana przez Ambasadę Królestwa Norwegii oraz Biuro Radcy Handlowego Innovation Norway Warsaw konferencja „Innowacje w zakresie zielonych technologii”, Salon Kooperacyjny Recyklingu oraz konferencja Ekolog dla samorządów.
Tradycyjnie podczas Targów EKOTECH wręczone zostaną
również medale i wyróżnienia za najlepsze produkty prezentowane przez wystawców.
W 2017 roku podczas Międzynarodowych Targów Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz odbywających się
w tym samym czasie EKOTECH Międzynarodowych Targów
Energetyki i Elektrotechniki ENEX swoją ofertę zaprezentowały w sumie 144 firmy. W przyszłym roku po raz pierwszy do obu
wydarzeń dołączą również Targi Zieleni i Małej Architektury
Miejskiej Green City Expo.
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www.pl.aipcrgdansk2018.org/

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy
Dzięki konsekwentnym działaniom podejmowanym w wielu krajach, także w ramach europejskich programów wyrównywania rozwoju sieci drogowej, przy wspomaganiu europejskiego
Funduszu Spójności oraz dotacji Unii Europejskiej – stan infrastruktury drogowej jest zdecydowanie lepszy niż przed laty. Znaczenie tego faktu trudno przecenić, zwłaszcza w dobie tak
dynamicznego rozwoju gospodarczego, bowiem to właśnie sieć transportowa jest krwioobiegiem gospodarki, a w życiu coraz większych populacji mieszkańców miast i miejscowości – jej
newralgicznym nerwem. Utrzymanie sieci dróg we właściwym stanie nie jest zadaniem łatwym,
a w okresie panowania zimowych warunków staje się wręcz wyzwaniem.
Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy to od lat uznana
w świecie platforma spotkań ekspertów, naukowców, a także
praktyków z firm, które na co dzień zajmują się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą. Ogromne znaczenie Kongresu wynika nie tylko z zasięgu, jaki obejmuje swoim oddziaływaniem, ale także wszechstronności tematów będących
przedmiotem obrad. Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy jest jedynym wydarzeniem tak szeroko omawiającym tematykę związaną z zimowym utrzymaniem dróg – od planowania zadań, przez ich finansowanie, standardy a także innowacje, wnoszące nową jakość w utrzymanie dróg w odpowiednim stanie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie. I tak na planowany program obrad Kongresu składają się takie tematy jak:
• sytuacje ekstremalne i katastrofy;
• zmiana klimatu i środowisko;
• informacje o warunkach pogodowych na drogach;
• użytkownicy dróg i bezpieczeństwo drogowe;
• zarządzanie i planowanie w zakresie zimowego
utrzymania dróg;
• sprzęt i produkty;
• zimowe utrzymanie dróg na obszarach miejskich;
• tunele i mosty.
Obrady odbywać się będą w pięciu równoległych sesjach tematycznych. Przedstawiciele administracji drogowych, naukowcy i eksperci drogownictwa zgłosili około trzystu prac.
Wybrane referaty zostaną przedstawione w formie prezentacji
lub interaktywnych sesji plakatowych na poszczególnych sesjach technicznych. Ponadto organizatorzy zaplanowali także
sesję ministerialną, w której udział wezmą przedstawiciele rządów i administracji publicznej.
Podczas Kongresu odbędą się także targi, na których swoje
produkty, sprzęt lub usługi zaprezentuje kilkadziesiąt firm
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z piętnastu państw. Wśród wystawców znajdą się stoiska narodowe Czech, Francji, Japonii, Polski oraz Włoch. Na ekspozycję targową składa się także prezentacja niezwykle bogatego parku najnowszych maszyn związanych z utrzymaniem
dróg w trudnych warunkach zimowych.
Dla około dwóch tysięcy uczestników Kongresu przygotowane
zostały również dwie wizyty techniczne. Półdniowe wyjazdy
dają możliwość obejrzenia Obwodu Utrzymania Autostrady
i zapoznania się ze specyfikacją projektu infrastrukturalnego,
jakim jest most w Kwidzynie oraz zwiedzenia Centrum Zarządzania Ruchem Tristar, polskiego głębokowodnego terminalu
kontenerowego DCT Gdańsk i zapoznania się z konstrukcją
tunelu pod Martwą Wisłą.
Dodatkową atrakcją Kongresu będą zawody pługów odśnieżnych. Podczas przejazdu po torze z przeszkodami sędziowie
ocenią umiejętności prowadzenia pojazdu, czas przejazdu
i stan techniczny pługu. Zawody swoją oryginalnością przyciągają szeroką publiczność oraz wyzwalają ducha sportowej rywalizacji. W dniu 22 lutego na specjalnym torze przy Stadionie
Energa zmierzą się mistrzowie kierownicy, którzy okazali się
najlepsi w swoich krajach wygrywając lokalne eliminacje.
Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Piętnasta edycja Kongresu odbędzie się w dniach 20-23 lutego 2018 roku, w Gdańsku w obiektach Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO. Jego organizatorami są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC oraz Miasto Gdańsk.
Kongres i towarzyszące mu targi odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Sponsorami Kongresu są: złoci: AEBI Schmidt, Budimex,
srebrni: Astaldi, Strabag, brązowi: Energopol i Metrostav
Szczegóły i program Kongresu: http://piarcgdansk2018.org/
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www.ifat.de

IFAT wkracza w drugie półwiecze
Zbliża się termin rozpoczęcia jednej z najważniejszych imprez targowych branży komunalnej – Targów Ochrony Środowiska – Gospodarki Wodą, Ściekami, Odpadami i Surowcami – IFAT 2018. Najbliższa – pięćdziesiąta pierwsza już edycja odbędzie się w dniach 14-18
maja 2018 roku i tak jak wszystkie poprzednie zorganizowana zostanie w Monachium, jednym
z największych i najnowocześniejszych centrów targowych na świecie.
Bez wątpienia IFAT jest największą w świecie imprezą wystawienniczą branży komunalnej. O jej roli i znaczeniu może świadczyć
sukces, jaki odniosła poprzednia, jubileuszowa pięćdziesiąta edycja, która zgromadziła w Monachium ponad 3.000 wystawców, reprezentujących 59 krajów. Wystawcy prezentowali swe technologie na powierzchni 238.000 metrów kwadratowych. Impreza cieszyła się także ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, których przez monachijskie centrum przewinęło się blisko 140 tysięcy.
Są to wszystko imponujące liczby, które świadczą o znaczeniu
jakie firmy przywiązują do monachijskiej wystawy. Potwierdzeniem może być fakt, że lista chętnych do wzięcia udziału w przyszłorocznej imprezie została zapełniona już w kwietniu 2017 roku. A najbliższa edycja poświęcona będzie głównie zagadnieniom związanym z czystą wodą pitną, efektywnym recyklingiem
i odpowiedzialnym postępowaniem z cennymi zasobami naturalnymi. Nic w tym dziwnego wszak IFAT to bez wątpienia wiodące targi w branży ekologicznej, w których najbardziej kompleksowo ujęte są wszystkie zagadnienia związane z wodą, środowiskiem, odpadami i ich racjonalnym wykorzystaniem.
Będzie więc można zobaczyć w Monachium najnowsze rozwiązania ze wszystkich dziedzin związanych z szeroko rozu-

mianą ochroną środowiska. Będą to produkty i technologie wykorzystywane w gospodarce wodno-ściekowej, niezbędne
przy przetwarzaniu odpadów komunalnych i przemysłowych
oraz w recyklingu surowców wtórnych.
Szczegółowa oferta tematyczna targów:
• inżynieria wodna (wydobycie, irygacja, uzdatnianie, kontrola
zanieczyszczeń, ochrona itp.),
• budowa zakładów wody, oczyszczalni,
• wodociągi i systemy ścieków,
• usługi związane z wodą, dystrybucją,
• ochrona brzegów, zabezpieczenia przeciw powodziom,
• analizy, techniki laboratoryjne dla wody,
• edukacja, badania naukowe, transfer technologii,
• gospodarka odpadami i recykling,
• pozyskiwanie energii z surowców i odpadów,
• czyszczenie, odśnieżanie i utrzymanie dróg,
• uzdatnianie gleby, odzyskiwanie terenów skażonych,
• ochrona powietrza, usuwanie zanieczyszczeń,
• pomiary i kontrola – technologie laboratoryjne, analizy,
• usługi związane z recyklingiem,
• badania i opracowania naukowe, transfer technologii.
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GOSPODARKA ODPADAMI

www.ekorum.pl

PSZOK

– funkcjonalność
w parze z edukacją

Utworzenie PSZOK-a wynika nie tylko ze względów prawnych,
ale również odpowiada na potrzeby mieszkańców. Wynika to
choćby z faktu, że wiele rodzajów odpadów nie powinno trafiać do podstawionych przy posesjach pojemników (np. odpady niebezpieczne czy wielkogabarytowe). W związku z powyższym punkt taki musi stać się miejscem, w którym lokalna społeczność będzie mogła oddać je w sposób zgodny z przepisami, nieodpłatnie, bez oczekiwania na akcję „wystawka” czy
zbiórkę w formule mobilnej. Potrzebę tworzenia PSZOK-ów potwierdza także liczba nielegalnych miejsc deponowania odpadów na terenie wielu gmin, tak zwanych dzikich wysypisk.
Stwarza to bardzo duże zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza) oraz niekorzystnie wpływa
na estetykę krajobrazu. A zatem PSZOK-i umożliwiają bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, a także właściwe ich
zagospodarowanie i unieszkodliwienie.
Grunt to dobre wyposażenie
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szczegółowo określa, jakie rodzaje odpadów powinny znaleźć się
w tego rodzaju obiektach. Nie oznacza to jednak, że wyszczególniony w polskim prawie katalog tych odpadów jest zamknięty. Wskazane jest przyjmowanie jak największej liczby
grup odpadów. Wówczas bowiem istnieje większa szansa
na to, że odpady problemowe nie trafią do miejsc na ten cel
nieprzeznaczonych. Warto przy tym pamiętać, że odbieranie
na PSZOK-u różnych rodzajów odpadów wiąże się z wyposażeniem tego obiektu w odpowiednie kontenery/pojemniki

do ich magazynowania. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w tym zakresie są wolnostojące, otwarte kontenery (m. in.
na odpady zielone, meble czy gruz), ale także z możliwością
oplandekowania (aby zabezpieczyć je przed różnego rodzaju
warunkami atmosferycznymi, np. opadami). Na PSZOK-ach
wykorzystuje się także szczelne, zamknięte pojemniki do przechowywania substancji niebezpiecznych, m.in. leków, farb czy
środków ochrony roślin. Istotne jest, by pojemniki te spełniały
wymagania ADR i były przystosowane do magazynowania
i transportu danego typu odpadów/substancji.
Mówiąc o organizacji PSZOK-u, nie można zapominać o maszynach/urządzeniach, w które punkt jest wyposażony, a przekładają się na jego funkcjonalność. Jak wynika z prowadzonych w gminach ankietyzacji, nie wszystkie obiekty posiadają
sprzęt, który mógłby ułatwić organizację pracy na PSZOK-u.
Najczęściej obiekty te wyposażone są w koparko-ładowarkę
lub/i wózek widłowy (w szczególności dotyczy to punktów zorganizowanych przy zakładach zagospodarowania odpadów).
W nielicznych przypadkach zanotowano istnienie zgniatarek
oraz bramowców i hakowców do obsługi kontenerów. Mając
jednak na względzie chociażby fakt rosnącego strumienia odpadów dostarczanych na PSZOK, w dużych miastach rekomenduje się wyposażenie tego typu obiektów w prasokontenery. W aglomeracjach na PSZOK-i coraz więcej trafia też styropianu, który zajmuje dużą powierzchnię tego obiektu. Warto
zatem również zainwestować w zgniatarkę/zagęszczarkę do tego rodzaju odpadów.

Pod koniec ubiegłego wieku w gminach powstały pierwsze, zorganizowane miejsca, w których można było pozostawiać odpady niebezpieczne. Natomiast już w roku 2002 wskazano potrzebę organizacji gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, jednak do dziś nie sformułowano jasnych wytycznych, które określałyby zasady funkcjonowania takich obiektów. Trzeba jednak mieć
na względzie fakt, iż tworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zależy od wielu czynników – zarówno środowiskowych, jak i społecznych czy ekonomicznych.
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Edukacja i informacja – przełamywanie stereotypów
Zanim gmina zaplanuje budowę lub zorganizowanie
PSZOK‐-u, warto postawić na pozytywną informację i skuteczną akcję edukacyjną, skierowaną do mieszkańców. Taka kampania musi podkreślać efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz
korzyści z funkcjonowania punktu „blisko domu”. Najważniejszym aspektem takiej akcji jest pokazanie, jak każdy z mieszkańców może wpływać na ilości powstających i wysegregowanych odpadów. Tego typu kampanie edukacyjne powinny
poszerzać świadomość ekologiczną lokalnej społeczności
oraz przyczyniać się do przełamywania stereotypów dotyczących gospodarki odpadami, w tym funkcjonowania PSZOK-u.
Aby kampania przyniosła pożądane owoce, należy wszystkimi
możliwymi kanałami próbować docierać do mieszkańców, mając na względzie różnorodne grupy docelowe (wiek), rodzaj
zabudowy (wiejska, miejska) i możliwości odpowiednich, dostosowanych i adekwatnych nośników informacji/komunikacji,
dostępnych w danej gminie. W tym zakresie warto postawić
m.in. na strony internetowe, dedykowane gospodarce odpadami w gminie, materiały multimedialne, współpracę z lokalnymi mediami (Internet, prasa, radio, telewizja), ulotki, wkładki, broszury dostosowanie do wieku odbiorcy czy ekogadżety
(długopisy, zakładki do książek, odblaski, kolorowanki itp.).
Co istotne, przekazywana informacja powinna być jednolita na terenie całego regionu objętego systemem. Mieszkańcy muszą
zdawać sobie sprawę, że PSZOK to nie jest coś odrębnego, ale
stanowi element spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której
w danej gminie (czy nawet regionie) prowadzona jest optymalna
gospodarka odpadami, obejmująca zagospodarowanie różnych
rodzajów odpadów. Aby ten przekaz był spójny i jednolity, warto

powierzyć taką kampanię podmiotom, które mają doświadczenie
w prowadzeniu tego typu działań. Zlecający ma wówczas gwarancję, że akcja informacyjna będzie nie tylko prawidłowo koordynowana, ale również spełni przesłanki merytoryczne.
PSZOK wizytówką
Dobrze działający PSZOK może stać się wizytówką prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami w gminie. Warto zatem
tak go zorganizować, by był miejscem przede wszystkim efektywnym i funkcjonalnym. A optymalnie poprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca działalności punktu
powinna stać się środkiem do celu, jakim jest właściwe zagospodarowanie odpadów, a co za tym idzie – redukcja ilości
składowanych odpadów.
Kinga Gamańska,
Paweł Szadziewicz
Ekorum
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www.poskom.pl

Rok 2017 i perspektywy
branży komunalnej
Począwszy od trzeciego tegorocznego wydania Pośrednika Komunalnego publikujemy Barometr Komunalny, będący cyklem
sondaży poświęconych aktualnym wydarzeniom w branży. Chcemy, aby w tym miejscu wypowiadały się osoby związane z polską
„komunalką”, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie tej gałęzi gospodarki. A ponieważ wszystko, co dzieje się w branży komunalnej dotyczy po części nas wszystkich i ma istotny wpływ na codzienne życie, to naszym zdaniem warto poznać opinie
osób, które z racji wykonywanych zajęć mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ta edycja Barometru Komunalnego jest
ostatnią w roku 2017, a to najlepszy czas do podsumowań, ocen, sporządzenia bilansu zysków i strat. Ponadto to czas, w którym wszyscy robimy plany na przyszłość, staramy się przewidzieć, jakie wyzwania przyjdzie nam pokonać. Dlatego też zwróciliśmy się do czołowych uczestników rynku komunalnego z prośbą o ocenę, jaki był to rok z ich punktu widzenia, co się sprawdziło, a co nie, jak oceniają kondycję całej branży i czego oczekują w najbliższej przyszłości…
My także pokusiliśmy się o własną ocenę roku 2017, a nasza ocena to suma całorocznych doświadczeń, wprawdzie postronnego, ale zaangażowanego oraz żywotnie zainteresowanego obserwatora i uczestnika branży komunalnej. Wszak w tym czasie odbyliśmy setki rozmów, spotkań, wysłuchaliśmy wielu interesujących wykładów i opinii, przeczytaliśmy interesujące analizy, śledziliśmy technologiczne nowinki rynkowe. Na tej podstawie wysnuliśmy wniosek, że dobiegający końca rok był dla branży kolejnym
okresem dynamicznego rozwoju i mimo wielu – nie zawsze obiektywnych – trudności znakomita większość uczestników sektora
komunalnego kończy go w dobrych nastrojach.
Natomiast wyzwania, które trzeba pokonać w roku 2018 oraz w dalszej przyszłości, są ogromne, a branża komunalna staje się
jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki Polski. Ale to chyba dobrze, bo choć skala wyzwań jest ogromna i skomplikowana, to
jednocześnie gwarantuje zaangażowanie środków umożliwiających stabilny rozwój wszystkich uczestników z tego sektora.

