
komunalny
POÂREDNIK 6

ISSN 2544-2279

(15)

m a s z y n y •  p o j a z d y  •  s p r z ´ t

LISTOPAD-GRUDZIE¡ 2017

www.p
k-g

am
on.p

l





Pośrednik Komunalny  1

SPIS TREŚCI

Go spo dar ka ko mu nal na trzy ma się moc no

Tar gi POL -ECO SYS TEM zor ga ni zo wa ne na te -
re nach wy sta wien ni czych MTP zgro ma dzi ły
po nad trzy sta firm i in sty tu cji z bran ży ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki ko mu nal nej

EKO TECH – jak go spo da ro wać od pa da mi 

Roz wią za nia z za kre su ochro ny śro do wi ska
i go spo dar ki od pa da mi oraz kon fe ren cje to naj -
waż niej sze ele men ty Tar gów Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Od pa da mi EKO TECH 2018

PSZOK – funk cjo nal ność i edu ka cja

Pod ko niec ubie głe go wie ku po wsta ły miej sca,
w któ rych moż na by ło po zo sta wiać od pa dy nie bez -
piecz ne. W ro ku 2002 wska za no po trze bę or ga ni -
za cji gmin nych punk tów zbiór ki ta kich od pa dów 

Rok 2017 w bran ży ko mu nal nej

kontynujemy cykl ar ty ku łów po świę co nych wy -
da rze niom w bran ży ko mu nal nej. Wy po wia dają
się w nich oso by zwią za ne z bran żą ma jące
istot ny wpływ na jej funk cjo no wa nie 

Bło to – nie este tycz ne i nie bez piecz ne 

Po jaz dy wy jeż dża jące z pla ców bu dowy po zo -
sta wia ją za so bą war stwę bło ta. Po li cjan ci
przy po mi na ją, że fir my pro wa dzą ce bu do wę
ma ją obo wią zek dbać o czy stość na wierzch ni

Ko par ki Cat do prac prze ła dun ko wych

Kon struk to rzy kon cer nu Ca ter pil lar dba jąc by
ich ma szy ny jak naj le piej speł nia ły po trze by ryn -
ku wpro wa dza ją ko lej ne udo sko na le nia zwięk -
sza ją ce ich atrak cyj ność na tle kon ku ren cji

Spek ta ku lar ny roz wój spół ki GA MON

Za le d wie czte ry la ta wy star czy ły fir mie GA -
MON do uzy ska nia bli sko pięć dzie się cio pro -
cen to we go udzia łu w pol skim ryn ku sa mo cho -
dów do trans por tu nie czy sto ści płyn nych

De biut No we go Stra li sa X -WAY 

No wa ga ma po jaz dów dla sek to ra usług ko mu -
nal nych łą czy le gen dar ną wy trzy ma łość te re no -
wą pod wo zia IVE CO Trak ker z do sko na ły mi osią -
ga mi dro go wy mi oraz oszczęd no ścią pa li wa

Gra co bierze na hak  

Po łą cze nie pod wo zia sa mo cho du cię ża ro we -
go z ra mie niem za ła dow czym oka za ło się sku -
tecz nym spo so bem na zmniej sze nie uciąż li -
wo ści wie lu prac ko mu nal nych

Uni wer sal ne pol skie „śred niaki” 

Spy char ki gą sie ni co we o mo cy sil ni ka od 110
do 220 kW okre śla się ma szy na mi kla sy śred -
niej. Wy róż nia je uni wer sal ność za sto so wań
po łą czo na z in no wa cyj no ścią 

SaMASZ utrzy muje i pie lę gnuje 

Bo ga ty wy bór ma szyn, któ ry po zwo li na opty -
mal ne utrzy ma nie dróg i po bo czy przez ca ły
rok, ofe ru je pol ski pro du cent – fir ma SaMASZ.
W jej ak tu al nej ofer cie jest trzy sta mo de li 

Elek tro nicz ny mo ni to ring kon te ne rów

Kon te ne ry – sta lo we po jem ni ki, któ re zre wo lu -
cjo ni zo wa ły trans port to wa rów są tak waż nym
ele men tem w funk cjo no wa niu go spo dar ki, że
war to dbać o jak naj lep sze ich wy ko rzy sta nie 
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Dro dzy Czy tel ni cy,

ko niec ro ku to czas pod su mo wań, ale tak że ro bie nia po sta no wień i two rze nia pla nów na naj bliż szą przy szłość.

W ro ku 2017 jed nym z naj czę ściej po ru sza nych te ma tów w od nie sie niu do przy szło ści Pol ski do ty czył bez pie czeń -

stwa ener ge tycz ne go kra ju. Nic dziw ne go, wszak ener gia, jej od po wied nia ilość, to je den z naj istot niej szych ele -

men tów pra wi dło we go funk cjo no wa nia i roz wo ju go spo dar ki każ de go kra ju. Od lat dys ku tu je się w Pol sce, ja kie

źró dło po win no jej do star czać, na ja kim oprzeć dal szy roz wój. Przez wie le lat wy da wa ło się, że tym źró dłem bę -

dzie ener gia po zy ski wa na z elek trow ni ato mo wych, ale wy glą da na to, że de cy zja o bu do wie pierw szej ta kiej elek -

trow ni w Pol sce zo sta ła odło żo na i obec nie szu ka się in nych moż li wo ści. Ostat nio wy raź nie do łask po wró cił

węgiel ka mien ny, cze go do wo dem mo że być od da nie do użyt ku w grud niu 2017 ro ku naj więk sze go w Pol sce bloku

ener ge tycz ne go. Dzia ła on w elek trow ni Ko zie ni ce, ma moc po nad 1000 MW i jest nie tyl ko naj więk szym blo kiem

w Pol sce, ale też jed ną z naj więk szych te go ty pu jed no stek w świe cie. Do daj my, że za sto so wa ne w nim tech no lo -

gie speł nia ją wy mo gi dy rek tyw unij nych, któ re za czną obo wią zy wać do pie ro w la tach 2022-2023. 

Jed nak ener gia ze źró deł ko pal nych, a tak że ato mo wa, za wsze po zo sta nie „brud ną ener gią”, któ ra w mniej szym lub

więk szym stop niu przy czy nia się do de gra da cji śro do wi ska na tu ral ne go. Dla te go je dy ną sen sow ną al ter na ty wą są

Od na wial ne Źró dła Ener gii (OZE). I choć Pol ska nie ma ide al nych wa run ków, to współ cze sna tech ni ka otwie ra

moż li wo ści, któ re spra wia ją, że na wet w Pol sce opła cal ne mo że być czer pa nie z ener gii sło necz nej. A z naj now sze go

ra por tu Świa to we go Fo rum Eko no micz ne go wy ni ka, że ener gia sło necz na sta ła się wła śnie tań sza niż ener gia z paliw

ko pal nych. Przy kła dem i do wo dem na to mo że być otwar ta – tak że w grud niu 2017 ro ku – Wro cław ska Elek trow -

nia Sło necz na. Na próż no szu kać jej na ma pie mia sta, gdyż sta no wi ją 35 da chów wro cław skich wie żow ców, two -

rzą cych naj więk szą w Pol sce roz pro szo ną elek trow nię sło necz ną. To in we sty cja wy jąt ko wa na ska lę Eu ro py, bo in -

sta la cja pa ne li na bu dyn kach Spół dziel ni Miesz ka nio wej Wro cław -Po łu dnie po zwo li ła spo ro oszczę dzić na bu do wie

in fra struk tu ry ta kiej jak cho ciaż by li nie prze sy ło we. W efek cie trzy ty sią ce ba te rii po zwo li na ob ni że nie ra chun ków