Tym razem poprosiliśmy uczestników barometru o odpowiedź na pytanie:

Jaki był to rok dla branży komunalnej i jakie wyzwania czekają w roku przyszłym?
Adam Gamoń
Prezes Zarządu Spółki Pojazdy Komunalne GAMON
Koniec roku to doskonała okazja do podsumowań, zarówno pod kątem osiągnięć i sukcesów naszej firmy jak również rozwoju i kondycji branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Rok 2017 to czas,
który nasza branża może uznać za bardzo udany. Nakłady finansowe na inwestycje rosną, zauważa
się tendencje wzrostowe oraz znaczną poprawę rynku, a co najważniejsze, nic nie wskazuje na to,
aby w tym względzie miało się coś zmienić w roku przyszłym. Dzieje się tak bo Polska, mimo dużych inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym, chcąc osiągnąć poziom rozwiniętych krajów Unii
Europejskiej, wciąż potrzebuje wielkich nakładów. A ponieważ nadal możemy liczyć na unijne dofinansowanie, to liczba nowych inwestycji będzie rosła, co z kolei umożliwi dalszy rozwój uczestnikom tego sektora gospodarki.
Także dla naszego przedsiębiorstwa rok 2017 był dobry, zarówno pod względem zakładanej produkcji nowych pojazdów, jak i pod względem realizacji planów, zamierzeń i inwestycji. Mam tu na myśli przede wszystkim naszą nową halę
produkcyjną, powstającą w Konstantynowie Łódzkim, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
do której już na początku roku 2018 zamierzamy przenieść naszą produkcję i biuro. I to właśnie z tą inwestycją wiążemy największe nadzieje na sukces w roku 2018 i wielu kolejnych latach. Przede wszystkim nowa przestrzeń pozwoli nam podwoić liczbę zatrudnionych pracowników, a tym samym zwiększyć ilość produkowanych samochodów, co umocni naszą pozycję na polskim rynku, ale także ułatwi
nam szybszą i bardziej dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne. A w długofalowej perspektywie to
właśnie eksport ma stanowić główną bazę naszej działalności.
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Patryk Jaworski

Andrzej Tokarczyk

Dyrektor ds. Marketingu
w firmie KASTELL Systemy
Szczotek Przemysłowych

z-ca Dyrektora Sprzedaży
w Komatsu Poland

Mijający rok to kolejny okres
intensywnej
mechanizacji
w obszarze sprzątania ulic
i dróg, chodników oraz placów zarówno w miastach, jak
i poza nimi. Przedsiębiorstwa
komunalne, zwłaszcza te w dużych aglomeracjach takich jak Warszawa i Kraków, stawiają na inwestycje
w nowoczesny i bardziej efektywny park maszynowy.
Dbają przy tym również o odpowiedni stan szczotek
talerzowych i walcowych, które mają decydujący
wpływa na jakość wykonywanej pracy. Rosnące wydatki w tym obszarze, które można zaobserwować
w 2017 roku, wiążą się z większą świadomością oraz
oczekiwaniami społeczeństwa, które wywierając nacisk na lokalne władze domaga się utrzymania czystości na poziomie możliwym do zaobserwowania w krajach zachodnioeuropejskich. Drugim aspektem są
również kwestie bezpieczeństwa i regulacji prawnych,
które to nakładają na firmy budowlane sprzątania dróg
dojazdowych i wyjazdowych z placów budowy, co
w połączeniu z rosnącą koniunkturą w budownictwie
pozwala sądzić, iż obecny trend utrzyma się w nowym
roku. Utrzymujący się przy tym wzrost ekologicznej świadomości w naszym kraju, sprawi że inwestycje w nowoczesnej jakości sprzęt i akcesoria, w tym
wysokiej jakości szczotki do zamiatarek nie zwolnią w 2018 roku, a nawet
powinny przyśpieszyć.

Myślę, że cała branża komunalna może uznać rok 2017 za udany. Wprawdzie było sporo zawirowań, niepewności i zmian legislacyjnych, ale generalnie
branża się rozwija i nie sądzę,
aby w najbliższym czasie sytuacja miała ulec pogorszeniu. Tym bardziej, że Polska ma
duże braki w tej dziedzinie i dorównanie do innych krajów,
a przede wszystkim wypełnienie unijnych dyrektyw, będzie
wymagało jeszcze wielu nakładów. My także jesteśmy zadowoleni bo rok 2017 zakończyliśmy z wynikiem jeszcze
lepszym niż planowaliśmy. To nas cieszy, bo biorąc
pod uwagę stosunkowo krótki czasu od rozpoczęcia sprzedaży maszyn Sennebogena – przypomnę, że ich sprzedażą w Polsce zajmujemy się od stycznia 2016 roku – to ostatnie dwanaście miesięcy zakończyło się dużym sukcesem
i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych rezultatów.
Wprawdzie sprzedajemy maszyny uznanego producenta,
który w Europie kojarzony jest z wysoką jakością, to w Polsce nadal marka ta nie jest powszechnie znana i tym bardziej cieszy nas fakt, że zaufało nam tak wielu klientów. My
wiemy, że sprzedajemy maszyny najwyższej jakości i dlatego jestem przekonany, że z każdym rokiem o to zaufanie
będzie łatwiej, gdyż pochlebne opinie dotychczasowych użytkowników przysporzą nam
kolejnych klientów, a my będziemy mogli skupić się wyłącznie na ich profesjonalnej obsłudze. Dlatego też z optymizmem czekam na rok 2018, a już teraz
wiem, że będzie on dla nas rekordowy.

Paweł Przywózki
Menadżer Sprzedaży Maszyn do Profesjonalnej Pielęgnacji Zieleni
w Husqvarna Poland
Branża pielęgnacji zieleni w Polsce rozwija się dynamicznie, a rok 2017 tylko potwierdził tę tendencję i nic nie zapowiada, aby to się miało zmienić. Natomiast firmy z branży komunalnej zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych, skarżą się na brak rąk do pracy – szczególnie do tej najprostszej, nie wymagającej szczególnych kwalifikacji. Jest to jeden z powodów coraz większej
mechanizacji w tych pracach. Zauważalna jest też presja płacowa, która zwiększa koszty działalności, a to w dłuższej perspektywie skłoni firmy do wybierania nowych rozwiązań technologicznych, bądź maszyn o wyższej wydajności i ergonomii. Dlatego nasza firma oferuje między innymi
system Zarządzania Flotą Maszyn HFS, który pomaga kontrolować pracę całej floty maszyn, lepiej je wykorzystywać, ale
również wydajniej pracować, co w efekcie skutecznie obniża koszty operacyjne. Z innymi problemami mierzą się wykonawcy pracujący w centrach miast, miejscach publicznych i osiedlach mieszkaniowych. Tam istotnym czynnikiem jest dopuszczalny poziom hałasu i emisji spalin. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem może być technologia akumulatorowa. Już w tej chwili wiodące firmy na rynku mają w ofercie maszyny, które parametrami dorównują maszynom spalinowym, a ich obsługa jest bardzo prosta i bardzo ekonomiczna w dłuższej perspektywie. Poza tym w ostatnich latach rośnie – również w Polsce – sprzedaż kosiarek automatycznych. Wprawdzie
obecnie klientami są głównie osoby prywatne, ale wiodący producenci mają już ofertę na takie maszyny
do zastosowań komercyjnych. Być może w perspektywie kilku lat codziennym widokiem będą samodzielne, ciche, nie wydzielające spalin, kosiarki obsługujące miejskie skwery i parki.
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Tomasz Kusiński

Sebastian Jakubowski

Polski przedstawiciel
firmy Bollegraaf
Recykling Machinery

Członek Zarządu firmy
Powers Maszyny Sp z o.o.

W mojej ocenie rok 2017 dla
branży odpadów komunalnych
upłynął pod znakiem dynamicznie zmieniających się celów
systemu gospodarowania odpadami. I to zarówno pod względem legislacyjnym, jak i technicznym. To natomiast wymaga odpowiedniej infrastruktury, jej dalszego rozwoju
oraz modernizacji, a do tego niezbędne są prowadzone
na masową skalę inwestycje.
Pomoże w tym względzie zapewne unijne wsparcie, gdyż
na inwestycje w sektorze odpadowym Polska będzie mogła
wykorzystać środki o wartości 1,3 miliarda złotych z RPO
oraz z POIS, do których uzyskaliśmy dostęp po wypełnieniu
warunków wstępnych (tzw. ex ante: uchwalenie WPGO czy
też wprowadzone od pierwszego lipca na terenie Polski jednolite zasady zbierania odpadów). Choć i tu nie obyło się
bez kłopotów, gdyż z powodu braku konsultacji społecznych zakwestionowano uchwalenie mazowieckiego WPGO.
Z drugiej strony do 2020 roku musimy podnieść poziom
odzysku surowców z obecnych dwudziestu kilku
do pięćdziesięciu procent. To wymusi stałą potrzebę implementacji zaawansowanych rozwiązań technologicznych, automatyzacji i robotyki, gdyż tylko wtedy będzie
możliwe spełnienie unijnych norm. Zwłaszcza, że zmiany, które zaszły na naszym rodzimym rynku pracy – stał
się rynkiem pracownika a nie pracodawcy – doprowadzą
do sytuacji, które obserwujemy od dłuższego czasu
na rynkach zachodnich. To znaczy postępować będzie
proces zastępowania pracy ludzkiej odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi, które nie tylko przyspieszą realizację bieżących celów, ale także zapewnią ich sprawną i bezproblemową realizację w przyszłości.

Nasza ocena roku 2017 jest
jednocześnie pierwszą w odniesieniu do branży komunalnej, gdyż był to nasz debiutancki rok w tym sektorze gospodarki, ale jesteśmy już od 10 lat aktywni w branży kruszyw. Z tego
też powodu nie mamy możliwości porównania go z innymi latami, ale na pewno spełnił on w 100 procentach nasze oczekiwania i udało się nam zrealizować większość
planów. Specjalizujemy się w maszynach mobilnych
do szeroko pojętego recyklingu. Nasza strategia marketingowa opiera się na prezentacji naszych rozwiązań bezpośrednio u klienta, stąd pomysł objazdu po Polsce
z rozdrabniaczem mobilnym Lindner. Do końca roku zrobiliśmy kilkadziesiąt testów maszyny, a w kolejnym szykujemy następne. Cieszymy się również że udało się nawiązać pierwsze relacje na pierwszym naszym spotkaniu
branżowym, czyli konferencji RIPOK w Wiśle. Tego typu
imprezy nie są nam obce, jednakże jesteśmy pozytywnie
zaskoczeni atmosferą tam panującą. Wprawdzie decyzję
o wejściu na ten rynek poprzedziliśmy analizami i symulacjami finansowymi, które dawały nadzieje na dobry biznes, ale szybko okazało się, że potencjał branży jest
znacznie większy niż szacunkowe oceny. To nastraja nas
optymistycznie i liczymy, że rok 2018 będzie zarówno dla
nas, jak i całej branży jeszcze bardziej korzystny. Polska
nadal ma ogromne zaległości w stosunku do innych europejskich krajów pod względem infrastruktury komunalnej. To powoduje, że skala inwestycji wyrównawczych
będzie jeszcze na bardzo dużym poziomie także w kolejnych latach. Poza tym tak jak
i pozostałe kraje Unii Europejskiej, tak
i Polskę na drodze do wprowadzenia
gospodarki o zamkniętym obiegu czeka jeszcze wiele inwestycji.