za prąd pięt na stu ty siąc om miesz kań ców sto li cy dol ne go Ślą ska. Moc elek trow ni to bli sko 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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Gru pa MARS Shi py ards & Of fsho re oraz Gru pa Lo tos pod pi -
sa ły list in ten cyj ny do ty czą cy współ pra cy w za kre sie re cy klin -
gu plat form uży wa nych w gór nic twie mor skim. Gru py ma ją
współ pra co wać w ra mach pla nów utwo rze nia w Pol sce
do 2020 ro ku no wo cze snej stocz ni zło mo wej.
Pod pi sa ny list in ten cyj ny otwie ra dro gę do re ali za cji no wych
pro jek tów zwią za nych z re cy klin giem plat form of fsho re i in fra -
struk tu ry zlo ka li zo wa nej na wy eks plo ato wa nych zło żach wę -
glo wo do rów, z wy ko rzy sta niem no wo cze snych tech no lo gii
oraz w zgo dzie z naj wyż szy mi stan dar da mi w za kre sie ochro -
ny śro do wi ska.
– Pod pi sa nie li stu otwie ra nam moż li wość wej ścia na ry nek
usług zwią za nych z li kwi da cją in fra struk tu ry zlo ka li zo wa nej
na wy eks plo ato wa nych zło żach wę glo wo do rów. Ry nek ten wg
sza cun ków i tyl ko na ob sza rze szel fu bry tyj skie go jest wart
znacz nie po nad 100 mld fun tów – po wie dział Mar cin Ja strzęb -
ski, pre zes za rzą du Gru py Lo tos SA.
Re cy klin giem plat form ma za jąć się praw do po dob nie Mor ska
Stocz nia Re mon to wa Gry fia po sia da ją ca dwa za kła dy:
w Szcze ci nie i Świ no uj ściu. MARS Fun dusz In we sty cyj ny Za -
mknię ty jest wła ści cie lem 87,51 pro cent ak cji Gry fii. Po zo sta łe
ak cje (12,49 pro cent) na le żą do pra cow ni ków spół ki. 
– Moż li wość wej ścia w no wy seg ment ryn ku of fsho re, ja kim
jest re cy kling plat form wiert ni czych i wy do byw czych stwa rza
dla nas szan se na dal szą dy wer sy fi ka cję ofer ty i wzmoc nie nie

po zy cji na ryn ku – po wie dział Kon rad Ko ne fał, Czło nek Za rzą -
du MS TFI, za rzą dza ją ce go gru pą MARS.
Spół ki sku pio ne w gru pie MARS po sia da ją od po wied nie
kwa li fi ka cje, do świad cze nie oraz in fra struk tu rę nie zbęd ne
do re ali za cji pro jek tów dla bran ży of fsho re, a za spra wą no -
we go pro jek tu zy ska ją zu peł nie no we moż li wo ści w tym
seg men cie go spo dar ki mor skiej.
Re ali za cji wspól ne go przed się wzię cia Lo to su i MARS -a słu żyć
bę dzie pro gram „Zie lo na Stocz nia” – bu do wa za kła du zaj mu -
ją ce go się czy stym, no wo cze snym, w peł ni le gal nym i zgod -
nym ze stan dar da mi UE re cy klin giem stat ków. 

Wkrót ce kil ka na ście zbior ni ków wod nych – bę dą cych po zo -
sta ło ścią po daw nej żwi row ni – w pod kra kow skim Przy la sku
Ru siec kim ma za mie nić się w cen trum re kre acyj ne z ką pie li -
ska mi, pla żą i ścież ka mi ro we ro wy mi. Dla te go za kil ka lat
miesz kań cy Kra ko wa i oko lic chcąc od po cząć nad je zio rem
nie bę dą mu sie li je chać na Ma zu ry, gdyż cen trum ma przy po -
mi nać słyn ną pol ską kra inę je zior. 
Obec nie w Przy la sku Ru siec kim znaj du je się 14 zbior ni ków
wod nych. Jest to efekt dzia ła ją cej w tym miej scu, w la tach 50.
i 60 XX wie ku, żwi row ni. Już te raz te ren ten jest chęt nie od wie -
dza ny przez miesz kań ców Kra ko wa, któ rzy do wy po czyn ku
szcze gól nie upodo ba li so bie oko li ce jed ne go ze zbior ni ków,
ale brak od po wied niej in fra struk tu ry nie za pew nia wy star cza ją -
cej wy go dy i bez pie czeń stwa. To się jed nak zmie ni, a spół ka
Kra ków No wa Hu ta Przy szło ści S.A. przy go to wa ła pro jekt no -
we go cen trum re kre acyj ne go. Oprócz te go, że te ren zo sta nie
po sprzą ta ny i od no wio ny, ma ją tam po wstać licz ne wy dzie lo -
ne ką pie li ska, piasz czy sta pla ża, ścież ki ro we ro we i pie sze, bo -
isko do pił ki pla żo wej, po la na fe sty no wa. Po ja wią się rów nież
po mo sty oraz plat for ma do wo do wa nia nie wiel kich ło dzi. Cie -
ka we atrak cje zo sta ną przy go to wa ne dla ro dzin z dzieć mi. Spe -
cjal nie dla nich zo sta nie wy dzie lo na stre fa wod na z pły wa ją -
cym ba se nem, bę dzie rów nież plac za baw. Przy zbior ni ku po -
ja wi się tak że na miot ple ne ro wy i po most na zwa ny „po mo stem
zgro ma dzeń” – ma ją się na nim od by wać spo tka nia i ze bra nia
miesz kań ców. Sko ro do dys po zy cji kra ko wian od da ne zo sta ną
no wo cze sne ką pie li ska, nie mo że tam oczy wi ście za brak nąć
wy po ży czal ni sprzę tu wod ne go, prze bie ral ni i po miesz czeń sa -

ni tar nych. Wszyst ko zo sta nie uzu peł nio ne ele men ta mi tzw. ma -
łej ar chi tek tu ry, któ re do da dzą miej scu uro ku i kli ma tu: ław ka -
mi, le ża ka mi i ha ma ka mi ide al ny mi do le ni we go wy po czyn ku,
pa ra so la mi pla żo wy mi, a tak że gła za mi na rzu to wy mi, któ re jed -
no cze śnie ma ją peł nić ro lę wy god nych sie dzisk. Jest to na wią -
za nie do tra dy cji by łej żwi row ni. Po my śla no tak że o węd ka -
rzach, gdyż z my ślą o nich za pro jek to wa ne zo sta ły spe cjal ne
po mo sty i punk ty wi do ko we. Nad bez pie czeń stwem wy po -
czy wa ją cych nad ką pie li ska mi bę dą czu wać ra tow ni cy, któ -
rzy swo je sta no wi ska bę dą mieć na no wych wie żach ob ser -
wa cyj nych. Pra ce nad no wym kom plek sem re kre acyj nym roz -
pocz ną się w przy szłym ro ku i po win ny za koń czyć się w ciągu
dwóch lat. Pro jek to wi zo sta ła nie daw no przy zna na do ta cja
unij na, któ ra ma po kryć po ło wę kosz tów bu do wy. Ca łość sza -
co wa na jest na dziesięć mi lio nów zło tych.