Paweł Szadziewicz, Ekorum
Niemal cały miniony rok stanowił dla branży odpadowej duży znak zapytania. Należy to jednak rozpatrywać w kontekście kilku ostatnich lat, kiedy to gospodarka odpadami wkroczyła
na drogę istotnych przeobrażeń. Kolejne zmiany prawa odpadowego, jego niestabilność,
w dużej mierze wpływają na marazm w inwestycjach w tym obszarze. Nic dziwnego – inwestorzy nie chcą podejmować ryzyka, tym bardziej, że w grę wchodzi angażowanie środków
własnych lub unijnych. Sporo kontrowersji budziły aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Jak wiadomo, wiele z nich uchwalono po terminie, a część przyjętych
WPGO znalazła swój finał w sądach administracyjnych. Kontrowersje wwołało też rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczącego standaryzacji prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie kraju. A dziś jeszcze czekamy na kolejną już nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pewne ożywienie w branży odnotowano natomiast w związku
z ogłoszeniem przez Komisję Europejską uruchomienia środków na inwestycje w obszarze gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej.
Na powyższe zmiany stara się odpowiadać nasza firma, organizując konferencje, które stanowią platformę wymiany doświadczeń dotyczących bieżących problemów i wyzwań na przyszłość. Potrzebę
organizacji tego typu spotkań obserwujemy tym bardziej, że gospodarka odpadami jest tematem ważnym, a głos branży staje się słyszalny także w szerszych kręgach.
18 Pośrednik Komunalny
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LiuGong potwierdza wielkie aspiracje
Dobiegający końca rok zapisze się szczególnie w historii firmy LiuGong. Nie tylko z racji jubileuszu sześćdziesięciolecia istnienia, ale przede wszystkim ukończenia inwestycji ugruntowujących pozycję czołowego, światowego producenta maszyn budowlanych. Ważną rolę w tym
procesie odegrały także inwestycje zrealizowane w Polsce
Jubileusz sześćdziesięciolecia istnienia LiuGong
chiński producent maszyn i sprzętu budowlanego
świętował podczas corocznej konferencji dealerów.
W jubileuszowej imprezie wzięli udział nie tylko dealerzy z całego świata, ale także przedstawiciele
chińskiego rządu, organizacji biznesowych oraz instytucji finansowych. Konferencja była doskonałą
okazją do prześledzenia drogi, jaką firma odbyła – od lokalnego producenta ładowarek kołowych
do światowego koncernu, mającego swe zakłady
i przedstawicieli w pięćdziesięciu ośmiu państwach.
Od roku 2012 koncern jest obecny także w Polsce,
wtedy bowiem zarząd firmy podjął decyzję o kupnie
budowlanej części produkcji Huty Stalowa Wola.
I to właśnie polska część chińskiego koncernu w roku 2017 miała swoje „pięć minut. Bowiem we wrześniu tego roku, w odstępie zaledwie dwóch dni, miały miejsce otwarcie europejskiej siedziby firmy, inauguracja Regionalnego Centrum Dystrybucji Części
Zamiennych oraz uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Przeniesienie biur LiuGong Europe do Warszawy to następstwo decyzji inwestycyjnych w Stalowej Woli, w której znajduje się baza produkcyjna
chińskiego koncernu. Kolejnym powodem decyzji
o przenosinach jest położenie naszego kraju na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, co czyni Polskę
idealnym miejscem dla rozwoju chińskich inwestycji. Dodatkowo umożliwia to także zgromadzenie
w jednym miejscu kluczowych dla firmy specjalistów, tak by zapewnić jak najlepsze wsparcie klientów i regionalnych dystrybutorów maszyn produkowanych w zakładach, w Stalowej Woli. Właśnie inwestycje w tamtejszym kompleksie produkcyjnym
LiuGong Dressta Machinery są kluczowe dla obecności koncernu w Europie. Powstało tam bowiem
nowoczesne Europejskie Centrum Badawczo – Rozwojowe Maszyn Budowlanych, a także linia produkcyjna oraz Europejskie Centrum Dystrybucji Części
Zamiennych z magazynem na tysiące części dla
klientów na całym świecie. Inwestycja w Stalowej
Woli potwierdza też długoterminowe zaangażowanie się koncernu LiuGong w rynek europejski.
– Takie działanie jest spotykane bardzo rzadko,
ponieważ większość firm postępuje odwrotnie
i przenosi produkcję do Chin, natomiast my lokujemy ją w Polsce. Poprzez budowę ładowarek kołowych i koparek gąsienicowych w samym sercu
Europy Guangxi LiuGong Machinery, jako jedyny
chiński producent maszyn budowlanych, stawia
europejskich klientów na pierwszym miejscu.
Dzięki temu mogą oni polegać na maszynach
światowej klasy, produkowanych zgodnie z naj-

a LiuGong może być dumny
ze swej bogatej historii,
chiński koncern świętował
właśnie jubileusz sześdziesięciolecia istnienia

f Przeniesienie biur LiuGong
Europe do Warszawy oraz
inwestycje w Stalowej Woli
umożliwią zgromadzenie
w jednym miejscu kluczowych specjalistów firmy

bardziej wymagającymi europejskimi normami regulującymi jakość, niezawodność i bezpieczeństwo – podkreśla Howard Dale, Przewodniczący
LiuGong Dressta Machinery.
Przedstawiciele chińskiego inwestora planują wyprodukować w tym roku w Stalowej Woli około dwustu pięćdziesięciu maszyn, z czego około osiemdziesiąt na nowo otwartej linii produkcyjnej. Obiekt
ma powierzchnię całkowitą 43.724 metrów kwadratowych, z czego na nową linię produkcyjną przeznaczono 1.904 metry kwadratowe. Przy zdolności produkcyjnej do tysiąca sztuk rocznie prace będą obejmować montaż głównych zespołów, malowanie, finalny montaż oraz próby maszyn. – Obecnie w pełnym zakresie w fabryce w Stalowej Woli produkujemy trzy modele ładowarek kołowych LiuGong serii
H czyli 842H, 856H oraz 877H. Następnie będziemy
systematycznie uruchamiać produkcję kolejnych
maszyn, w tym sześć modeli hydraulicznych koparek gąsienicowych z serii E – 922E, 925E, 930E
i 936E – informuje Adam Klecz, dyrektor produkcji
LiuGong w Stalowej Woli.
Pośrednik Komunalny
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Niebezpieczne błoto
Pojazdy wyjeżdżając na drogi i ulice z placów budów pozostawiają za sobą niebezpieczną dla
użytkowników ruchu warstwę błota. Policjanci przypominają, że firmy prowadzące budowę
mają obowiązek dbać o czystość nawierzchni, gdyż zaniechanie tego zagrożone jest grzywną.
Jednak problem wynika nie tylko z braku chęci zarządców budów, ale także z powodu stosowania nieodpowiedniego sprzętu czyszczącego.
Jak wiadomo, w kwestii czystości bardzo wiele zależy od pogody. Jesienna, deszczowa aura sprawia, że błota na placach
budowy jest więcej niż zwykle. Zimą także nie jest lepiej,
a do błota dochodzi jeszcze zmieszany z nim śnieg. Nie zwalnia to jednak wykonawców inwestycji z obowiązku sprzątania
po sobie. A błoto zalegające na jezdni w połączeniu z opadami deszczu może stanowić realne zagrożenie dla wszystkich
uczestników ruchu drogowego. Błoto może być jeszcze groźniejsze niż śnieg i lód, gdyż tak samo „skutecznie” zapycha
rowki bieżnika w oponach, ale znacznie trudniej jest je usunąć.
A zapchany bieżnik oznacza pogorszenie, bądź wręcz całkowity brak, przyczepności, a to z kolei powoduje utratę kontroli
nad pojazdem. Zresztą badania potwierdzają, że nawet nie
do końca zapchany bieżnik wydłuża drogę hamowania dwukrotnie. Przeprowadzono testy, które dowiodły, że dwukrotny
wzrost długości hamowania występuje już przy prędkości 40
km/h, czyli w normalnym ruchu miejskim. Dlatego też zgodnie
z kodeksem wykroczeń za zanieczyszczanie drogi, które może powodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienia
w ruchu drogowym przewidziana jest kara grzywny do 1.500
złotych, kara nagany jak i nakaz uprzątnięcia drogi.
Trzeba przyznać, że wiele firm budowlanych dba o czystość
nawierzchni przy realizowanych przez siebie inwestycjach. Jadąc wzdłuż budowanych nowych dróg ekspresowych widać
albo specjalne traktory przystosowane do czyszczenia dróg,
albo robotników ze szczotkami, którzy usuwają błoto nanoszone na kołach gigantycznych ciężarówek. Niestety, takie obrazki widać najczęściej przy wielkich inwestycjach, gorzej jest
w miastach, gdzie zwłaszcza na ich obrzeżach taki widok jest
jeszcze rzadkością. Efekt? Okoliczne ulice są całe w błocie.
Dla przykładu w Trójmieście aż roi się od placów budów. Pełno ich jest przede wszystkim na obrzeżach, ale są także
i w centrum. Niestety, nie wszyscy inwestorzy dbają o to, by
wyjeżdżające z budowy gigantyczne ciężarówki nie wwoziły
na okoliczne jezdnie błotnistej mazi. Efekt jest taki, że drogi
przy różnych placach robót zalewa błoto. Pełno go jest nie tylko na ulicach, ale i chodnikach, a poruszające się samochody
roznoszą je na odległość kilkuset metrów.
– Kontrole placów budowy na terenie Gdańska prowadzimy razem z ZDiZ średnio raz na dwa tygodnie. Jest coraz lepiej, z roku na rok zastrzeżeń mamy coraz mniej. Mimo to wciąż przypominamy wykonawcom robót o ich obowiązkach, informujemy
o sankcjach, a w razie potrzeby prowadzimy także dalsze czynności – mówi Dorota Gwizdalska, inspektor do spraw Ochrony
Środowiska Straży Miejskiej w Gdańsku.
Gdy dochodzi do interwencji, w większości przypadków przynosi ona efekt. Potwierdzają to kolejne kontrole, prowadzone
przez funkcjonariuszy z referatów dzielnicowych. Jednak kierowcy zauważają, że błoto na drogach zalega nie tylko w miejscach, gdzie brakuje właściwego nadzoru. Często błoto jest
także w miejscach, które są systematycznie sprzątane, a mi20 Pośrednik Komunalny

mo to efekty pracy służb porządkowych są niewystarczające.
Najczęściej widać to przy wyjazdach z dużych placów budowy
poza granicami miast. Owszem, można tam zaobserwować
niemal stale jeżdżące zamiatarki, ale czystość nawierzchni nadal pozostawia wiele do życzenia. Kierowcy narzekają, że zamiatarki tylko utrudniają ruch, powodując większe zatory,
a efekty ich pracy są niewystarczające.

Pomogą tylko właściwe szczotki
– Należyte utrzymanie porządku na drogach dojazdowych
i wyjazdowych z terenu budowy wymaga nie tylko zastosowania odpowiedniej zamiatarki, lecz przede wszystkim właściwie
dobranych szczotek, od których zależy jakość i szybkość wykonanej pracy. W przypadku powierzchni mocno zabrudzonych, pokrytych zaschniętym błotem należy zastosować
szczotki wyposażone w drut płaski (ewentualnie karbowany
w przypadku szczotek wieńcowych i walcowych) lub mieszane (drut z wysokiej jakości polipropylenem). Na powierzchniach pokrytych zabrudzeniem luźnym (np. błoto pośniegowe
zimą i wczesną wiosną) lub sypkim (na przykład piasek
w okresie letnim) dobrze sprawdzają się szczotki wykonane
z wysokiej jakości polipropylenu, czasami również z domieszką drutu falistego. Przygotowując się do prac porządkowych
należy również zwrócić uwagę na to, czy szczotka której chcemy użyć posiada odpowiednią długość włosia. Pamiętajmy,
że szczotki, których włosie wynosi 1/3 lub mniej oryginalnej
długości kwalifikują się do natychmiastowej wymiany, ponieważ skuteczność zamiatania przy ich wykorzystaniu spada
o ponad osiemdziesiąt procent. A to z kolei przekłada się
na większą ilość przejazdów w celu usunięcia powstałego zabrudzenia oraz ryzyko uszkodzenia zamiatarki.
Patryk Jaworski,
Dyrektor ds. Marketingu i Obsługi Klienta
firmy KASTELL Systemy Szczotek Przemysłowych
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Koparki kołowe Cat do prac przeładunkowych

Konstruktorzy koncernu Caterpillar dbając, aby ich maszyny jak najlepiej odpowiadały zmieniającym się potrzebom rynku, na bieżąco wprowadzają kolejne udoskonalenia zwiększające
ich atrakcyjność na tle konkurencji. Takie usprawnienia wprowadzone zostały do najnowszych
modeli kołowych koparek do prac przeładunkowych Cat MH3022 i MH3024. Teraz maszyny są
jeszcze bardziej ekonomiczne, wydajne, wszechstronne i bezpieczne.
Podczas projektowania nowych koparek do prac
przeładunkowych skoncentrowano się na efektywności pracy i zmniejszeniu kosztów eksploatacji. Przede wszystkim zadbano, aby klienci mieli
możliwość wyboru maszyny „skrojonej” do ich
potrzeb, o optymalnie dobranych do wykonywanej pracy parametrach.
O mniejszej koparce, modelu MH3022, obszernie
pisaliśmy w poprzednim wydaniu. Przypomnijmy
jedynie, że maszyna świetnie nadaje się do pracy
w miejscach o ograniczonej przestrzeni, zapewniając jednocześnie niezbędny zasięg do takich
zadań, jak sortowanie materiału we wnętrzach ładunkowych i segregacja odpadów. Znaczną
wszechstronność maszyny umożliwia dostępność do dwóch wysięgników MH, trzech ramion
prostych z zaczepami oraz dwóch ramion z wygięciem. Natomiast kompaktowe podwozie
jest na tyle szerokie, by zagwarantować
maszynie optymalną stabilność. Z kolei
umieszczone centralnie łożysko obrotu zapewnia takie same możliwości pracy koparki do przodu, jak i do tyłu.
W przypadku braku ograniczeń dotyczących przestrzeni zaleca się stosowanie
koparki MH3024. Maszyna idealnie nadaje się do zadań takich, jak sortowanie odpadów, recykling i przeładunek surowca.
Poza tym cechuje ją optymalny zasięg, który zapewniają długie przednie zaczepy typu MH, a szeroka gama konfiguracji
podwozia, spełni oczekiwania różnorodnych użytkowników. I tak, jeśli
nie jest wymagana szczególna stabil22 Pośrednik Komunalny

s Duża mobilność, kompaktowe wymiary i duży zasięg
roboczy to cechy, które
sprawiają, że koparki kołowe idealnie nadają się
do prac na placach przeładunkowych. Maszyny Caterpillara w tym segmencie
mają ugruntowaną pozycję,
a zawdzięczają ją systematycznie wprowadzanymi
zmianami w stosowanych
technologiach