MIESZANKA FIRMOWA

Mor ski re cy kling w Szcze ci nie

Na Ma zu ry do Kra ko wa
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Bli sko półtora mi liar da zło tych po trze ba na prze bu do wę to rów
ko le jo wych w por tach Gdy ni i Gdań ska. In we sty cja ma być
go to wa w 2020 ro ku. Dzię ki niej skró co ny zo sta nie czas prze -
ła dun ków, co po pra wi kon ku ren cyj ność trój miej skich por tów
wzglę dem in nych bał tyc kich por tów.
Ostat nie la ta to dla trój miej skich por tów czas gwał tow ne go
wzro stu prze ła dun ków, ale do mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia
pa nu ją cej ko niunk tu ry po trze ba ko lej nych in we sty cji. Jed ną
z naj pil niej szych jest grun tow na prze bu do wa, po ło żo nej na te -
re nie por tów in fra struk tu ry ko le jo wej. Tym bar dziej, że przez
ostat nie 30 lat nie by ła ona na le ży cie kon ser wo wa na i w efek -
cie część, z uwa gi na zły stan tech nicz ny, jest wy łą czo na z ru -
chu al bo ruch po cią gów od by wa się tam z bar dzo ogra ni czo -
ną pręd ko ścią. Do dat ko wo brak trak cji elek trycz nej po wo du -
je, że wa go ny do jeż dża ją do por tu cią gnię te przez lo ko mo ty -
wy elek trycz ne, a już w sa mym por cie pod cze pia na są do lo -
ko mo tyw spa li no wych, co znacz nie wy dłu ża prze ła du nek.
Te raz ma się to zmie nić. Spół ka PKP Pol skie Li nie Ko le jo we,
któ ra za rzą dza in fra struk tu rą to ro wą w ca łym kra ju, uzy ska ła
z unij ne go pro gra mu „Łą cząc Eu ro pę” (CEF) pie nią dze na po -
pra wę do jaz dów do por tów. Dzię ki nim w Trój mie ście prze pro -
wa dzo ne zo sta ną dwa pro jek ty, po pra wia ją ce do stęp ko le jo -
wy do por tów mor skich w Gdań sku i Gdy ni. 
I tak w por cie mor skim w Gdy ni zo sta nie prze bu do wa nych
oko ło 120 kilometrów to rów i 355 roz jaz dów. Do dat ko wo
część z tych to ro wisk zo sta nie ze lek try fi ko wa nych. Po za tym
w Gdy ni prze wi dzia na jest też prze bu do wa sys te mu ste ro wa -
nia ru chem ko le jo wym oraz urzą dzeń te le ko mu ni ka cyj nych
wraz z bu do wą no we go bu dyn ku Lo kal ne go Cen trum Ste ro -
wa nia. In we sty cja za kła da tak że prze bu do wę i bu do wę oko -
ło trzy na stu ki lo me trów dróg, w tym dwóch wia duk tów dro go -
wych. Ca ła in we sty cja za mknie się kwo tą 850 milionów

złotych, a jej realizacja ma po trwać do 2020 ro ku. Rów no le gle
trwać bę dą pra ce na to rach w Gdań sku. Na za chód od Mar -
twej Wi sły roz bu do wa ne zo sta nie Lo kal ne Cen trum Ste ro wa -
nia, do któ re go do łą czo ne bę dą dwie sta cje: Gdańsk Port Pół -
noc ny i Gdańsk Ka nał Ka szub ski. Na to miast po dru giej stro ny
Wi sły bę dą pro wa dzo ne pra ce przy prze bu do wie sta cji
Gdańsk Za spa To wa ro wa wraz z re jo nem Gdańsk Wi śla ny.
Łącz nie po obu stro nach zo sta nie zmo der ni zo wa nych 50 km
to rów. Mo der ni za cja po le gać bę dzie na prze bu do wie to rów,
roz jaz dów, prze jaz dów ko le jo wo -dro go wych oraz elek try fi ka -
cji li nii. In fra struk tu ra zo sta nie do sto so wa na do ob słu gi dłuż -
szych i cięż szych skła dów to wa ro wych. 
W Gdań sku de cy zja śro do wi sko wa dla prze bu do wy to ro wi ska
zo sta ła uzy ska na w po ło wie ubiegłego roku. Ko le ja rze za kła da -
ją, że de cy zję o usta le niu lo ka li za cji li nii ko le jo wej otrzy ma ją jesz -
cze w stycz niu 2018 ro ku, a po zwo le nie na bu do wę po win no być
wy da ne trzy mie sią ce póź niej. Koszt prac gdań skie go od cin ka
wy nie sie 580 milionów złotych, a ich ko niec to tak że rok 2020.

Prę dzej czy póź niej po jaz dy bez kie row ców na po kła dzie po -
ja wią się na do bre na dro gach. Cie ka wy spo sób wy ko rzy sta -
nia no wo cze snej tech no lo gii po ka zał Mer ce des, któ ry za pre -
zen to wał flo tę au to no micz nych cię ża ró wek, któ rych za da niem
jest od śnie ża nie pa sa star to we go na lot ni sku. 

Czte ry eg zem pla rze Mer ce de sa Arocs 2045 AS, z na pę dem
na wszyst kie ko ła, wy po sa żo no w in ter fejs zdal ne go ste ro wa -
nia. Do każ de go z cią gni ków pod łą czo no wiel ki pług śnież ny
oraz dłu gą na 22,86 me tra na cze pę, na któ rej umiesz czo no
dmu cha wę z no żem o śred ni cy pra wie 8 me trów. 
Ope ra tor ca łej flo ty mo że je chać w pierw szym cią gni ku -li de -
rze i ste ro wać po zo sta ły mi, jak dro na mi. Mo że przej mo wać
kon tro lę nad ta ki mi pod ze spo ła mi jak kie row ni ca, pe dał ga zu,
ha mu lec, skrzy nia bie gów, dy fe ren cja ły, ha mu lec ręcz ny.
Przy oka zji mo że ste ro wać urzą dze nia mi ze wnętrz ny mi pod łą -
czo ny mi do sa mo cho du.
Pierw sze te sty od by ły się na lot ni sku na le żą cym do by łej ba zy
woj sko wej w Pferds feld. Wzię ły w nich udział czte ry po jaz dy,
ale sys tem umoż li wia pod łą cze nie 14 sa mo cho dów. Au to ma -
ty za cja ta kie go za da nia jak od śnie ża nie po zwo li ope ra to rom
lot ni ska re ago wać szyb ko i pre cy zyj nie na złe wa run ki at mos -
fe rycz ne. Na wet, gdy wi docz ność spa da do ze ra. Po jaz dy „po -
ro zu mie wa ją się” ze so bą się wy ko rzy stu jąc tech no lo gię GPS
oraz ko mu ni ka cję V2V (ve hic le -to -ve hic le).

Miliardy na poprawę infrastruktury portowej

Autonomiczne odśnieżanie
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No we Pra wo wod ne, któ re za cznie obo wią zy wać od 1 stycz -
nia 2018 ro ku, umoż li wia za rów no kon ty nu owa nie re ali za cji
dróg ro we ro wych na wa łach prze ciw po wo dzio wych roz po czę -
tych w trak cie obo wią zu ją cej obec nie usta wy – Pra wo wod ne,
jak rów nież roz po czę cie i pro wa dze nie te go ty pu dzia łań.
W no wym Pra wie wod nym na no wo okre ślo no ka ta log pod -
mio tów upraw nio nych do wy ko ny wa nia praw wła ści ciel skich
w sto sun ku do sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa nie ru -
cho mo ści pod wa ła mi prze ciw po wo dzio wy mi oraz wa łów
prze ciw po wo dzio wych przy le głych do śród lą do wych wód pły -
ną cych. Kom pe ten cje w tym za kre sie z dniem 1 stycz nia 2018
ro ku utra ci mar sza łek wo je wódz twa na rzecz Pań stwo we go
Go spo dar stwa Wod ne go „Wo dy Pol skie”.
Aby kon ty nu ować re ali za cję dro gi ro we ro wej roz po czę tej
przed 1 stycz nia 2018 ro ku mar szał ko wie wo je wództw, bę dą
mu sie li za wrzeć z Wo da mi Pol ski mi umo wy na dzier ża wę ko -
ro ny wa łu lub jej czę ści na ce le zwią za ne z bu do wą dro gi ro -
we ro wej, a tak że, w dal szej per spek ty wie, na ce le zwią za ne
z po trze ba mi za rzą dza nia ta ką dro gą.

Tak dla rowerów na wałach przeciwpowodziowych

Przy głów nych tra sach w Pol sce ma sta nąć do ro ku 2020
dwieście ła do wa rek do sa mo cho dów elek trycz nych. Projekt
przewiduje, że część z nich zo sta nie wy po sa żo na do dat ko wo
w punk ty ul tra szyb kie go ła do wa nia, któ re za in sta lu je gdyń ska
fir ma Gre en way In fra struc tu re Po land.
W ra mach ko lej ne go pro jek tu po ja wią się pierw sze w Pol sce
ul tra szyb kie ła do war ki (do 350 kW), a do dat ko wo tak że pierw -
sze sta cje wy po sa żo ne w ma ga zyn ener gii (Bat te ry As si sted
Char ging Sys tems – BACHS), uła twia ją ce ła do wa nie w lo ka li -
za cjach o naj wyż szym za po trze bo wa niu. Po za tym po wsta -
nie pięćdziesiąt sta cji wol ne go ła do wa nia w miej scach prze -

siad ko wych (ta kich jak wę zły ko le jo we czy au to bu so -
we). – De cy zja Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz ostat nie ini cja ty wy
pol skiej ad mi ni stra cji do bit nie po ka zu ją, że roz wój elek tro -
mo bil no ści w na szym kra ju po stę po wać bę dzie szyb -
ko – mó wi Ra fał Czy żew ski, pre zes za rzą du Gre en way In -
fra struc tu re Po land. – Chce my być li de rem te go roz wo ju.
Roz bu do wa na szej sie ci ła do wa nia umoż li wi ro sną cej licz -
bie en tu zja stów elek tro mo bil no ści swo bod ne po dró żo wa -
nie sa mo cho dem elek trycz nym po Pol sce i przy czy ni się
wydatnie do wzro stu po py tu na te go ty pu po jaz dy. Co wię -
cej, in sta la cja pierw szych ul tra szyb kich ła do wa rek wy zna -
czy zu peł nie no wą ja kość tech no lo gicz ną.
Na ten cel, czy li roz wój sie ci ła do wa nia sa mo cho dów elek -
trycz nych w Pol sce, spół ka Gre en way In fra struc tu re Po land
otrzy ma ła ko lej ne do fi nan so wa nie ze środków unij nych. Łącz -
nie po wsta nie sieć li czą ca bli sko dwieście punk tów ła do wa nia
wzdłuż głów nych pol skich dróg. GWP zbu du je mię dzy in ny mi
dzie sięć ul tra szyb kich ła do wa rek (do 350 kW), a do dat ko wo
tak że pierw sze sta cje wy po sa żo ne w ma ga zyn ener gii.
Dzię ki zre ali zo wa niu za ło żeń prze wi dzia nych w pro jek cie na -
stą pi dal szy roz wój po wsta ją cej w chwi li obec nej sie ci szyb -
kich ła do wa rek Gre en way. Do sie dem dzie się ciu pię ciu znaj -
du ją cych się obec nie w fa zie pro jek to wa nia szyb kich sta cji
(do 50 kW) do łą czy ko lej ne sześć dzie siąt. Dzię ki zwięk sze niu
licz by ła do wa rek i ich tech no lo gicz ne mu zróż ni co wa niu sieć
Gre en way sta nie się gęst sza, a tym sa mym w więk szym stop -
niu do stęp na dla ro sną cej licz by użyt kow ni ków po jaz dów
o na pę dzie elek trycz nym.
Obec ny pro jekt Gre en way, do fi nan so wa ny w wy so ko ści po -
nad 6,1 miliona eu ro, jest ko lej nym przed się wzię ciem, któ re
wspie ra Ko mi sja Eu ro pej ska w ra mach In stru men tu „Łą cząc
Eu ro pę” (Con nec ting Eu ro pe Fa ci li ty). Jego priorytetowym
celem jest zbu do wa nie in te li gent ne go sys te mu ła do wa nia po -
jaz dów elek trycz nych wzdłuż ko ry ta rzy TEN -T. 

Rośnie sieć ładowarek do samochodów elektrycznych



Pośrednik Komunalny  7

MIESZANKA FIRMOWA

Przy na le żą cej do Gru py Ener ga far mie wia tro wej By stra, w po -
bli żu Prze jaz do wa na obrze żach Gdań ska, po wsta nie naj więk -
szy w Pol sce hy bry do wy ma ga zyn ener gii elek trycz nej o mo -
cy oko ło 6MW i po jem no ści 27 MWh. Pro to ty po we roz wią za -
nie jest efek tem współ pra cy firm – Ener ga, Hi ta chi i Pol skich
Sie ci Elek tro ener ge tycz nych, wy ko na nie kon cep cji i pro jek tu
ma ga zy nu po wie rzo no fir mie SAG El bud Gdańsk. Zgod nie
z za ło że nia mi pro jek tu ma ga zyn ma po wstać do 2019 ro ku.

Po ro zu mie nie w spra wie bu do wy pro to ty po we go sys te mu po -
pra wia ją ce go bez pie czeń stwo sie ci oraz ma ga zy nu ener gii
elek trycz nej pod pi sa ło pię ciu mię dzy na ro do wych part ne rów:
spół ki Ener ga -Ope ra tor i Ener ga Wy twa rza nie, Pol skie Sie ci
Elek tro ener ge tycz ne SA oraz ich ja poń scy part ne rzy, spół ki
Hi ta chi, Ltd. I Hi ta chi Che mi cal Co., Ltd. Pol sko -ja poń skie part -
ner stwo w tym pro jek cie to efekt współ pra cy za ini cjo wa nej
jesz cze w 2014 ro ku przez ja poń ską or ga ni za cję rzą do wą NE -
DO (New Ener gy and In du strial Tech no lo gy De ve lop ment Or -
ga ni za tion) i Mi ni ster stwo Go spo dar ki.
Hy bry do wy ma ga zyn ener gii elek trycz nej zło żo ny bę dzie
z dwóch ze spo łów ba te rii: li to wo -jo no wych oraz kwa so wo -oło -
wio wych. Po zwo li to przede wszyst kim na prze te sto wa nie roz -
wią zań po zwa la ją cych na ochro nę sie ci prze sy ło wej i sie ci
dys try bu cyj nych przed prze cią że nia mi, a tak że prak tycz ne
spraw dze nie moż li wo ści wy ko rzy sta nia te go ty pu tech no lo gii
na po trze by bi lan so wa nia nie do bo rów bądź nad mia ru pro du -
ko wa nej ener gii.
Ener ga po sia da już do świad cze nia w za kre sie in no wa cyj nych
roz wią zań w ma ga zy no wa niu ener gii. Je sie nią 2016 ro ku spół -
ka Ener ga Ope ra tor zbu do wa ła w oko li cach Puc ka na Po mo -
rzu ma ga zyn o mo cy 0,75 MW i po jem no ści 1,5 MWh. Ener -
gia w nim zgro ma dzo na wy star czy do za si le nia ok. ty sią ca
miesz kań ców przez dwie go dzi ny.

Największy hybrydowy magazyn energii

Od kry cie przez hisz pań skich bio lo gów lar wy mo ty la wy twa -
rza ją cej en zym, któ ry w szyb kim tem pie roz kła da pla stik mo że
po móc w wal ce z ro sną cy mi gó ra mi od pa dów. Na świe cie
rocz nie pro du ku je się około osiemedziesięciu milionów ton po -
li ety le nu, z cze go du ża część prze zna czo na jest na jed no ra zo -
we opa ko wa nia. W efek cie rocz nie na wy sy pi ska śmie ci tra fia
oko ło 100 ty się cy ton pla sti ko wych od pa dów. Wpraw dzie Par -
la ment Eu ro pej ski re ko men du je, by do 2017 ro ku zu ży cie pla -
sti ko wych to reb w Unii Eu ro pej skiej spa dło o 50 pro cent, a do
ro ku 2019 na wet o 80 pro cent. Na to miast od 2020 ro ku po pu -
lar ne „re kla mów ki” ma ją być cał ko wi cie za ka za ne. Jed nak za -
nim to na stą pi pro blem z uty li za cją jed no ra zo wych, pla sti ko -
wych opa ko wań jest ogrom ny i każ da „po moc” jest mi le wi -
dzia na.Od kry cia do ko na ła Fe de ri ca Ber toc chi ni z In sty tu tu
Bio me dy cy ny i Bio tech no lo gii Kan ta brii w Hisz pa nii. Za uwa ży -
ła ona, że ży wią ce się wo skiem z pszcze lich pla strów gą sie ni -
ce bar cia ka więk sze go (Gal le ria mel lo nel la) prze gry zły pla sti -
ko wy wo rek, do któ re go je ze bra no i roz peł zły się – po da je pi -
smo „CurrentBiology”.
W dal szych ba da niach po twier dzo no, że pro du ko wa ny przez
lar wy en zym nisz czy po li ety len, a sto gą sie nic po tra fi po dziu -
ra wić pla sti ko wą tor bę z su per mar ke tu w cza sie krót szym niż
go dzi na i przez pół dnia mo gą roz ło żyć 92 mi li gra my pla sti ku.
Co wię cej, gą sie ni ce nie tyl ko roz drab nia ją po li mer, ale rów -
nież go tra wią, dzię ki cze mu pla sti ko we dro bin ki nie wra ca ją
do eko sys te mu. Zda niem na ukow ców od kry cie jest zna czą ce,
bo bez ze wnętrz nej in ge ren cji pro ces de gra da cji pla sti ku zaj -
mu je dzie siąt ki, a na wet set ki lat. Po zba da niu me cha ni zmów,

któ re od po wia da ją za pro ces być mo że uda się pro du ko wać
en zym na ma so wą ska lę.
Jed nak po ja wie nie się or ga ni zmów ży wią cych się tyl ko pla sti -
kiem nie roz wią że au to ma tycz nie wszyst kich pro ble mów z pla -
sti ko wy mi od pa da mi. Po za tym niewątpliwie efek tem ubocz -
nym ich dzia łal no ści mo gło by być też znisz cze nie przed mio -
tów o strukturze docenianej wła śnie ze wzglę du na ich od por -
ność na proces roz kładu.