ność, to doskonale sprawdzi się nowe podwozie
o szerokości wynoszącej 2,75 metra. Jego konstrukcja w zupełności wystarczy do zapewnienia
stabilności podczas eksploatacji w normalnych
warunkach, a udźwig tylny będzie większy dzięki
symetrycznemu ustawieniu łożyska obrotu.
Elastyczna konstrukcja nowych koparek do prac
przeładunkowych ułatwia także ich transport, co
przyczynia się do obniżenia kosztów. Obecnie
dostępne są dwa ramiona z wygięciem do koparek MH3022 i MH3024, odpowiednio o długości 4,5 oraz 5,5 metra. Nowe ramiona proste mogą stanowić efektywne rozwiązanie w przypadku
częstego przemieszczania między miejscami pracy, ponieważ umożliwiają transport maszyny bez
ich demontażu. Ramiona zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby można było utrzymywać wysokość transportową poniżej krytycznej granicy
wynoszącej 4 m, co przekłada się na znaczne
oszczędności zarówno czasu, jak i środków.
Kolejnym wartym uwagi dodatkiem do nowych
modeli jest lemiesz pchający, który jest obecnie
dostępny do wszystkich typów podwozi. Ułatwia
on czyszczenie obszaru roboczego oraz spychanie materiałów powszechnie spotykanych podczas recyklingu odpadów i w składnicach.
Praca na powierzchniach wolnych od zanieczyszczeń wydłuża okres eksploatacji opon, co jest ważnym czynnikiem
wpływającym na wydajność maszyny.
W pracach przeładunkowych ogromną rolę odgrywają chwytaki, gdyż
proces napełniania i wysypu ma zasadnicze znaczenie dla poziomu wy-
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dajności. Optymalne w tych warunkach są przeprojektowane, zoptymalizowane chwytaki wielopalczaste Cat. Są one dokładnie dopasowane
do narzędzia i maszyny, przyczyniając się
do zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 15%
w niektórych zastosowaniach. Chwytaki są lżejsze, co skraca czas cyklu pracy i pozwala
na zwiększenie produktywności. Dodatkowe
oszczędności gwarantuje większa trwałość chwytaków dzięki zastosowaniu elementów odlewanych zamiast spawanych w miejscach narażonych na duże obciążenia. Ich konstrukcja przekłada się na doskonałe parametry penetracji podczas zagłębiania się w materiał. Wykorzystywanie pełnej mocy maszyny oznacza krótkie czasy
otwierania/zamykania oraz dużą siłę zamykającą,
a system pełnego obrotu w zakresie 360° pozwala precyzyjnie przemieszczać obiekty i materiał.
Oczywiście chwytaki są przystosowane do przenoszenia wszelkiego rodzaju materiałów. Podzespoły
hydrauliczne
są
zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a jednocześnie łatwo dostępne podczas przeprowadzania rutynowej obsługi technicznej. Obszary kopiące i penetrujące
materiał wykonano z wysokiej jakości materiałów
odpornych na zużycie. Dostępne są chwytaki
z czterema lub pięcioma palcami, o pojemności
od 600 do 1.000 litrów. Szeroka gama łyżek pozwala jeszcze lepiej dopasować chwytak do pracy z wybranym materiałem. Z kolei do załadunku
i przenoszenia dużych ilości luźnych materiałów,
takich jak ziarno, węgiel, piasek i żwir najlepiej nadają się chwytaki łupinowe. Te chwytaki są konfigurowane z wielu elementów, co pozwala dokładnie dobrać pojemność do potrzeb użytkownika.
Poza nimi są jeszcze chwytaki do kopania, używane, wtedy gdy wymagana jest dobra penetracja materiału. Dodatkowo maszyny można wyposażyć w opcjonalny agregat prądotwórczy o mocy 15 kW. Może on się przydać jeśli osprzęt roboczy lub wykonywana praca wymaga dodatkowego zasilania, na przykład agregat może zasilać magnes o średnicy do 1,4 metra.
Naturalnie decydując się na unowocześnienie
maszyn nie zapomniano o poprawie warunków
pracy i bezpieczeństwa operatora. Śmiało można
powiedzieć, że zdrowie i bezpieczeństwo operatora to wręcz podstawowe założenia projektowe
nowych koparek. W związku z tym już jako fabryczne wyposażenie oferowany jest zaawansowany układ filtrów kabinowych przeznaczony
do prac w zapylonych, zanieczyszczonych środowiskach, a przecież właśnie w takich te maszyny
najczęściej muszą pracować. Układ ten prawie
całkowicie zapobiega przedostawaniu się kurzu
i zanieczyszczeń (takich jak środki owadobójcze,
zarodniki, grzyby, bakterie lub opary) do kabiny.
Do maszyny można również zamówić opcjonalne
stopnie z przodu i z tyłu podwozia, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z kabiny. Wiele uwagi
poświęcono też zapewnieniu jak najlepszej wi-

a W pracach przeładunkowych
ogromną rolę odgrywają
chwytaki. To od nich w dużej
mierze zależy szybkość z jaką koparka wykona prace.
Caterpillar oferuje do swoich
maszyn całą gamę chwytaków, umożliwiając dobór
optymalnych
rozwiązań
do wykonywanych zadań

s Koparka kołowa MH3024
idealnie nadaje się do zadań
takich, jak sortowanie odpadów, recykling i przeładunek surowca. Poza tym cechuje ją optymalny zasięg,
który zapewniają długie
przednie zaczepy typu MH

doczności. Przede wszystkim kabiny są podnoszone, co wraz z dużymi powierzchniami przeszkleń zapewnia optymalny widok na teren wokół
maszyny. Dodatkowo na szerokim monitorze
operator może śledzić obraz przesyłany z dwóch
kamer umieszczonych na maszynie. Zadbano
przy tym o to, aby proces podnoszenia był bezpieczny (w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy układu hydraulicznego kabinę
można opuścić albo używając dźwigni we wnętrzu kabiny, albo dźwigni na ramie dostępnej
z poziomu podłoża) i komfortowy (mechanizm
równoległowodowy zastosowany w konstrukcji
układu utrzymuje kabinę w poziomie na każdym
etapie ruchu, zapewnia płynny ruch, eliminując
w ten sposób nieprzyjemne szarpnięcia).
Poza tym zadbano, aby najczęściej używane
przełączniki zostały zgrupowane i umieszczone
możliwie najbliżej joysticków, a ich liczbę zmniejszono do minimum. Kolejne udogodnienia to kilka schowków zapewniających odpowiednią ilość
miejsca na kask, butelkę z napojem, telefon i klucze oraz komfortowe, w pełni regulowane i podgrzewane fotele. Całość uzupełnia duży monitor
LCD o wysokiej rozdzielczości, a funkcja wyboru
osprzętu umożliwia skonfigurowanie ustawień nawet dla dziesięciu urządzeń hydraulicznych. Natomiast podzespoły podlegające konserwacji
okresowej, takie jak filtry oleju silnikowego i paliwa czy zawory płynów eksploatacyjnych, są dostępne z poziomu podłoża, a dostęp do zbiorników paliwa i płynu DEF można uzyskać z poziomu nowej, składanej, antypoślizgowej platformy
serwisowej. Powietrze z zewnątrz dostaje się
do kabiny przez filtr świeżego powietrza, który
znajduje się w łatwo dostępnym miejscu z boku
kabiny. O powietrze w kabinie dba także przemyślany układ ogrzewania i klimatyzacji. Układ jest
całkowicie odseparowany od przedziału silnikowego, dzięki czemu do kabiny przedostaje się
mniej hałasu i ciepła.
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Spektakularny rozwój spółki GAMON
Zaledwie cztery lata wystarczyły spółce Pojazdy Komunalne GAMON do zyskania blisko 50‐procentowego udziału w polskim rynku produkcji samochodów do transportu nieczystości płynnych i czyszczenia kanalizacji. A to jeszcze nie koniec dynamicznego rozwoju firmy, gdyż jej moce produkcyjne wkrótce zostaną podwojone.
A stanie się tak po przeprowadzce do nowej siedziby firmy, która powstaje na terenach Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim. Prace budowlane wkraczają już
w ostatnią fazę, a uruchomienie produkcji ma nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku.
– W Konstantynowie Łódzkim powstaje hala o powierzchni 3.000 metrów kwadratowych. Umożliwi
ona w następnych latach dwukrotne zwiększenie liczby zatrudnionych i wzrost produkcji samochodów
do 100 sztuk rocznie – wylicza Adam Gamoń, Prezes Zarządu Spółki Pojazdy Komunalne GAMON.
A warto wiedzieć, że polski rynek samochodów
do transportu nieczystości płynnych i czyszczenia kanalizacji wchłania średnio około pięćdziesięciu sztuk pojazdów rocznie. Blisko w połowie
zapotrzebowanie na nie zaspokaja spółka GAMON. I choć w przyszłości firma planuje dalsze
zwiekszanie udziału w krajowym rynku to zrealizowanie ambitnych planów rozwojowych byłoby
niemożliwe bez eksportu. Ekspansja na rynki zagraniczne obejmuje przede wszystkim państwa
europejskie. Pierwsze pojazdy z logo GAMON
można już spotkać między innymi w Niemczech,
Anglii, Holandii Belgii, czy Francji. Oprócz Europy firma jest również zainteresowana podbojem
innych kontynentów, w tym tak odległych jak Australia. Jest to duże wyzwanie technologiczne, bo
pojazdy muszą pracować w państwach o różnych
szerokościach i nośnościach dróg, innych kanałach oraz odległościach między nimi.
– W roku 2014, gdy zaczynaliśmy działalność, cała nasza produkcja trafiała wyłącznie na rynek krajowy. Natomiast w roku bieżącym już połowa produktów wyjechała do zagranicznych odbiorców.
W przyszłości planujemy zwiększyć udział na pol-
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a Wkrótce siedziba firmy zof stanie przeniesiona do powstającej – na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Konstantynowie
Łódzkim – nowej hali produkcyjnej. Aktualnie trwają
prace wykończeniowe, ale
jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku z taśm produkcyjnych mają zjechać
pierwsze pojazdy

s Model GAMON PCK 12P to
jedna z najnowszych produkcji firmy. Samochód
z pneumatycznie przesuwną
przegrodą dzielącą zbiornik
na komorę wody czystej
i osadu, w objętości dostosowanej do zapotrzebowania podczas pracy w terenie

skim rynku do 60 procent, ale będzie to zaledwie
ułamek naszej produkcji, gdyż dziewięćdziesiąt
procent samochodów trafi do zagranicznych odbiorców – podkreśla prezes Adam Gamoń.
Spektakularny sukces nie jest dziełem przypadku.
Firma Pojazdy Komunalne GAMON to spółka-córka, działającej w Polsce od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku firmy Polcab. Obecnie Polcab
dysponuje flotą około trzydziestu zestawów naczepowych (w ramach działu Polcab Usługi Transportowe), prowadzi też działalność spedycyjną (Polcab Logistica) i serwisową – do obsługi oferowanych pojazdów i maszyn. Poza tym duże znaczenie ma dział Polcab Maszyny Budowlane, który
sprzedaje ok. 140-150 maszyn rocznie (połowa trafia na eksport, nawet do Afryki) i średnio 40 sztuk
miesięcznie wynajmuje – od minikoparek po koparki 40-tonowe, ładowarki, koparko-ładowarki itp.
Polcab obecność na rynku komunalnym rozpoczął w 2012 roku od współpracy z dobrze wszystkim znaną Wytwórnią Urządzeń Komunalnych
(WUKO). Okres dwuletniej współpracy zakończył
upadek WUKO. Natomiast Polcab dysponując
specjalistycznym zapleczem serwisowym i fachową wiedzą, podjął się najpierw serwisowania zabudów WUKO, a następnie zdecydował o utwo-
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rzeniu w roku 2014 spółki Pojazdy Komunalne
GAMON. Od początku działalności skoncentrowano się wyłącznie na niszowych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych produktach, jakimi są
pojazdy do ciśnieniowego mycia kanałów, dwufunkcyjne, specjalne, a także asenizacyjne. Produkcja rosła lawinowo, gdyż z roku na rok liczba
wyprodukowanych pojazdów zwiększała się dwua nawet trzykrotnie.
Obecnie w spółce GAMON pracuje 35 osób,
w tym spore grono wysoce wykwalifikowanych
konstruktorów, montażystów, spawaczy i ślusarzy. Wielu z nich legitymuje się ponad trzydziestoletnim stażem w wykonywanym zawodzie, dzięki
czemu długi etap zdobywania doświadczenia
w opracowywaniu i produkcji tak ambitnych zabudów można było „przeskoczyć” i – po organizacji
pracy – od razu przystąpić do realizacji zleceń, nawet tych o najwyższym stopniu trudności. Po przeprowadzce do Konstantynowa zatrudnienie zostanie zwiększone, ale większa produkcja będzie też
„zasługą” lepszej organizacji pracy, wynikającej
z możliwości które zapewni funkcjonalność hali
oraz wydajność nowych maszyn i urządzeń.
– W obecnym zakładzie wykorzystujemy hale produkcyjne, które nie do końca są przystosowane
do naszych wymagań. Przede wszystkim nie ma
tu możliwości wprowadzenia optymalnej linii produkcyjnej, która zapewni najbardziej efektywne
wykorzystanie potencjału ludzi i maszyn. Natomiast nowa hala jest „skrojona na miarę” i dzięki
temu wzrośnie nasza efektywność – zapewnia
prezes Adam Gamoń.
Aktualnie oferta firmy obejmuje cztery podstawowe
grupy produktów. Pojazd asenizacyjny typu GAMON PA służy do odsysania i transportu nieczystości płynnych. Załadunek odbywa się poprzez króciec ssąco-spustowy, natomiast wyładunek jest realizowany grawitacyjnie lub poprzez podniesienie
zbiornika. Istnieje też możliwość opróżniania ciśnieniowego, dzięki zastosowaniu zaworu 4-drożnego.
Zabudowy tego typu są zwykle montowane na podwoziach dwu- lub trzyosiowych. Stanowią idealne

a Zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę GAMON
prototyp pojazdu, przeznaczony do czyszczenia nawierzchni dróg oraz lotnisk.
Auto wyposażone jest w potężną pompę HAMMELMANN o ciśnieniu roboczym 2.800 bar przy wydatku 29 litrów na minutę