Robaki zjedzą odpady ?
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Go spo dar ka obie gu za mknię te go to idea wdra ża -
na stop nio wo przez kra je człon kow skie UE, pro -
mu ją ca roz wią za nia, któ re umoż li wia ją po now ne
włą cze nie pro duk tów do obie gu po za koń cze niu
użyt ko wa nia w ich pier wot nej for mie. Wie le ta kich
roz wią zań moż na by ło zo ba czyć na eks po zy -
cjach wy staw ców, któ rzy w tym ro ku przy by li
do Po zna nia. Oczy wi ście sa me no wa tor skie roz -
wią za nia tech no lo gicz ne nie spra wią, że cel zo -
sta nie osią gnię ty. Do te go po trzeb ne jest spój ne
dzia ła nie pod mio tów od po wie dzial nych za go -
spo dar kę, pra wo daw stwo oraz edu ka cję.
I mię dzy in ny mi tym za gad nie niom po świę co -
ne by ły oży wio ne dys ku sje i wy stą pie nia, któ re
to czo ne by ły pod czas licz nych kon fe ren cji
i spo tkań to wa rzy szą cych tar gom. To wła śnie
dzię ki pa ne lom dys ku syj nym, or ga ni zo wa nym
przez spe cja li stów z Mi ni ster stwa Śro do wi ska
i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej POL -ECO SYS TEM sta -
no wi mię dzy na ro do wą plat for mę wy mia ny wie -
dzy o roz wią za niach umoż li wia ją cych zrów no -
wa żo ne po dej ście do za so bów zwią za nych
z in te li gent ny mi cy kla mi. Tym sa mym tar gi od -
gry wa ją waż ną ro lę w kształ to wa niu opty mal -
ne go kli ma tu dla pro mo wa nia za cho wań ma ją -
cych na ce lu po pra wę ja ko ści ży cia i sta nu śro -
do wi ska na tu ral ne go. 
In nym tra dy cyj nym punk tem tar gów jest wrę -
cze nie na gród i wy róż nień MTP. W tym ro ku
uho no ro wa ni zo sta li tak że lau re aci kon kur su Mi -
ni ster stwa Śro do wi ska „Pro dukt w Obie gu”, któ -
ry ma po głę biać wie dzę o go spo dar ce za mknię -
tej wśród przed się bior ców i spo łe czeń stwie.
Jed nak dla wy staw ców naj bar dziej pre sti żo wym
wy róż nie niem są me da le MTP. W tym ro ku

wśród wy róż nio nych zło tym me da lem by ła tak -
że spół ka Agrex -Eco. Wpraw dzie dłu go let nia
dzia łal ność fir my ob fi to wa ła w wie le na gród
i wy róż nień, ale to ostat nie „sma ku je” chy ba naj -
bar dziej, gdyż zbie gło się z ju bi le uszem 25-le -
cia ist nie nia fir my.
– Tym ra zem na gro dę otrzy ma li śmy za stół do se -
pa ra cji ma te ria łów syp kich o róż nym cię ża rze wła -
ści wym mar ki Tren n so -Tech nik. Dzię ki za sto so wa -
niu uni ka to wej tech no lo gii umoż li wia on mię dzy
in ny mi od dzie le nie odłam ków szkła od kom po stu.
A co to da je? Przede wszyst kim po zy ska nie do dat -

IMPREZY TARGOWE
www.polecosystem.pl

Go spo dar ka ko mu nal na trzy ma się moc no
Ha sło „Go spo dar ka obie gu za mknię te go dla czło wie ka i przy ro dy” by ło mot tem te go rocz nej
edy cji tar gów ochro ny śro do wi ska POL -ECO SYS TEM. Wrze śnio wa im pre za, zor ga ni zo wa na
na te re nach wy sta wien ni czych Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich, zgro ma dzi ła po -
nad trzysta firm i in sty tu cji z bran ży ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki ko mu nal nej. 

s Du że wra że nia na zwie dza -
ją cych ro bi ła eks po zy cja
pro duk tów spół ki PRO NAR.
Ma szy ny i urzą dze nia te go
pol skie go pro du cen ta za ję ły
znacz ną po wierzch nię jed -
nej z hal wy sta wien ni czych

a W te go rocz nej edy cji tar gów
wzię ło udział po nad 300 firm
i in sty tu cji. Or ga ni za to rzy im -
pre zy prze wi du ją, że w ko lej -
nej licz ba wy staw ców zwięk -
szy się o kil ka na ście pro cent

f Na szą eks po zy cję zdo mi no -
wa ło naj now sze wy da nie
Po śred ni ka Ko mu nal ne go,
ale du żym za in te re so wa -
niem cie szy ły się tak że eg -
zem pla rze ar chi wal ne

f O po rzą dek wo kół hal wy -
sta wo wych dba ła mię dzy in -
ny mi za mia tar ka sa mo jezd -
na mar ki Kär cher
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ko wej ma sy szkła, co po zwa la zwięk szyć zy ski ze
sprze da ży su row ców wtór nych, jed no cze śnie
zmniej sza jąc kosz ty zwią za ne ze skła do wa niem
od pa dów, bądź też zy ska nie kom po stu na da ją ce -
go się do wy ko rzy sta nia w rol nic twie i ogrod nic -
twie – wy ja śnia Ja cek Za wadz ki, pre zes spół ki
Agrex -Eco. 
Po zo sta li lau re aci oraz in ni wy staw cy w więk szo -
ści tak że sku pia li się na pre zen ta cji tech no lo gii
umoż li wia ją cych sku tecz ny re cy kling oraz uty li -
za cję od pa dów. Dzię ki te mu na te re nach wy sta -
wien ni czych moż na by ło po znać ofer tę do sto so -
wa ną do wszyst kich sek to rów go spo dar ki od pa -
da mi. Do dat ko wo po dziw bu dził sto pień za -
awan so wa nia tech no lo gicz ne go pre zen to wa -
nych ma szyn i urzą dzeń. Tym bar dziej, że wie lu
pro du cen tów zde cy do wa ło się przy wieźć do Po -
zna nia swo je naj now sze pro duk ty, któ re do pie -