rozwiązanie w przypadku obsługi przydomowych
oczyszczalni, szamb, odstojników itp.
Z kolei GAMON PAC to pojazd asenizacyjno-ciśnieniowy, który oprócz zbiornika na nieczystości
płynne ma również niewielki zbiornik na wodę
o pojemności 500-1.000 litrów. Jest ona wykorzystywana do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania przykanalików, mycia przy użyciu pistoletu
wodnego elewacji oraz niewielkich obiektów, takich jak wiaty przystankowe, pomniki, a także stanowiska pracy i samego pojazdu. Dzięki swojej
dwufunkcyjności, zabudowa GAMON PAC doskonale sprawdza się w przypadku konieczności
posiadania pojazdu kombinowanego z wydajnym
układem ssąco-tłoczącym oraz pomocniczym
układem ciśnieniowym z czystą wodą.
Z myślą o możliwie najbardziej efektywnym czyszczeniu i udrażnianiu kanałów powstał pojazd typu
GAMON PC. Stanowi on nośnik wody z pompą wysokociśnieniową pozwalającą na pracę w najbardziej wymagających warunkach. W przeciwieństwie do pojazdu PAC nie zapewnia on odsysania
i transportu nieczystości, ale może być wykorzystywany do efektywnego mycia różnych obiektów
użyteczności publicznej, jak na przykład wiat przystankowych, pomników, elewacji budynków itp.
W skład podstawowej oferty spółki GAMON
wchodzą także pojazdy typu PCK. Najnowszą
konstrukcją w tym segmencie jest – prezentowany podczas ostatnich targów POL-ECO System – model PCK 8. Jest on przeznaczony
do udrażniania wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów z możliwością jednoczesnego odsysania
nieczystości do zbiornika osadu. Załadunek nieczystości odbywa się za pomocą węża zwijanego na kołowrocie i podawanego do kanału spe-
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cjalnym wysięgnikiem. Dzięki wydajnemu układowi ssąco-tłoczącemu pojazd używany jest między
innymi do udrażniania szamb, odstojników i różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych,
udrażniania i czyszczenia kanałów o średnicy
do 1.000 mm oraz mycia przy użyciu pistoletu
wodnego elewacji i niewielkich obiektów.
Rozwinięciem tej konstrukcji jest pojazd specjalny PCK 8P z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z możliwością odsysania nieczystości płynnych z funkcją przesuwnej przegrody. Samochód jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, a zarazem pokazem możliwości
technicznych i technologicznych firmy GAMON.
Pojazd posiada pneumatycznie przesuwną przegrodę dzielącą zbiornik na komorę wody czystej
i osadu. Podobnie jak w modelu bez przesuwnej
przegrody w skład układu wysokociśnieniowego
wchodzi w pełni hydraulicznie sterowany bęben
główny z wężem DN25 o długości 120 m umiejscowiony na dennicy tylnej, bęben pomocniczy
z wężem DN13 o długości 60 m oraz wysokociśnieniowa pompa wody o wydajności 345 l/min.
Z kolei dzięki zastosowaniu przepływowego podgrzewacza wody, układ wysokociśnieniowy może pracować w temperaturach ujemnych do nawet -15 stopni Celsjusza.
Natomiast ogromne zainteresowanie wzbudza najnowsza konstrukcja w tym zakresie pojazdów, odmiana PCKR z układem recyrkulacji wody. Zabudowa wyposażona jest w specjalne filtry, które oczyszczają wodę wykorzystywaną w obiegu zamkniętym
do płukania kanału. Proces ten jest powtarzany aż
do zapełnienia zbiornika nieczystościami stałymi.
– Pierwszy pojazd z recyklingiem wody sprawdził
się w praktycznym zastosowaniu. Dlatego wykonaliśmy dwa kolejne, które są obecnie testowane
przez klientów. A zebrane dzięki temu doświadczenia chcemy wykorzystać w dalszych pracach rozwojowych tego modelu – twierdzi Adam Gamoń.
Zresztą posiadanie wysokiej klasy konstruktorów
pozwala spółce podejmować się nawet bardzo
nietypowych i skomplikowanych realizacji. Przykładem może być konstrukcja zabudowy do usuwania śladów opon pozostawianych przez samoloty, bez niszczenia nawierzchni lotniska. Obejmuje ona m.in. zbiornik na wodę, pompę wysokociśnieniową oraz agregat myjący z przodu pojazdu. Samochód został wyprodukowany na specjalne zamówienie klienta z sektora prywatnego,
który jest liderem obsługi lotnisk. Pojazd można
wykorzystywać do czyszczenia powierzchni ulic
i lotnisk z farby, gumy i innych trudnościeralnych
powłok, a proces czyszczenia odbywa się
pod bardzo wysokim ciśnieniem wody z jednoczesnym odsysaniem sfrezowanego odpadu.
– Wprawdzie dążymy do unifikacji procesów produkcyjnych pojazdów, gdyż takie działania przynoszą najlepszy efekt ekonomiczny, ale działając
w tak specyficznym sektorze trzeba liczyć się z indywidualnymi potrzebami klientów. Dlatego wiele
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a Zabudowa GAMON PCK 8P
na podwoziu MAN TGM
18.290 4x2 BL do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, zaprezentowana została
na tegorocznych targach
POLECO System w Poznaniu

f Pojazd GAMON PCK 8P przeznaczony jest do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji
z możliwością odsysania nieczystości płynnych. Posiada
pneumatycznie przesuwną
przegrodę, dzielącą zbiornik
na komorę wody czystej
i osadu. Blokowanie przegrody odbywa się za pomocą siłowników sterowanych pneumatycznie umiejscowionych
po bokach zbiornika

s Osiągnięcie celów produkcyjnych byłoby niemożliwe
bez wykwalifikowanej kadry
pracowników

naszych produktów jest szykowanych pod konkretne zamówienia. Na szczęście posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowników,
która jest w stanie podołać każdemu wyzwaniu – podkreśla prezes Adam Gamoń.
Za sprzedaż produktów spółki GAMON odpowiada dział Polcab Pojazdy Komunalne, który jest dealerem na rynku polskim. Polcab prowadzi też wynajem krótko- i długoterminowy oferowanych pojazdów. Umowa może być zawarta na dowolny
okres, najczęściej jest to jeden, dwa lub trzy miesiące. Korzystają z niej głównie mniejsze gminy,
których na razie nie stać na zakup i utrzymanie
własnego samochodu kanalizacyjnego, a z drugiej strony jest on im potrzebny na przykład przez
kilka tygodni dwa razy w roku – do czyszczenia
kanałów na wiosnę i jesień. Spółka prowadzi też
serwis wszystkich zabudów asenizacyjnych i kanalizacyjnych, również innych producentów. W ramach tej działalności są też wykonywane remonty
pojazdów w zakresie dopasowanym do potrzeb
klienta. Może to być regeneracja jednego lub kilku podzespołów albo kompleksowa odbudowa
pojazdu włącznie z lakierowaniem. Na remont generalny decyduje się coraz więcej firm, bo gdy
na przykład nowy samochód ze specjalistyczną
zabudową kosztuje około 800 tys. zł netto, używany po odbudowie jest nawet cztery razy tańszy.

POJAZDY KOMUNALNE

www.iveco.pl

Widowiskowy debiut
Nowego Stralisa X-WAY
Zupełnie nowa gama pojazdów dla użytkowników z branży budowlanej i sektora usług komunalnych łączy legendarną wytrzymałość terenową podwozia IVECO Trakker z największą
w swojej klasie ładownością, doskonałymi osiągami drogowymi oraz oszczędnością paliwa.
W listopadzie w Warszawie odbyła się uroczysta
premiera nowej gamy pojazdów – IVECO Stralis X-WAY opracowanych z myślą o przewozach
specjalizowanych i logistyce budowlanej. W serii
tej połączono zaawansowane technologie opracowane dla pojazdów szosowych z legendarnym
podwoziem samochodów terenowych IVECO,
które stały się wzorem solidności dla całej branży. Stralis X-WAY wyróżnia się wyjątkowo niskim
całkowitym kosztem posiadania. Jest to zasługa
technologii IVECO służących obniżeniu zużycia
paliwa i poprawie charakterystyki szosowej. To
na przykład układ oczyszczania spalin HI-SCR
niewymagający regeneracji na postoju, co
zmniejsza koszty przeglądów i zarazem zwiększa
dyspozycyjność pojazdu. Wprowadzono szereg
funkcji obniżających zużycie paliwa. Największe
wrażenie robi jednak Stralis X-WAY w wersji Super Loader – pojazd o wyjątkowo niskiej masie
własnej (zaledwie 8.845 kg w teście przeprowadzonym przez UTAC), co przekłada się na najwyższą ładowność w tym segmencie. Jest ona
większa o 355 kilogramów w porównaniu z innym
najlepszym modelem certyfikowanym przez
UTAC. Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, ile
korzyści przyniesie taka możliwość!
Najniższa w tej klasie masa własna została osiągnięta poprzez szereg rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak przeprojektowanie tylnego mechanicznego zawieszenia, optymalizacja architektury podwozia i jego poprzecznych segmentów, a także zastosowanie silnika IVECO Cursor 9
o mocy 400 KM, nowych jednopiórowych resorów z przodu i dwupiórowych resorów z tyłu, bezsprzęgłowej przystawki odbioru mocy przenoszącej 800 Nm momentu obrotowego oraz opcjonalnych aluminiowych obręczy kół i zbiorników paliwa. W ten sposób powstał solidny pojazd, na którym użytkownicy mogą polegać w najtrudniejszych warunkach placu budowy, przewożąc najcięższe ładunki w logistyce budowlanej i usługach komunalnych. Korzystając przy tym z doskonałych parametrów pod względem zużycia
paliwa, bezpieczeństwa oraz komfortu na utwardzonych nawierzchniach.
Konstrukcja Stralisa X-WAY pozwala na stworzenie jego licznych wersji dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów i zadań, jakie mają
oni do zrealizowania. Jeszcze inne zalety ma
Stralis X-WAY NP, napędzany z wykorzystaniem

a Choć prezentacja była statyczna, dane działały na wobraźnię, Moc Stralisa X-Way
łatwo sobie wyobrazić,
a komfort kabiny można było sprawdzić osobiście

f Prezentacja nowego Stralisa
X-WAY w warszawskiej hali
EXPO XXI miała efektowną
multimedialną oprawę, pasującą do nowoczesnych
technologii IVECO

technologii gazu ziemnego. Oprócz ładowności
i osiągów może się pochwalić mniejszym wpływem na środowisko, co jest szczególnie ważne
dla operatorów świadczących usługi logistyczne
dla branży budowalnej w centrach miast, gdzie
obowiązują ograniczenia wjazdu dla samochodów z silnikami wysokoprężnymi, oraz na placach budowy funkcjonujących w cyklu całodobowym, gdzie obowiązują rygorystyczne normy
dotyczące hałasu.
Stralis X-WAY wyposażony jest w najnowocześniejsze rozwiązania IVECO przydatne w misjach
drogowych. Wykazano, że sprawdzone technologie obniżania zużycia paliwa zastosowane w modelu Stralis XP obniżają spalanie o 11,2 procent.
Dzięki gruntownemu przeprojektowaniu zespółu
napędowego uzyskano jeszcze lepsze parametry
Pośrednik Komunalny
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pod względem osiągów i zużycia paliwa. Opatentowany układ oczyszczania spalin HI-SCR pozwala ograniczyć emisję tlenków azotu o 97 procent – co stanowi najwyższy wskaźnik na rynku – i nie wymaga regeneracji na postoju, co
zmniejsza koszty przeglądów i maksymalizuje
dyspozycyjność pojazdu. Najlepsza w swojej klasie zautomatyzowana przekładnia HI-TRONIX jest
dostępna w wersji 12- i 16-biegowej. Architektura
elektryczna i elektroniczna HIMUX umożliwia
wprowadzenie szeregu funkcji obniżających zużycie paliwo i poprawiających bezpieczeństwo.
Należy do nich supernowoczesny system
HI-CRUISE, w którym zintegrowano funkcje
wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak
ECO-ROLL oraz przewidujące sterowanie zmianą
biegów oraz tempomatem. Do obniżenia zużycia
paliwa w każdej sytuacji drogowej przyczynia się
też inteligentny osprzęt.
Szeroka oferta konfiguracji obejmuje wersje
2- i 4-osiowe, a także 8x4 tridem, podwozia oraz
ciągniki, wiele wersji silnikowych, różne skrzynie
biegów i przystawki odbioru mocy (w tym PTO
montowaną między silnikiem a skrzynią biegów,
przenoszącą do 2.450 Nm momentu obrotowego). Trzy silniki (Cursor 9, Cursor 11 stanowiący
nowość w wersjach 6x4 i 8x4 oraz Cursor 13)
i trzy skrzynie biegów (manualna, automatyczna
Allison oraz zautomatyzowana ZF HI-TRONIX
z 12 lub 16 przełożeniami) oferują szerokie spektrum możliwości.
Stralis X-WAY oferowany jest w trzech konfiguracjach wysokości zawieszenia dopasowanych
do różnych potrzeb klientów, uzależnionych
od tego, czy samochód będzie eksploatowany
głównie na szosie czy w terenie. Konfiguracja On,
przewidziana głównie do jazdy szosowej, gdzie
liczy się jak najlepsza widoczność i wygodny dostęp do kabiny, teraz występuje także w wersjach
wieloosiowych. Konfiguracja Off z pełną homologacją terenową zapewnia osiągi i mobilność poza utwardzonymi drogami. On+ to z kolei konfiguracja pośrednia, która przeznaczona jest dla
klientów oczekujących najkorzystniejszego połączenia charakterystyki szosowej i terenowej.
Stralis X-WAY łączy zaawansowane technologie
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a Modułowe podejście konstruktorów IVECO w kwestii Stralisa X-WAY dotyczy również kabin. Zainteresowani pojazdem mogą wybierać wersje
najlepiej odpowiadające realizowanym misjom oraz czasowi spędzanemu na drodze

s Stralis X-WAY sprawdzi się
i na utwardzonej nawierzchni, i w terenie. System hydro-statyczny HI-TRACTION zapewnia dodatkowy hydrauliczny napęd przednich kół

przeznaczone dla pojazdów szosowych z legendarnym podwoziem samochodów terenowych
IVECO, które stały się wzorem solidności dla całej branży. Samochód z łatwością poradzi sobie
na terenowych odcinkach trasy dzięki takiemu
wyposażeniu, jak nowy hydrostatyczny system
HITRACTION, który zapewnia dodatkowy hydrauliczny napęd przednich kół, w razie potrzeby poprawiając stabilność pojazdu i zwiększając bezpieczeństwo kierowcy.
Modułowe podejście konstruktorów IVECO
w kwestii Stralisa X-WAY dotyczy również kabin.
Zainteresowani pojazdem mogą wybierać wersje
najlepiej odpowiadające realizowanym misjom
oraz czasowi spędzanemu na drodze. Dostępne
są: krótka kabina AD z niskim dachem, kabina sypialna AT z niskim lub średnim dachem, a dla najwyższego komfortu kabina sypialna AS HIWAY zaprojektowana specjalnie pod kątem wygody kierowcy pracującego na długich trasach. Kierowcom zapewniono komfort i bezpieczeństwo zarówno podczas pokonywania dłuższych tras, jak
i przy zadaniach terenowych wiążących się z odbiorem lub dostawą ładunków na plac budowy.
Nowy Stralis X-WAY dostępny jest z oponami
MICHELIN X WORKS, których konstrukcja opracowana została specjalnie z myślą o dostawach
na plac budowy. Opony w rozmiarze 315/80 R 22,5
i 13 R 22,5 na osie kierowane i napędowe mają obniżone opory toczenia (klasa C według EKG/R117).
Ogumienie MICHELIN X WORKS pozwala na dalsze ograniczenie zużycia paliwa w porównaniu
z poprzednim modelem MICHELIN X WORKS XZY
(klasa D według EKG/R117), bez pogorszenia parametrów w takich aspektach, jak trwałość, bezpieczeństwo i możliwość bieżnikowania.
Począwszy od pierwszego kwartału 2018 roku
Stralis XWAY dostępny będzie z nowymi oponami MICHELIN X MULTI ENERGY, opracowanymi z myślą o firmach przewozowych obsługujących zróżnicowane misje. Nowe opony zapewniają najniższe zużycie paliwa i emisję CO2
na rynku bez wpływu na trwałość ogumienia,
bezpieczeństwo, a także możliwość pogłębiania i wymiany bieżnika.
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www.volvotrucks.pl

Przyszłość gospodarki
to samochody autonomiczne

Niższe zużycie paliwa, krótszy czas dostaw i gwarancja bezpieczeństwa przejazdów to argumenty,
które sprawiają, że autonomiczne samochody ciężarowe z roku na rok zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Rośnie także grono producentów, którzy pojazdy sterowane przez inteligentne
oprogramowanie postrzegają jako przyszłość i wielką nadzieję całej branży transportu drogowego.
Volvo Trucks dołączyło do grona firm, które posiadają już w pełni autonomiczny samochód ciężarowy. To pojazd, który zrewolucjonizuje branżę
transportową i wpłynie na całą gospodarkę.
Na torze wyścigowym Slovakia Ring zaprezentowało najnowsze samochody ciężarowe, poruszające się w tzw. platooningu. To sposób jazdy połączonych ze sobą elektronicznie zestawów drogowych, które podążają jeden za drugim w niewielkich odległościach, utrzymując wzajemną
łączność i wymieniając dane. Pojazdy synchronicznie przyspieszają, hamują i skręcają, zgodnie
z ruchem pojazdu prowadzącego konwój.
– Podczas testów na Słowacji instruktorzy Volvo
Trucks w bezpiecznych i komfortowych warunkach ćwiczyli hamowanie, manewrowanie i przyspieszanie w konwoju, który docelowo w tej formie będzie się poruszał po drogach całej Europy.
Na słowackim torze zaprezentowaliśmy także naszą autonomiczną wywrotkę przeznaczoną do pracy w kopalni, która doskonale radzi sobie nawet
w najbardziej wymagającym terenie – mówi Wilhelm Rożewski, manager marketingu i komunikacji w Volvo Trucks Poland.
Volvo Trucks mocno zaangażowało się w prace
nad autonomicznym pojazdem z kilku powodów.
Zaletą tych aut są m.in. mniejsze koszty eksploatacji i krótszy czas dostaw (autonomiczny pojazd
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a Przeprowadzone na słowackim torze wyścigowym testy
autonomicznych samochodów ciężarowych Volvo
udowodniły, że w niedalekiej przyszłości mogą one
w transporcie lądowym pełnić poważną rolę. Oferują
możliwości, które są niedostępne tradycyjnym rozwiązaniom, przede wszystkim
pod względem ekonomicznym i bezpieczeństwa

może jeździć bez przerwy i zatrzymywać się tylko
na tankowanie). W przyszłości być może dzięki autonomicznym samochodom uda się również rozwiązać problem braku kierowców, z którym od lat
zmagają się firmy transportowe w całej Europie.
– W kontekście polskiej branży transportowej,
w której według różnych szacunków brakuje od 60
do nawet 100 tysięcy zawodowych kierowców, ten
wątek ma szczególne znaczenie. Jako Volvo
Trucks angażujemy się w akcje CSR i wspieramy
szkolenie kierowców, czego przykładem jest trwająca już drugi rok akcja „Profesjonalni kierowcy”.
W jej ramach przeszkoliliśmy już ponad 450 osób,
jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że potrzeby są dużo większe. Dlatego już dziś myślimy
o alternatywnych rozwiązaniach i poszukujemy recepty na uniezależnienie firm transportowe od deficytu rąk do pracy – mówi Wilhelm Rożewski.
Prace nad autonomicznym samochodem ciężarowym nie są ukierunkowane jedynie pod ciągniki
siodłowe z naczepą, które każdego dnia możemy
spotkać na trasach szybkiego ruchu i autostradach. – W pierwszej kolejności chcielibyśmy zautomatyzować pojazdy, które poruszają się na terenach
zamkniętych, takich jak porty, terminale, pola
uprawne, kopalnie czy wysypiska śmieci. Najpierw
jednak musimy mieć pewność, że będą one działać bez względu na warunki pogodowe i eksploata-
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cyjne – mówi Hayder Wokil, dyrektor ds. autonomatyki i pojazdów autonomicznych w Volvo Trucks.
O tym, że automatyzacja transportu drogowego
może przynieść wymierne korzyści dla gospodarki przekonuje także firma konsultingowa PwC,
która w ubiegłym roku przedstawiła swoją prognozę na temat rozwoju tej gałęzi transportu. Według ekspertów PwC autonomiczna technologia
przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia paliwa i transportu od 5% do 30%. W praktyce roczna eksploatacja jednego pojazdu może być tańsza nawet o 30 tys. euro. Co ważne, transport autonomiczny znacznie przyspieszyłby czas dostaw, ponieważ nowoczesne samochody ciężarowe mogłyby jechać niemal przez 24h na dobę.
Dziś kierowcy muszą przestrzegać ściśle określonych norm i zjeżdżać nawet na kilkunastogodzinne postoje. Pojazd autonomiczny ograniczałoby
jedynie kończące się paliwo.
A to nie koniec korzyści. Wraz z obniżeniem kosztów transportu zmaleć mogą ceny produktów
na półkach sklepowych, które w znacznej mierze
zależą właśnie od kosztów związanych z przewozem towarów. Bardzo prawdopodobne jest również to, że samochody ciężarowe bez kierowców
będą dłuższe od obecnych. Już trwają prace
nad modelami, których długość sięga 32 metrów,
a dopuszczalna masa całkowita aż 70 ton. To
również przełożyłoby się na czas przewozów
i efektywność firm transportowych.
Poza samochodami ciężarowymi Volvo Trucks,
wspólnie ze szwedzkim przedsiębiorstwem komunalnym Renova, sprawdza też, na ile zautomatyzowane pojazdy mogą zwiększyć bezpieczeństwo
i efektywność podczas odbioru i wywozu odpadów.
Testowane w tym przypadku systemy automatyki
są podobne do tych zamontowanych w samochodzie ciężarowym, ale sprawdzane są one pod kątem ich działania w dzielnicy mieszkalnej pełnej wąskich ulic i niechronionych użytkowników dróg.
Mimo że potrzebne technologie już istnieją, zanim autonomiczne ciężarówki i śmieciarki staną
się rzeczywistością, konieczne są dalsze testy
i prace rozwojowe. Następnie zostanie przeprowadzona skrupulatna analiza funkcjonalności

a Prawdopodobnie autonomiczne samochody ciężarowe będą dłuższe i cięższe
od obecnie stosowanych.
Konstruktorzy już teraz pracują nad modelami o długości 32 metrów i dopuszczalnej masie całkowitej 70 ton

s Volvo Trucks, wspólnie ze
szwedzkim przedsiębiorstwem komunalnym Renova, sprawdzają na ile zautomatyzowane pojazdy mogą
zwiększyć bezpieczeństwo
i efektywność podczas odbioru i wywozu odpadów.
Drugim celem testów jest
ocena wpływu na warunki
pracy kierowców

i bezpieczeństwa, a zwłaszcza tego, jak tego typu pojazd jest odbierany przez kierowców, innych użytkowników dróg i okolicznych mieszkańców. Prawdopodobnie pojazdy o różnym stopniu
automatyzacji wcześniej pojawią się w innych zastosowaniach, w których transport odbywa się
na ograniczonych i zamkniętych obszarach, takich jak kopalnie czy terminale.
Jak zauważa Wilhelm Rożewski z Volvo Trucks
Poland prace nad autonomicznymi samochodami mają przede wszystkim usprawniać i udoskonalać transport drogowy oraz podnosić poziom
bezpieczeństwa na drogach.
– Podczas realizacji tego projektu powstaje mnóstwo technologii, które przydają się już dziś, tu i teraz. Nowoczesne systemy wspomagania kierownicy, inteligentne tempomaty czy systemy automatycznego hamowania uchroniły przed kolizją wielu
kierowców. Wszystkie te elementy są testowane
w pojazdach autonomicznych i stopniowo wprowadzane do klasycznych modeli. To wartość dodana, która bez względu na dalsze badania
nad samodzielnymi pojazdami jest dowodem
na słuszność obranych przez nas działań. Jestem
przekonany, że w kolejnych latach powstanie wiele nowych technologii, które sprawią, że podróż
samochodem ciężarowym będzie jeszcze bardziej
komfortowa i bezpieczna – przekonuje Rożewski.
Autonomiczna przyszłość na drogach nie jest jednak utopią i niesie za sobą wiele barier ze strony
infrastrukturalnej, legislacyjnej oraz mentalnej.
– Dziś nikt nie podejmie się określenia daty wprowadzenia pojazdów bez kierowców do codziennego ruchu drogowego. To już nie ewolucja, a rewolucja, która wymaga ogromnych zmian w całej
transportowej rzeczywistości. Oprócz zmian
w prawie, które będą wymagały niezwykle długich
i żmudnych badań oraz konsultacji społecznych,
konieczne będą duże inwestycje w infrastrukturę,
a co za tym idzie – duże wydatki. To oczywiście
inwestycja, która z czasem zacznie się zwracać,
jednak ze względu na jej rozmiary, do tematu należy podchodzić z należytym umiarem i rozwagą – tłumaczy Jakub Faryś, prezes Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Pośrednik Komunalny
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www.graco.pl

„Hakowce” Graco
W pracach komunalnych, jednymi z najczęściej wykorzystywanych pojazdów są popularne
„hakowce”. Połączenie podwozia samochodu ciężarowego z ramieniem załadowczym okazało
się skutecznym sposobem na zmniejszenie uciążliwości wielu prac. W dodatku dzięki nim można je wykonać szybciej i taniej. Bogatą ofertę tych urządzeń – wraz z zabudową – oferuje firma
Graco, polski partner marki Palfinger.
Popularność i zaufanie do marki Palfinger wynika z renomy jaką firma zdobyła przez lata swojej
działalności, a klienci podkreślają, że na wybór
ich produktów decydowali się w skutek doskonałych opinii jakie mają te urządzenia. Nic dziwnego, gdyż począwszy od dobrego projektu, poprzez materiały, wykonawstwo, a na obsłudze
posprzedażnej kończąc, widać dbałość producenta o detale, a to przekłada się na późniejsze
zadowolenie użytkowników. I tak, optymalną
trwałość urządzeń uzyskano między innymi poprzez specjalistyczne zabezpieczenie antykorozyjne POP (Palfinger Origin Protect), na które
składa się piaskowanie, odtłuszczanie, malowanie podkładowe i elektrostatyczne. Zastosowane uproszczenia obsługowe to także zysk klienta, który nie musi obawiać się o zbędne przestoje serwisowe. Nie zabrakło także nowoczesnych
rozwiązań podnoszących poziom ergonomii
i bezpieczeństwa pracy. Dobrym przykładem
może być BISPEED – układ dostosowujący
prędkość pracy haka do okoliczności. Dzięki
niemu, z pustym kontenerem lub bez niego,
prędkość powrotu ramienia haka może być
większa, co w globalnym rachunku oznacza
większa ilość wykonanych kursów, płatnego
przebiegu itp. Zadbano także o ostatnią fazę
posadowienia kontenera na ramie w trakcie załadunku. Zastosowane rozwiązanie, system
Soft Stop zapobiega szkodliwemu dla pojazdu
uderzaniu kontenera o ramę oraz powstawaniu
w związku z tym uciążliwego dla otoczenia hałas. Poza tym sterowanie hakowcem odbywa
się z kabiny, a to przewyższa rozwiązania bramowe, wymagające większego wysiłku kierowcy. Dodatkowo Palfinger oferuje aż siedem rodzajów kinematyki ramienia, dzięki czemu speł-

a Prezentowana powyżej zabudowa została zamontowana podwoziu Scania P410
LG 8x2/4 MNB, w którym
z tyłu znajdują się trzy osie.
Pierwsza z nich jest skrętna
i ma pojedyncze ogumienie,
dwie kolejne są wyposażone w „bliźniaki”, stanowiąc
solidne podparcie dla ciężkich kontenerów

f Przykładami rozwiązań zwiększających efektywność pracy są system łagodnego
układania kontenera do pozycji transportowej Soft Stop
oraz rama o „stałej” wysokości, gwarantująca niskie położenie środka ciężkości załadowanego pojazdu

d Palcover to unikatowa konstrukcja opracowana przez
firmę Palfinger składa się
z potrójnie teleskopowanego masztu, zakończonego
rolką z nawiniętą siatką. Całość jest umieszczona poprzecznie tuż za kabiną i zajmuje niewiele miejsca.
Przy zastosowaniu tego systemu nie trzeba „zarzucać”
siatki na kontener, a uniesienie jej za pomocą masztu
eliminuje ryzyko uszkodzeń
spowodowanych ostrymi
odpadami wystającymi poza
obrys skrzyni
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nia wymagania wszystkich europejskich standardów: NF, DIN, CHEM, DIN ACTS, SCAN.
W gamie produktów Palfingera dużym powodzeniem cieszy się urządzenie hakowe Power
P20. Charakteryzuje się ono maksymalną techniczną zdolnością załadunkową wynoszącą
około 20 ton, a długość 6.250 mm umożliwia
obsługę kontenerów, których długość wewnętrzna wynosi 6.500 mm (wg DIN 30722). Natomiast dzięki nowoczesnej, przemyślanej konstrukcji i zastosowaniu wysokogatunkowych
stali drobnoziarnistych konstruktorom udało się
zaprojektować urządzenie, którego masa własna wynosi zaledwie 2.100 kg. A to
w zasadniczy sposób wpływa na wzrost całkowitej ładowności pojazdu. Podczas projektowania konstruktorzy zadbali także o zapewnienie,
jak najlepszych warunków ekonomicznych. Redukcja masy własnej hakowca przyczynia się
bowiem nie tylko do wzrostu ładowności, ale
także do mniejszego zużycia paliwa, co jest odczuwalne zwłaszcza przy jeździe „na pusto”.
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www.dressta.com