ro tra fia ją do szer szej sprze da ży. Jed ną z ta kich
firm by ła spół ka GA MON, któ ra na swo jej eks po -
zy cji pre zen to wa ła mię dzy in ny mi PCK8 – sa mo -
chód spe cjal ny z za bu do wą do ci śnie nio we go
czysz cze nia ka na li za cji z moż li wo ścią od sy sa nia
nie czy sto ści płyn nych. Sa mo chód po sia da sta łą
prze gro dę dzie lą cą zbior nik na ko mo rę wo dy
czy stej i osa du, a za sy sa nie osa du od by wa się
za po mo cą kom pre so ra ło pat ko we go chło dzo -
ne go po wie trzem po przez za wo ry ssaw ne
umiesz czo ne w den ni cy lub po przez hy drau licz -
nie ste ro wa ny wy się gnik umiesz czo ny ho ry zon -
tal nie na zbior ni ku.
Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się tak że
wszel kie go ro dza ju po jaz dy, ma szy ny i urzą dze -
nia, któ re na pę dza ne by ły ener gią elek trycz ną,
bądź in ny mi al ter na tyw ny mi pa li wa mi. Po za sa -
mo cho da mi oso bo wy mi pre zen to wa ne by ły tak -
że elek trycz ne za mia tar ki, ła do war ki, wóz ki wi dło -
we oraz śmie ciar ki na pę dza ne ga zem ziem nym.
Ofer ta by ła bo ga ta i po ka zu je ten den cje, któ re już
wkrót ce mo gą zdo mi no wać za rów no ry nek sa mo -
cho dów oso bo wych, jak i spe cja li stycz nych po -
jaz dów oraz ma szyn.
Na po kre śle nie za słu gu je fakt dość wy so kiej fre -
kwen cji za rów no wy staw ców, jak i zwie dza ją cych.
Wy staw ców cie szy ła nie ty le du ża licz ba go ści, co
ja kość me ry to rycz nych roz mów, któ re mie li oka -
zję prze pro wa dzić. Nic więc dziw ne go, że więk -
szość opusz cza ła te re ny wy sta wien ni cze MTP
w do brych hu mo rach i z prze świad cze niem, że
w naj bliż szych la tach sek tor go spo dar ki ko mu nal -
nej cze ka dal szy dy na micz ny roz wój.

s Na sto isku firm BAX i Ko mat -
su Po land kró lo wa ła ko par ka
ko ło wa Sen ne bo ge na. Nic
dziw ne go, wszak ma szy ny
te go pro du cen ta sztur mem
zdo by wa ją w Pol sce ry nek
pla ców za ła dun ko wych

a Pod czas te go rocz nej edy cji
f tar gów POL -ECO Sys tem

swój ju bi le usz 25-le cia
dzia łal no ści – świę to wa ła
spół ka Agrex -Eco. Jed nak
zło ty me dal tar gów pre zes
Ja cek Za wadz ki ode brał
nie za okrą głą rocz ni cę, ale
za stół do se pa ra cji ma te -
ria łów syp kich o róż nym
cię ża rze wła ści wym Tren n -
so -Tech nik Trenn -und Sor -
tier tech nik GmbH

d Pro du cent spe cja li stycz nych
po jaz dów ko mu nal nych spół -
ka GA MON, za pre zen to wa ła
za bu do wę PCK8 prze zna czo -
ną do ci śnie nio we go czysz -
cze nia ka na li za cji

d Pa weł Przy wóz ki, Me na dżer
Sprze da ży Ma szyn do Pro fe -
sjo nal nej Pie lę gna cji Zie le ni
w Hu sqvar na Po land, pre zen -
to wał sze ro ki asor ty ment ko -
sia rek, w tym au to no micz ne
urzą dze nia sto so wa ne w par -
kach miej skich



10 Pośrednik Komunalny

Tar gi EKO TECH to miej sce, któ re od lat sku pia czo ło wych
przed sta wi cie li sek to ra ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki od -
pa da mi. Naj bliż sza edy cja im pre zy od bę dzie się w dniach 28
lu te go – 1 mar ca, a tak jak i w la tach po przed nich jej miej sce
to te re ny wy sta wien ni cze Tar gów Kiel ce.
– Tar gi EKO TECH wy spe cja li zo wa ły się w dzie dzi nach zwią za -
nych z go spo da ro wa niem od pa da mi i utrzy ma niem miast w czy -
sto ści. Dla te go na te re nach eks po zy cyj nych po ja wią się naj -
now sze roz wią za nia i tech no lo gie wy ko rzy sty wa ne mię dzy in -
ny mi w utrzy ma niu czy sto ści te re nów miej skich, no wo cze sne
po jaz dy do wy wo zu śmie ci, a tak że pra sy do zgnia ta nia od pa -
dów ko mu nal nych oraz wie le in nych – za po wia da Mar cin Mu -
siał, me na dżer tar gów EKO TECH.
Prze gląd no wo ści tech no lo gicz nych sek to ra ochro ny śro do wi -
ska i go spo dar ki od pa da mi za gwa ran tu je kil ka dzie siąt czo ło -
wych firm tej bran ży, któ re po twier dzi ły już swo ją obec ność
w naj bliż szej edy cji im pre zy. Wśród wy staw ców bę dą mię dzy
in ny mi: dzia ła ją ce w ob sza rze ochro ny śro do wi ska, fir my AK
NO VA i Apri va, któ re są jed no cze śnie part ne rem stra te gicz nym
tar gów EKO TECH; szwedz ki pro du cent ko szy na śmie ci i sys -

te mów se gre ga cji od pa dów Glas don Eu ro pe AB, a tak że fir ma
Kärcher, któ ra za pre zen tu je no wo cze sne i eko lo gicz ne po jaz -
dy słu żą ce do za mia ta nia oraz od śnie ża nia miej skich ulic.
Tra dy cyj nie już tar gom EKO TECH to wa rzy szą, cie szą ce się
ogrom nym po wo dze niem, se mi na ria i warsz ta ty po świę co ne
ak tu al nym za gad nie niom bran ży ko mu nal nej. Spo tka nia te są
do sko na łą oka zją nie tyl ko do po zna nia naj now szych roz wią -
zań z za kre su tech no lo gii i obo wią zu ją cych prze pi sów, ale tak -
że do wy mia ny do świad czeń z prak tycz ne go ich sto so wa nia.
W naj bliż szej edy cji – już po raz szó sty pod czas tar gów EKO -
TECH – od bę dzie się Mię dzy na ro do we Fo rum Go spo dar ki Od -
pa da mi „B jak BIOodpady”, or ga ni zo wa ne przez fir my AK NO -
VA i STRA BAG. W je go trak cie bę dzie moż na za po znać się
z moż li wo ścia mi prak tycz ne go roz wią zy wa nia pro ble mów

zbiór ki, gro ma dze nia, trans por tu oraz re cy klin gu ener ge tycz -
ne go i na wo zo we go bio od pa dów. 
– W tym ro ku fo rum od by wać się bę dzie pod czas dwóch dni
tar go wych. Na ko niec je go uczest ni cy we zmą udział w zwie -
dza niu Za kła du Uniesz ko dli wia nia Od pa dów w Prom ni ku – in -
for mu je Mar cin Mu siał.
W pro gra mie tar gów EKO TECH zna la zły się rów nież: or ga ni -
zo wa na przez Am ba sa dę Kró le stwa Nor we gii oraz Biu ro Rad -
cy Han dlo we go In no va tion Nor way War saw kon fe ren cja „In -
no wa cje w za kre sie zie lo nych tech no lo gii”, Sa lon Ko ope ra cyj -
ny Re cy klin gu oraz kon fe ren cja Eko log dla sa mo rzą dów.
Tra dy cyj nie pod czas Tar gów EKO TECH wrę czo ne zo sta ną
rów nież me da le i wy róż nie nia za naj lep sze pro duk ty pre zen to -
wa ne przez wy staw ców.
W 2017 ro ku pod czas Mię dzy na ro do wych Tar gów Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi oraz od by wa ją cych się
w tym sa mym cza sie EKO TECH Mię dzy na ro do wych Tar gów
Ener ge ty ki i Elek tro tech ni ki ENEX swo ją ofer tę za pre zen to wa -
ły w su mie 144 fir my. W przyszłym ro ku po raz pierw szy do obu
wy da rzeń do łą czą rów nież Tar gi Zie le ni i Ma łej Ar chi tek tu ry
Miej skiej Gre en Ci ty Expo.