Uniwersalna polska klasa średnia

Współczesne spycharki gąsienicowe o mocy silnika od 110 do 220 kW (150-300 KM) określa
się maszynami klasy średniej (mid-size dozers). Wyróżnia je uniwersalność zastosowań połączona z innowacyjnością. Każdy renomowany producent posiada w swojej ofercie co najmniej
kilka modeli tego typu maszyn oraz ich liczne odmiany
Użytkownicy tej klasy maszyn uczuleni są na aspekty ekonomiczne (mniejsze zużycie paliwa, a większa wydajność) i ekologiczne (zgodność z normami poziomu emisji spalin). Bardzo
ważne jest dla nich bezpieczeństwo i komfort pracy operatora
oraz poziom zastosowania technologii z dziedziny przesyłania
danych i sterowania za pomocą GPS.
Polska klasa średnia spycharek gąsienicowych, czyli modele
TD-14, TD-15 i TD-20 marki Dressta, spełnia wszystkie wyżej
wymienione kryteria, a niektóre ich konfiguracje nie posiadają
odpowiedników u konkurencji. Dlatego też przed zakupem odpowiedniego modelu polskiego „średniaka” należy precyzyjnie określić jego specyfikację, co pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień, a producentowi umożliwi prawidłową
konfigurację maszyny.
Ze względu na stosowany w polskich „średniakach” silnik firmy Cummins spełniający normy emisji spalin wg EU STAGE
IIIA, EU STAGE IIIB lub EU STAGE IV, dostępnych jest sześć
modeli. Są to: TD-14M Extra (163 KM, wersja Tier3), TD-14R
(162 KM, wersja Tier4 Interim), TD-15M Extra (193 KM, wersja
Tier3), TD-15R Extra (209 KM, wersja Tier4 Final), TD-20M
Extra (243 KM, wersja Tier3) oraz TD-20R Extra (252 KM, wersja Tier4 Final). Dzięki tym jednostkom napędowym z wysokociśnieniowym układem zasilania typu „common rail” spycharki
uzyskują niskie zużycie paliwa. Unikalny dwubiegowy mechanizm skrętu, który zapewnia zachowanie pełnej mocy na obu
gąsienicach w skręcie, poprawia trakcję maszyny pozwalając
na płynne manewrowanie z maksymalnie napełnionym lemieszem, a także na wykonywanie zwrotów w miejscu poprzez zatrzymanie jednej z gąsienic. Ponadto w połączeniu z trzybiegową skrzynią biegów maszyna dysponuje sześcioma biegami do przodu i taką samą liczbą do tyłu. Zastosowanie dwubiegowego mechanizmu skrętu pozwala na zwiększenie wydajności spycharki, lepsze sterowanie maszyną na pochyłym
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terenie, zmniejsza zużywanie się układu jezdnego oraz zwiększa wydajność pracy zrywakiem. Wielką zaś zaletą z serwisowego punktu widzenia jest to, że maszyny mają budowę modułową. Takie rozwiązanie eliminuje pracochłonne regulacje
i wzajemne ustawianie elementów.
Istotnymi elementami uniwersalności zastosowań spycharek
klasy średniej są oferowane przez producenta rodzaje podwozia, osprzętów roboczych oraz wersji maszyn – od arktycznej
po tropikalną. Dzięki odpowiedniej wersji mogą być eksploatowane w temperaturach otoczenia od -50 do +50°C.
Stalowowolskie „średniaki” dysponują czterema rodzajami
podwozi. Pierwsze to podwozie standardowe do ogólnych zastosowań. Drugie – o niskich naciskach na grunt (tzw. LGP),
przystosowane jest do pracy na gruntach podmokłych i błotnistych. Trzecie – o szerszym rozstawie gąsienic (tzw. Wide
Track) – poprawia stabilność maszyny podczas pracy na pochyłościach lub stokach. I czwarte – o wydłużonej ramie trakcyjnej (tzw. Long Track), przeznaczone jest do precyzyjnego
niwelowania gruntu. Do każdej z tych wersji podwozia zaleca
się doposażenie maszyny w dodatkowy automatyczny system
sterowania i pozycjonowania narzędzi roboczych.
Ich wybór jest również bardzo bogaty. W zależności od modelu spycharki można wyposażyć w lemiesze: półwklęsłe (tzw.
Semi-U), wklęsłe (tzw. Full-U), proste, skośne i uniwersalne,
czyli sześciopołożeniowe. Poza tym lemiesze przeznaczone
do eksploatacji w górnictwie i kamieniołomach mogą posiadać wzmocnione płyty czołowe, zaś wersje dla składowisk odpadów dodatkowe kraty zwiększające pojemność.
Uzupełnienie osprzętu czołowego stanowi osprzęt zrywakowy. W modelach TD-14 i TD-15 stosuje się trójzębny zrywak
typu równoległego. Natomiast TD-20 dysponuje zrywakiem
typu równoległego z regulacją kąta nachylenia zęba,
przy czym może to być zrywak jednozębny lub trójzębny.
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Oczywiście zamiast zrywaka w każdym modelu można zamontować stały zaczep lub wciągarkę.
Komfortowa, ergonomiczna kabina operatora typu FOPS
i dwusłupowa osłona ROPS spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa i zabezpieczają operatora przed skutkami przewrócenia się maszyny. Polskie „średniaki” posiadają oznakowania CE potwierdzające najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kabina zapewnia operatorowi doskonałą
widoczność pola pracy i osprzętów roboczych, zaś czas pracy spędza on w wygodnym, amortyzowanym i regulowanym
fotelu z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa. Pod fotelem znajduje się kompaktowo zamontowana nagrzewnica, klimatyzator i wentylator. Monitorowanie parametrów pracy maszyny ułatwia wysokiej rozdzielczości 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD. Sterowanie układem jazdy spycharki i wykorzystywanym osprzętem roboczym odbywa się za pomocą ergonomicznych joysticków.
Praca na składowisku węgla niesie ze sobą ryzyko obsunięcia
się węgla, jego przyspieszonej erozji, utleniania się czy samozapłonu. Montowana na spycharce TD-20 zagęszczarka hałd
węglowych pozwala wyeliminować wspomniane zagrożenia. Łatwy w obsłudze system walcowania zbocza składowiska likwiduje kieszenie powietrzne, które mogą być przyczyną samozapłonu węgla. System stabilnego podwieszenia walca uniemożliwia jego odczepienie się lub kołysanie w czasie spychania urobku albo przemieszczania się maszyny. Dodatkowym atutem spycharek eksploatowanych na składowiskach węgla jest ich wyjątkowa stabilność podczas jazdy na zboczach, którą osiągnięto poprzez optymalny rozkład masy własnej maszyny na solidne podwozie. Po zainstalowaniu zagęszczarki na spycharce może ona pracować na zboczach hałd o pochyleniu wzdłużnym
do 25°, a przy pochyleniu poprzecznym do 20°.
„Średniaki” przeznaczone do pracy na składowiskach odpadów posiadają podwozia wyposażone w płyty gąsienicowe
z otworami. To przez nie usuwany jest nadmiar materiału
z przestrzeni pomiędzy zębami koła łańcuchowego, a tulejami
łańcucha gąsienicowego powodującego nadmierne zużycie
komponentów. Zasadniczo jednak to zgarniacze przednie i tylne oczyszczają gąsienice z przedmiotów „przyklejających się”
do nich. Natomiast osłony rolek, osłony przeciwskalne kół łańcuchowych oraz osłony przekładni bocznych eliminują wciskanie się śmieci pomiędzy części podwozia. Poza tym spycharka standardowo posiada wzmocnione osłony misy olejowej silnika i skrzyni biegów. W celu usprawnienia usuwania śmieci
zastosowano elektryczną wciągarkę służącą do opuszczania

osłony silnika zamontowanej na zawiasach. Zbiorniki paliwa
i oleju hydraulicznego, które znajdują się na tylnej ramie spycharki i są narażone na uszkodzenia przez wystające pręty czy
druty, zabezpieczono standardowo przykręcaną specjalną
osłoną. W opcji dostępny jest także centralny układ smarowania oraz system monitoringu pracy maszyny.
Co takiego zastosowano w stalowowolskich „średniakach”,
że nie straszna im temperatura – 40ºC, a nawet i niższa?
Po pierwsze – system podgrzewania silnika. Do tego celu użyto niewielkiego agregatu grzewczego HYDRONIC firmy Eberspaecher na olej napędowy, który zamontowano w komorze
silnika spycharki oraz zintegrowano go z jej układami chłodzenia i elektrycznym. Urządzenie jest sterowane elektronicznie, a uruchamia je operator bezpośrednio z kabiny poprzez
dodatkowy panel. Po drugie – system podgrzewania wnętrza
kabiny i skrzynki z akumulatorami. Zadanie to powierzono
systemowi AIRTRONIC firmy Eberspaecher, a centralne urządzenie zamontowano pod platformą kabiny. Po trzecie – system podgrzewania paliwa, w którym na skutej niskiej temperatury wytrącają się cząsteczki parafiny i lodu. Dlatego pomiędzy zbiornikiem a filtrem paliwa umieszczono specjalny podgrzewacz firmy RACOR PARKER. Urządzenie należy włączyć
na pięć minut przed uruchomieniem silnika, a potem start! Jako opcję można zamówić także podgrzewacz filtra paliwa firmy Fleetguard. I po czwarte – specjalny system grzałek
do oleju hydraulicznego, oleju silnika, płynu chłodzącego silnik i skrzynki z akumulatorami.
Co jeszcze pomaga arktycznym „średniakom” pracować bez
względu na temperaturę otoczenia? To specjalnie skonstruowana kabina operatora wyposażona między innymi w podwójne
szyby chroniące przed zimnem. Ponadto zamiast joysticka sterującego jazdą montuje się dźwignie, co ułatwia operatorowi
precyzyjne operowanie maszyną w przypadku używania grubych rękawic. Z kolei elastyczna osłona zewnętrzna komory silnika i jej szczelne osłony boczne redukują dopływ zimnego powietrza. Podobne zadanie posiada manualnie ustawiana żaluzja
chłodnicy. Oczywiście nie bez znaczenia jest także stosowanie
przez użytkownika maszyny odpowiedniego rodzaju paliwa oraz
olejów przeznaczonych do eksploatacji w niskiej temperaturze.
Podsumowując stwierdzić należy, że polska klasa średnia
spycharek gąsienicowych prezentuje się niezwykle imponująco. Zainteresowani nabyciem tego typu maszyny mają możliwość bardzo szerokiego wyboru konfiguracji modeli, które
można eksploatować w ekstremalnych warunkach terenowych oraz klimatycznych.
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www.husqvarna.com/pl/

Koncepcyjny projekt Husqvarna
dla parków miejskich przyszłości
Szacuje się, że do roku 2030 miasta
na całym świecie będą miały coraz
więcej mieszkańców, a co za tym idzie,
coraz więcej parków. Z myślą o zarządzaniu rosnącą ilością zieleni w miastach, z możliwie najmniejszym wpływem na naturę oraz osoby odwiedzające parki, Husqvarna stworzyła koncepcyjny projekt Solea. System autonomicznych kosiarek to zupełnie nowe, bezpieczne i wydajne rozwiązanie,
które wynosi pielęgnacje miejskiej zieleni na zupełnie nowy poziom.
Koncepcja obejmuje zestaw czujników rozsianych po parku, system dziewięciu unoszących się
nad ziemią autonomicznych kosiarek automatycznych, chmurę wyposażoną w sztuczną inteligencję, dron zwiadowczy, a także autonomiczny
dron transportowy, który dostarczy zespół kosiarek w wyznaczone miejsce.
Koncept Husqvarna Solea okrywa możliwości
profesjonalnej pielęgnacji terenów zieleni przyszłości. Jest to możliwe dzięki połączeniu najnowszej technologii, z doświadczeniem firmy
Husqvarna, a także dzięki analizie raportu firmy
Husqvarna dot. przyszłość parków miejskich.
W raporcie stwierdzono, że liczba terenów zieleni na obszarach miejskich wzrośnie do
roku 2030. Pojawią się także nowe rodzaje ogrodów umiejscowione m.in. na dachach budynków, co przyczyni się do zintensyfikowania obsługi i konserwacji zupełnie nowej zieleni miejskiej. Husqvarna Solea jest odpowiedzią na to
wyzwanie. To autonomiczny i ekologiczny system do profesjonalnej pielęgnacji trawników,
który będzie dbał o trawniki przez całą dobę,
a do jego obsługi wymagany będzie jedynie minimalny nakład pracy operatora. Dzięki niemu
firmy profesjonalnie zajmujące się pielęgnacją
krajobrazu miejskiego będą mogły skupić się
na bardziej wymagających zadaniach.
– Husqvarna Solea to efekt naszego zaangażowania w poszukiwanie nowych rozwiązań dla miast,
aby mogły stać się bardziej ekologiczne i pomagały ludziom oszczędzać czas. Rozwijając i obserwując rozwój kosiarek automatycznych na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przewidujemy, że
staną się one kluczowym produktem dla profesjo38 Pośrednik Komunalny

a Koncept Husqvarny przypomina rozwiązanie z jakim
do niedawna można było się
zetknąć jedynie w książkach
lub filmach z gatunku science-fiction. I choć nie planuje się w najbliższej przyszłości uruchomienia masowej
produkcji to współczesne
technologie są już na to
należycie przygotowane

Husqvarna Solea to
efekt naszego zaangażowania w poszukiwanie nowych rozwiązań dla miast,
aby mogły stać się
bardziej ekologiczne
i pomagały ludziom
oszczędzać czas.

nalnych zespołów zarządzających miejskim krajobrazem w nadchodzących latach – mówi Pavel
Hajman, Prezydent Husqvarna Division.
Husqvarna Solea – jak to działa? Jest to autonomiczny systemem do pielęgnacji trawników
przeznaczony do szybkiej i cichej pracy
przez 24 godziny na dobę, oferując odwiedzającym parki miejsce zadbaną zieleń przy minimalnymi zakłócaniu ich spokoju. Podczas pracy system gromadzi dane i informacje w czasie
rzeczywistym, wspierając specjalistów zarządzających zielenią miejską w niezbędnych pracach, a także aby zapewnia całościowy pogląd
i wiedzę na temat kondycji parku.
System składa się z pięciu elementów: drona
zwiadowczego, czujników na stałe umieszczonych w parku, drona transportowego, autonomicznych kosiarek automatycznych i chmury wyposażonej w sztuczną inteligencję:
• dron zwiadowca – wyposażony jest w czujniki
do skanowania obszaru i zbiera dane z terenów
zieleni. Następnie przesyła te informacji do chmury zarządzanej przez sztuczną inteligencję,
• czujniki na stałe umieszczone w parku – nieustannie gromadzą dane, aby wspomóc system w celu stworzenia całościowego obrazu
potrzeb i kondycji parku,
• chmura wyposażona w sztuczną inteligencję – pozwala oszacować czas i jednostki niezbędne do wykonania pracy w parkach,
• dron transportowy – odbiera z chmury współrzędne lokalizacji i priorytetową trasę różnych
obszarów, w których musi podjąć pracę, a następnie transportuje autonomiczne kosiarki
i drona zwiadowcę do miejsc wykonywania pra-
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cy. Podczas lotu ładuje kosiarki i zwiadowcę.
W czasie, gdy nie jest używany, a także w trakcie lotu, dron jest zasilany energią słoneczną,
– Dziewięć kosiarek autonomicznych – mogą
pracować indywidualnie lub jako grupa. Przemieszczają się unosząc się 3-5 cm nad ziemią
(w zależności od ustawień). Centralny wentylator w kanale powietrznym w połączeniu z dodatkowymi małymi wentylatorami w każdym rogu, sprawia że kosiarki są zwinne i precyzyjne.
Podczas pracy kosiarki stale komunikują
się ze sobą, a dron zwiadowca
wspiera ich pracę z lotu ptaka.
Przewiduje ruch w parku i inne
zmiany, które mogą mieć wpływ
na prace konserwacyjne.

trów kwadratowych zajmie około 8 minut. Ze
względów bezpieczeństwa każda kosiarka wyposażona jest w czujniki rozpoznawania obiektów i monitorowania stanu trawnika, są również
wyposażone w czujniki wilgotności i odżywienia
gleby. Kosiarki ładowane są przez solarną
membranę, która znajduje się na obudowie kosiarki. Mogą być także ładowane za pośrednictwem drona transportowego podczas wykonywania zadań i między nimi.
Autonomiczny dron transportowy zbudowany
jest się z super lekkiej struktury z włókna węglowego. Ma średnicę 150 cm
i wysokość 80 cm. Górna część drona jest pokryta membraną z ogniw
słonecznych, które wspomagają szyb-

Zadania są przesyłane do chmury
wyposażonej w sztuczną inteligencję, aby obliczyć efekty pracy i zaktualizować stan parku i maszyn.
Husqvarna Solea to dziewięć autonomicznych
kosiarek automatycznych. Każda kosiarka wyposażona jest w 20 małych obrotowych diamentowych ostrzy, a każde z nich posiada szerokość cięcia 340 mm, przy całkowitej szerokości
cięcia 306 cm (9x340 mm). System zawieszenia
umożliwia szybkie cięcie bez skalpowania trawnika. Przy maksymalnej prędkości, zakładając
prace wszystkich dziewięciu kosiarek jednoczenie koszenie trawnika o powierzchni 10.000 me-

kie ładowanie indukcyjne, które ma
miejsce w bazie drona.
Nazwa Solea pochodzi od ryby – soli. Jej cechą charakterystyczną jest to,
że unosi się w wodzie, używając minimalnej energii. Koncepcja projektowa Husqvarna Solea została pokazana na międzynarodowym wydarzeniu Silent City, które firma Husqvarna zorganizowała już po raz trzeci. Na spotkaniu poruszane
były tematy dotyczące przyszłości krajobrazu
miejskiego. Spotkanie odbyło się w Edynburgu,
w Wielkiej Brytanii. Koncepcja Solea opiera się
na pomysłach dotyczących przyszłości i obecnie
nie ma planów wprowadzenia jej do produkcji.