IMPREZY TARGOWE
www.ekotech.targikielce.pl

Ochro na śro do wi ska i go spo dar ka 
od pa da mi na tar gach EKO TECH
Kil ku dzie się ciu wy staw ców ofe ru ją cych naj now sze roz wią za nia, a tak że tech no lo gie z za kre su
sze ro ko ro zu mia nej bran ży ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki od pa da mi. Je śli do te go do da my
kon fe ren cje oraz warsz ta ty z eks per ta mi to otrzy ma my w skró cie naj waż niej sze ele men ty Tar -
gów Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi EKO TECH 2018.
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Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro go wy to od lat uzna na
w świe cie plat for ma spo tkań eks per tów, na ukow ców, a tak że
prak ty ków z firm, któ re na co dzień zaj mu ją się za da nia mi zwią -
za ny mi z utrzy ma niem dróg zi mą. Ogrom ne zna cze nie Kon -
gre su wy ni ka nie tyl ko z za się gu, ja ki obej mu je swo im od dzia -
ły wa niem, ale tak że wszech stron no ści te ma tów bę dą cych
przed mio tem ob rad. Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro -
go wy jest je dy nym wy da rze niem tak sze ro ko oma wia ją cym te -
ma ty kę zwią za ną z zi mo wym utrzy ma niem dróg – od pla no wa -
nia za dań, przez ich fi nan so wa nie, stan dar dy a tak że in no wa -
cje, wno szą ce no wą ja kość w utrzy ma nie dróg w od po wied -
nim sta nie przy jed no cze snym ogra ni cze niu kosz tów po no szo -
nych w tym za kre sie. I tak na pla no wa ny pro gram ob rad Kon -
gre su skła da ją się ta kie te ma ty jak:
• sy tu acje eks tre mal ne i ka ta stro fy;
• zmia na kli ma tu i śro do wi sko;
• in for ma cje o wa run kach po go do wych na dro gach;
• użyt kow ni cy dróg i bez pie czeń stwo dro go we;
• za rzą dza nie i pla no wa nie w za kre sie zi mo we go 

utrzy ma nia dróg;
• sprzęt i pro duk ty;
• zi mo we utrzy ma nie dróg na ob sza rach miej skich;
• tu ne le i mo sty.
Ob ra dy od by wać się bę dą w pię ciu rów no le głych se sjach te -
ma tycz nych. Przed sta wi cie le ad mi ni stra cji dro go wych, na -
ukow cy i eks per ci dro go wnic twa zgło si li oko ło trzy stu prac.
Wy bra ne re fe ra ty zo sta ną przed sta wio ne w for mie pre zen ta cji
lub in te rak tyw nych se sji pla ka to wych na po szcze gól nych se -
sjach tech nicz nych. Po nad to or ga ni za to rzy za pla no wa li tak że
se sję mi ni ste rial ną, w któ rej udział we zmą przed sta wi cie le rzą -
dów i ad mi ni stra cji pu blicz nej.
Pod czas Kon gre su od bę dą się tak że tar gi, na któ rych swo je
pro duk ty, sprzęt lub usłu gi za pre zen tu je kil ka dzie siąt firm

z pięt na stu państw. Wśród wy staw ców znaj dą się sto iska na -
ro do we Czech, Fran cji, Ja po nii, Pol ski oraz Włoch. Na eks po -
zy cję tar go wą skła da się tak że pre zen ta cja nie zwy kle bo ga te -
go par ku naj now szych ma szyn zwią za nych z utrzy ma niem
dróg w trud nych wa run kach zi mo wych. 
Dla oko ło dwóch ty się cy uczest ni ków Kon gre su przy go to wa ne
zo sta ły rów nież dwie wi zy ty tech nicz ne. Pół dnio we wy jaz dy
da ją moż li wość obej rze nia Ob wo du Utrzy ma nia Au to stra dy
i za po zna nia się ze spe cy fi ka cją pro jek tu in fra struk tu ral ne go,
ja kim jest most w Kwi dzy nie oraz zwie dze nia Cen trum Za rzą -
dza nia Ru chem Tri star, pol skie go głę bo ko wod ne go ter mi na lu
kon te ne ro we go DCT Gdańsk i za po zna nia się z kon struk cją
tu ne lu pod Mar twą Wi słą.
Do dat ko wą atrak cją Kon gre su bę dą za wo dy płu gów od śnież -
nych. Pod czas prze jaz du po to rze z prze szko da mi sę dzio wie
oce nią umie jęt no ści pro wa dze nia po jaz du, czas prze jaz du
i stan tech nicz ny płu gu. Za wo dy swo ją ory gi nal no ścią przy cią -
ga ją sze ro ką pu blicz ność oraz wy zwa la ją du cha spor to wej ry -
wa li za cji. W dniu 22 lu te go na spe cjal nym to rze przy Sta dio nie
Ener ga zmie rzą się mi strzo wie kie row ni cy, któ rzy oka za li się
naj lep si w swo ich kra jach wy gry wa jąc lo kal ne eli mi na cje.
Wstęp na za wo dy jest bez płat ny. 
Pięt na sta edy cja Kon gre su od bę dzie się w dniach 20-23 lu te -
go 2018 ro ku, w Gdań sku w obiek tach Cen trum Wy sta wien ni -
czo -Kon gre so we go AM BE RE XPO. Je go or ga ni za to ra mi są Ge -
ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, Świa to we Sto -
wa rzy sze nie Dro go we PIARC oraz Mia sto Gdańsk.
Kon gres i to wa rzy szą ce mu tar gi od by wa ją się pod ho no ro -
wym pa tro na tem Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa.
Spon so ra mi Kon gre su są: zło ci: AEBI Schmidt, Bu di mex,
srebr ni: Astal di, Stra bag, brą zo wi: Ener go pol i Me tro stav
Szcze gó ły i pro gram Kon gre su: http://piarcg dan sk2018.org/

IMPREZY TARGOWE
www.pl.aipcrgdansk2018.org/

XV Mię dzy na ro do wy Zi mo wy Kon gres Dro go wy
Dzię ki kon se kwent nym dzia ła niom po dej mo wa nym w wie lu kra jach, tak że w ra mach eu ro pej -
skich pro gra mów wy rów ny wa nia roz wo ju sie ci dro go wej, przy wspo ma ga niu eu ro pej skie go
Fun du szu Spój no ści oraz do ta cji Unii Eu ro pej skiej – stan in fra struk tu ry dro go wej jest zde cy -
do wa nie lep szy niż przed la ty. Zna cze nie te go fak tu trud no prze ce nić, zwłasz cza w do bie tak
dy na micz ne go roz wo ju go spo dar cze go, bo wiem to wła śnie sieć trans por to wa jest krwio obie -
giem go spo dar ki, a w ży ciu co raz więk szych po pu la cji miesz kań ców miast i miej sco wo ści – jej
new ral gicz nym ner wem. Utrzy ma nie sie ci dróg we wła ści wym sta nie nie jest za da niem ła twym,
a w okre sie pa no wa nia zi mo wych wa run ków sta je się wręcz wy zwa niem. 
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IMPREZY TARGOWE

Bez wąt pie nia IFAT jest naj więk szą w świe cie im pre zą wy sta wien -
ni czą bran ży ko mu nal nej. O jej ro li i zna cze niu mo że świad czyć
suk ces, ja ki od nio sła po przed nia, ju bi le uszo wa pięćdziesiąta edy -
cja, któ ra zgro ma dzi ła w Mo na chium po nad 3.000 wy staw ców, re -
pre zen tu ją cych 59 kra jów. Wy staw cy pre zen to wa li swe tech no lo -
gie na po wierzch ni 238.000 me trów kwa dra to wych. Im pre za cie -
szy ła się tak że ogrom nym za in te re so wa niem zwie dza ją cych, któ -
rych przez mo na chij skie cen trum prze wi nę ło się bli sko 140 ty się cy. 
Są to wszyst ko im po nu ją ce licz by, któ re świad czą o zna cze niu
ja kie fir my przy wią zu ją do mo na chij skiej wy sta wy. Po twier dze -
niem mo że być fakt, że li sta chęt nych do wzię cia udzia łu w przy -
szło rocz nej im pre zie zo sta ła za peł nio na już w kwiet niu 2017 ro -
ku. A naj bliż sza edy cja po świę co na bę dzie głów nie za gad nie -
niom zwią za nym z czy stą wo dą pit ną, efek tyw nym re cy klin giem
i od po wie dzial nym po stę po wa niem z cen ny mi za so ba mi na tu -
ral ny mi. Nic w tym dziw ne go wszak IFAT to bez wąt pie nia wio -
dą ce tar gi w bran ży eko lo gicz nej, w któ rych naj bar dziej kom -
plek so wo uję te są wszyst kie za gad nie nia zwią za ne z wo dą, śro -
do wi skiem, od pa da mi i ich ra cjo nal nym wy ko rzy sta niem. 
Bę dzie więc moż na zo ba czyć w Mo na chium naj now sze roz -
wią za nia ze wszyst kich dzie dzin zwią za nych z sze ro ko ro zu -