a Koncepcja obejmuje zestaw
czujników rozsianych po parku, system dziewięciu unoszących się nad ziemią autonomicznych kosiarek automatycznych, chmurę wyposażoną w sztuczną inteligencję,
dron zwiadowczy, a także autonomiczny dron transportowy, którego zadaniem jest
dostarczenie zespołu kosiarek w wyznaczone miejsce
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Perfekcyjne
utrzymanie dróg
i łatwą pielęgnację poboczy
umożliwią maszyny SaMASZ
Bogaty wybór maszyn, który pozwoli na optymalne utrzymanie dróg i poboczy przez cały rok, oferuje polski producent – firma SaMASZ. Ponad 300 modeli w ofercie, w tym ramiona wysięgnikowe
o zasięgu do 9 metrów z głowicami roboczymi, doskonale sprawdzają się przy oczyszczaniu i udrażnianiu rowów melioracyjnych, wykaszaniu skarp, pielęgnacji poboczy dróg i żywopłotów oraz
do przycinania gałęzi, także w miejscach trudno dostępnych. Z powodzeniem można je również stosować do mycia i czyszczenia znaków oraz tablic drogowych, a także barier energochłonnych.
Dzięki układowi zawieszenia na tylny TUZ ciągnika, wysięgniki można łatwo i szybko zainstalować
oraz zdjąć z nośnika, bez konieczności stosowania skomplikowanych systemów przyłączeniowych. Dodatkowo ramiona wysięgnikowe posiadają mechanizm chroniący je przed uszkodzeniem w razie zahaczenia
o przeszkodę, co
ła two

może się zdarzyć podczas
manewrowania ramieniem w trudniejszym terenie, np. wśród przydrożnych drzew, kamieni, znaków, słupów itp. Poza tym są łatwe
w transporcie, gdyż ramię maszyny można obrócić pod kątem 90° w stosunku do pozycji roboczej.
Do instalacji na ramieniu można wybrać jedną
z głowic roboczych:
• głowice koszące: Lama 101P, Lama 120, Lama 121, Lama 121 HD, Lama 140, Lama 141,
• głowice koszące: KW 110, KW 125, KW 140
oraz KW 141,
• myjka do znaków Roller 1000,
• odmularka do rowów OR 080,
• frezarka do rowów RP 110 i pni FP 20,
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a Nowe maszyny umożliwiają
nie tylko efektywną pracę,
ale dzięki zastosowanym
rozwiązaniom technologicznym są także bardzo
wszechstronne i mogą być
wykorzystywane przy różnego typu pracach pielęgnacyjno-konserwacyjnych

• przycinarka nożycowa PG 150, PG 200.
W celu jeszcze lepszego dopasowania maszyn
do potrzeb klientów firma SaMASZ stale unowocześnia i wzbogaca oferty o nowe modele. Dzięki
temu w sezonie 2018 klienci będą mogli kupić
zmodernizowane głowice bijakowe klasy ciężkiej
z silnikiem na górze – modele KW 126 i KW 111.
Maszyny za sprawą wdrożonych zmian są teraz
jeszcze trwalsze i wydajniejsze. W unowocześnionych głowicach silnik napędzający wał bijakowy został przeniesiony nad korpus głowicy,
dzięki czemu nie wystaje on
już poza obudowę maszyny,
umożliwiając tym samym lepszą pracę głowic podczas koszenia rowów. Wprowadzone zmiany
przyczyniły się również do zwięk-

a Najnowszy model kosiarki bijakowej Kangu 220 dysponuje zwiększoną
szerokością roboczą, a cała konstrukcja jest odpowiednio zabezpieczona
przed uszkodzeniami mechanicznymi

www.samasz.pl

szenia odporności urządzenia na uszkodzenia
spowodowane kolizją. Stało się to za sprawą
wprowadzenia samoczynnego obrotu ramienia
do tyłu, do pozycji transportowej. Wszystkie
wprowadzone modernizacje konstrukcji głowic
bijakowych KW 111 i KW 126 podwyższyły znacząco ich żywotność oraz komfort użytkowania.
Kolejną nowością przygotowaną przez firmę
na 2018 rok jest kosiarka bijakowa, na pantografie Kangu 220. Seria kosiarek Kangu dedykowana jest do wygodnej i efektywnej pracy na terenach zielonych oraz wykaszania skarp, rowów
i poboczy. Oferowany przez SaMASZ najnowszy
model Kangu 220 zapewnia jeszcze większą szerokość roboczą, co przekłada się na wzrost wydajności urządzenia. Kosiarki te dzięki zastosowaniu pantografu posiadają szeroki zakres pracy
w poziomie, co ułatwia omijanie przeszkód bez
konieczności zmiany toru jazdy ciągnika. Nowo-
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czesna konstrukcja kosiarek pozwala na pracę
urządzenia z boku, a także za ciągnikiem.
Oprócz tego Kangu posiada wygodne, regulowane sworznie zaczepu, które ułatwiają agregację
kosiarki z różnymi typami ciągników. Konstruktorzy urządzenia wyposażyli je również w bezpiecznik mechaniczny chroniący je przed uszkodzeniami w czasie pracy.
Do produkcji nowych maszyn użyto najlepszej jakości materiałów. Dzięki temu elementy maszyn
stanowią lekką i zarazem solidną konstrukcję, zapewniającą niższe koszty eksploatacji oraz trwałość i wysoką wydajność przez długi okres użytkowania. Lekkość i jednocześnie wytrzymałość
materiałów stosowanych w maszynach SaMASZ
wynika z przeświadczenia konstruktorów, iż maszyny należy udoskonalać nie tylko pod względem nowych funkcjonalności, ale także stosowania lepszych materiałów.
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www.gannet.pl

Elektroniczny monitoring kontenerów
Kontenery – stalowe pojemniki, które zrewolucjonizowały transport towarów – są tak ważnym
elementem w funkcjonowaniu gospodarki, że warto dbać o jak najlepsze ich wykorzystanie.
Tym bardziej, że ich rola wykracza poza transport i są coraz częściej wykorzystywane także
w innych sektorach gospodarki, także w branży komunalnej.
Kontenery to najefektywniejszy środek do transportu wszelkiego rodzaju materiałów. To one
przyczyniły się w znacznym stopniu do globalizacji gospodarki, niwelując koszty transportu, a tym
samym umożliwiając dynamiczny rozwój handlu
bez względu na miejsce wytwarzania produktów.
Dynamiczny rozwój transportu kontenerowego
sprawił, że poza środkami do ich przewozu zaczęły powstawać w szybkim tempie place i magazyny przeładunkowe. Jednak wkrótce okazało się, że kontenery są jeszcze bardziej uniwersalne i ich unikalne cechy można z powodzeniem wykorzystać także w innych zastosowaniach. I tak np. modułowa konstrukcja kontenerów pozwala na zaadaptowanie ich na przenośne biura i powierzchnie magazynowe. Coraz
większą popularnością cieszą się też w Polsce
magazyny wykorzystujące kontenery do przechowywania produktów oraz rzeczy prywatnych. Natomiast mobilność, możliwość łączenia
w poziomie i pionie, odporność na uszkodzenia
mechaniczne i atmosferyczne, to zalety, które
sprawiły że – poza transportem – kontenery są
najczęściej wykorzystywane jako magazyny
części i narzędzi na budowach oraz placach
przeładunkowych. Jednak bez względu na zastosowanie, przechowywane w kontenerach
przedmioty niejednokrotnie są wysokiej wartości i warto odpowiednio zadbać o ich bezpieczeństwo. Sam zamek w drzwiach to za mało,
ogrodzony teren też może być niewystarczający, a zatrudnienie ochrony wiąże się z dużymi
kosztami. Dlatego optymalnym rozwiązaniem
może się okazać zainstalowanie elektronicznego monitoringu, który nie tylko rozwiąże problemy związane z bezpieczeństwem, ale także pomoże w odpowiednim zarządzaniu i zagospodarowaniu przestrzeni magazynowej. Moduły
wykorzystywane do zabezpieczania kontenerów są konstruowane z myślą o montażu bezpośrednio na ich drzwiach i mają całkowicie
bezobsługowy charakter.
– Systemy wykorzystywane do namierzania kontenerów charakteryzują się wysoką odpornością
na warunki atmosferyczne. Obudowa mieszcząca moduł posiada stopień ochrony IP67. Baterie
wykorzystywane do niezależnego zasilania urządzeń są w stanie pracować nawet do pięciu lat
bez potrzeby ładowania. Nie wymagają ani serwisowania, ani zbytniego dbania o ich stan. Nie
jest więc konieczne zatrudnianie dodatkowych
pracowników, a tym samym nie rosną koszty oso42 Pośrednik Komunalny

a Stałe lokalizowanie kontenera
f umożliwia Gannet Guard Systems. Dzięki niemu można
precyzyjnie ustalić co się
dzieje z kontenerem w danym
momencie. Pomaga to nie tylko w przypadku jego kradzieży, ale także w optymalnym
zarządzaniu i wykorzystaniu.
Informacje dotyczące położenia kontenera można odczytać online za pomocą platformy internetowej

s Elektroniczny monitoring
kontenerów to ekonomiczny
i skuteczny sposób zabezpieczenia cennych ładunków. Nie wymaga stosowania innych zabezpieczeń,
a swą służbę pełni przez 24
godziny na dobę

bowe – wyjaśnia Dariusz Kwakszys, IT Manager
w firmie Gannet Guard Systems.
Możliwość stałego lokalizowania kontenera umożliwia stosowanie systemu namierzania – oferowanego przez Gannet Guard Systems – wykorzystującego technologię radiową do ustalania pozycji
skradzionych lub zaginionych przedmiotów, a informacje dotyczące ich położenia można odczytać bezpośrednio z systemu monitoringu dostępnego online – za pośrednictwem platformy internetowej. System taki nie daje się zagłuszyć urządzeniami używanymi do eliminowania zabezpieczeń GPS/GSM, co daje 98-procentową skuteczność w odzyskiwaniu skradzionych obiektów.
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www.elvi.pl

Debiut elektrycznego dostawczaka Ursusa

W trakcie targów przemysłowych w Hanowerze, na stoisku spółki Ursus, miał miejsce debiut elektrycznego auta dostawczego ELVI, najnowszego dzieła polskiej spółki. To już drugi, ale znacznie
większy model, po pokazanym jesienią 2016 roku pierwszym samochodzie Ursusa „na prąd”.
ELVI będzie posiadał dwa rozwiązania silnikowe. W przypadku
pierwszego silnik został umiejscowiony centralnie i będzie dysponował mocą 60-70 kW (100 KM). W drugim przypadku możliwe jest rozłożenie mocy na dwa silniki, każdy o mocy 35 kW.
Prędkość maksymalna wyniesie 100 km/h, a zasięg to 150 km.
Natomiast ładowność samochodu wyniesie 1.100 kg. Zadbano
także, aby wymiary auta – wysokość dwa metry – pozwalały mu
bez problemu wjechać w trudno dostępne miejsca, jak np. parking podziemny w centrum handlowym. Silniki do ELVI będą
produkowane w zakładach H. Cegielski-Poznań.
– Napęd, którym dysponujemy to najnowocześniejsza technologia na świecie. Nasze napędy są mniejsze, a przez to lżejsze,
przez co idealnie nadają się do zastosowania w pojazdach tego typu. Innowacyjne napędy z indukcyjnymi silnikami pięciofazowymi wyróżnia podwyższony moment obrotowy. Jest
o piętnaście procent większy niż rozwiązania dostępne na rynku. Napędy są mniejsze, a przez to lżejsze, przez co idealnie
nadają się do zastosowania w pojazdach – zapewnia Wojciech
Więcławek, Prezes Zarządu zakładów H. Cegielski-Poznań.
Mały, do tego elektryczny, samochód dostawczy idealnie wpisuje się w program elektromobilności zapoczątkowany przez
premiera Morawieckiego. Jest także polską odpowiedzią
na zapotrzebowanie naszego rynku oraz rynków europejskich
na mały kompaktowy elektryczny samochód dostawczy, który
z powodzeniem może być użytkowany zarówno przez służby
pocztowe, komunalne czy segment hotelarski.
Do prezentowanego modelu istnieje możliwość dobrania
każdego rodzaju zabudowy, na przykład zabudowa skrzyniowa, kontenerowa lub specjalistyczna. Samochód oferowany będzie w wersji trzyosobowej, a zastosowane w nim
baterie litowo jonowe umożliwiają korzystanie z szybkiego
doładowania do 90 procent pojemności, w czasie 15 minut.
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Kiedy auto trafi do seryjnej produkcji jeszcze nie wiadomo,
ale wkrótce planowane są pierwsze testy w rzeczywistych warunkach drogowych.
– Elvi jest jedynym polskim elektrycznym samochodem dostawczym o całkowitej ładowności 3,5 tony. Jest to jednocześnie
odrodzenie polskich tradycji motoryzacyjnych, które zwłaszcza
w zakresie produkcji pojazdów użytkowych są całkiem spore.
Jest to bardzo ciekawa propozycja np. dla firm kurierskich, które użytkując tego typu pojazd także podnoszą swój prestiż.
W dużych miastach, gdzie coraz większą rolę odgrywa dbałość
o czyste powietrza wprowadzenie jak największej ilości pojazdów z alternatywnym napędem powinno być priorytetem. Pamiętajmy też o tym, że jest to pojazd niezwykle cichy. To jest
dodatkowy atut zwłaszcza w użytkowaniu w kurortach wypoczynkowych, pracach porządkowych w parkach, czy chociażby transporcie w godzinach nocnych – wyjaśnia Grzegorz Czechowski główny projektant auta.
ELVI zaprojektowano w wersji trzyosobowej i to nie ulegnie
zmianie. Tył pojazdu może być zamieniony w chłodnię, plandekę, kontener lub otwartą skrzynię. Może znaleźć się na wyposażeniu firm zajmujących się wywozem odpadów, przewozem paczek, budownictwem czy dostawą żywności. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by taki pojazd skonstruować na potrzeby
służb medycznych czy straży pożarnej. Dzięki temu grono potencjalnych odbiorców jest naprawdę szerokie. Największe
szanse dla pojazdu upatruje się w usługach kurierskich. Całkowita masa pojazdu to 3,5 tony, ładowność wynosi natomiast 1.100 kilogramów. Nie należy się martwić o dystanse jakie pokonuje się dzięki ELVI. Na w pełni naładowanej baterii
pojazd może przebyć sto pięćdziesiąt kilometrów, co odpowiada zapotrzebowaniu firm, które bazują na transporcie w obrębie jednego miasta czy aglomeracji.

PANORAMA OD A DO Z
MASZYNY I URZÑDZENIA
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

POJAZDY

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 602 288 175,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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