mia ną ochro ną śro do wi ska. Bę dą to pro duk ty i tech no lo gie wy -
ko rzy sty wa ne w go spo dar ce wod no -ście ko wej, nie zbęd ne
przy prze twa rza niu od pa dów ko mu nal nych i prze my sło wych
oraz w re cy klin gu su row ców wtór nych.
Szcze gó ło wa ofer ta te ma tycz na tar gów: 
• in ży nie ria wod na (wy do by cie, iry ga cja, uzdat nia nie, kon tro la

za nie czysz czeń, ochro na itp.), 
• bu do wa za kła dów wo dy, oczysz czal ni, 
• wo do cią gi i sys te my ście ków, 
• usłu gi zwią za ne z wo dą, dys try bu cją, 
• ochro na brze gów, za bez pie cze nia prze ciw po wo dziom, 
• ana li zy, tech ni ki la bo ra to ryj ne dla wo dy, 
• edu ka cja, ba da nia na uko we, trans fer tech no lo gii, 
• go spo dar ka od pa da mi i re cy kling, 
• po zy ski wa nie ener gii z su row ców i od pa dów, 
• czysz cze nie, od śnie ża nie i utrzy ma nie dróg, 
• uzdat nia nie gle by, od zy ski wa nie te re nów ska żo nych, 
• ochro na po wie trza, usu wa nie za nie czysz czeń,
• po mia ry i kon tro la – tech no lo gie la bo ra to ryj ne, ana li zy, 
• usłu gi zwią za ne z re cy klin giem, 
• ba da nia i opra co wa nia na uko we, trans fer tech no lo gii.

www.ifat.de

IFAT wkra cza w dru gie pół wie cze
Zbli ża się ter min roz po czę cia jed nej z naj waż niej szych im prez tar go wych bran ży ko mu nal -
nej – Tar gów Ochro ny Śro do wi ska – Go spo dar ki Wo dą, Ście ka mi, Od pa da mi i Su row ca -
mi – IFAT 2018. Naj bliż sza – pięć dzie sią ta pierw sza już edy cja od bę dzie się w dniach 14-18
ma ja 2018 ro ku i tak jak wszyst kie po przed nie zor ga ni zo wa na zo sta nie w Mo na chium, jed nym
z naj więk szych i naj no wo cze śniej szych cen trów tar go wych na świe cie. 
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Utwo rze nie PSZOK -a wy ni ka nie tyl ko ze wzglę dów praw nych,
ale rów nież od po wia da na po trze by miesz kań ców. Wy ni ka to
choć by z fak tu, że wie le ro dza jów od pa dów nie po win no tra -
fiać do pod sta wio nych przy po se sjach po jem ni ków (np. od pa -
dy nie bez piecz ne czy wiel ko ga ba ry to we). W związ ku z po wyż -
szym punkt ta ki mu si stać się miej scem, w któ rym lo kal na spo -
łecz ność bę dzie mo gła od dać je w spo sób zgod ny z prze pi sa -
mi, nie od płat nie, bez ocze ki wa nia na ak cję „wy staw ka” czy
zbiór kę w for mu le mo bil nej. Po trze bę two rze nia PSZOK -ów po -
twier dza tak że licz ba nie le gal nych miejsc de po no wa nia od pa -
dów na te re nie wie lu gmin, tak zwanych dzi kich wy sy pisk.
Stwa rza to bar dzo du że za gro że nie dla śro do wi ska (za nie -
czysz cze nie gleb, wód, po wie trza) oraz nie ko rzyst nie wpły wa
na es te ty kę kra jo bra zu. A za tem PSZOK -i umoż li wia ją bez -
piecz ny i kon tro lo wa ny od biór od pa dów, a tak że wła ści we ich
za go spo da ro wa nie i uniesz ko dli wie nie.
Grunt to do bre wy po sa że nie
Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach szcze -
gó ło wo okre śla, ja kie ro dza je od pa dów po win ny zna leźć się
w te go ro dza ju obiek tach. Nie ozna cza to jed nak, że wy szcze -
gól nio ny w pol skim pra wie ka ta log tych od pa dów jest za -
mknię ty. Wska za ne jest przyj mo wa nie jak naj więk szej licz by
grup od pa dów. Wów czas bo wiem ist nie je więk sza szan sa
na to, że od pa dy pro ble mo we nie tra fią do miejsc na ten cel
nie prze zna czo nych. War to przy tym pa mię tać, że od bie ra nie
na PSZOK -u róż nych ro dza jów od pa dów wią że się z wy po sa -
że niem te go obiek tu w od po wied nie kon te ne ry/po jem ni ki

do ich ma ga zy no wa nia. Naj czę ściej sto so wa ny mi roz wią za nia -
mi w tym za kre sie są wol no sto ją ce, otwar te kon te ne ry (m. in.
na od pa dy zie lo ne, me ble czy gruz), ale tak że z moż li wo ścią
oplan de ko wa nia (aby za bez pie czyć je przed róż ne go ro dza ju
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi, np. opa da mi). Na PSZOK -ach
wy ko rzy stu je się tak że szczel ne, za mknię te po jem ni ki do prze -
cho wy wa nia sub stan cji nie bez piecz nych, m.in. le ków, farb czy
środ ków ochro ny ro ślin. Istot ne jest, by po jem ni ki te speł nia ły
wy ma ga nia ADR i by ły przy sto so wa ne do ma ga zy no wa nia
i trans por tu da ne go ty pu od pa dów/sub stan cji.
Mó wiąc o or ga ni za cji PSZOK -u, nie moż na za po mi nać o ma -
szy nach/urzą dze niach, w któ re punkt jest wy po sa żo ny, a prze -
kła da ją się na je go funk cjo nal ność. Jak wy ni ka z pro wa dzo -
nych w gmi nach an kie ty za cji, nie wszyst kie obiek ty po sia da ją
sprzęt, któ ry mógł by uła twić or ga ni za cję pra cy na PSZOK -u.
Naj czę ściej obiek ty te wy po sa żo ne są w ko par ko -ła do war kę
lub/i wó zek wi dło wy (w szcze gól no ści do ty czy to punk tów zor -
ga ni zo wa nych przy za kła dach za go spo da ro wa nia od pa dów).
W nie licz nych przy pad kach za no to wa no ist nie nie zgnia ta rek
oraz bra mow ców i ha kow ców do ob słu gi kon te ne rów. Ma jąc
jed nak na wzglę dzie cho ciaż by fakt ro sną ce go stru mie nia od -
pa dów do star cza nych na PSZOK, w du żych mia stach re ko -
men du je się wy po sa że nie te go ty pu obiek tów w pra so kon te -
ne ry. W aglo me ra cjach na PSZOK -i co raz wię cej tra fia też sty -
ro pia nu, któ ry zaj mu je du żą po wierzch nię te go obiek tu. War to
za tem rów nież za in we sto wać w zgnia tar kę/za gęsz czar kę do te -
go ro dza ju od pa dów.

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

PSZOK – funk cjo nal ność 
w pa rze z edu ka cją

Pod ko niec ubie głe go wie ku w gmi nach po wsta ły pierw sze, zor ga ni zo wa ne miej sca, w któ rych moż -
na by ło po zo sta wiać od pa dy nie bez piecz ne. Na to miast już w roku 2002  wska za no po trze bę or ga ni -
za cji gmin nych punk tów zbiór ki od pa dów nie bez piecz nych, jed nak do dziś nie sfor mu ło wa no ja -
snych wy tycz nych, któ re okre śla ły by za sa dy funk cjo no wa nia ta kich obiek tów. Trze ba jed nak mieć
na wzglę dzie fakt, iż two rze nie punk tu se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych (PSZOK) za -
le ży od wie lu czyn ni ków – za rów no śro do wi sko wych, jak i spo łecz nych czy eko no micz nych.
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GOSPODARKA ODPADAMI

Edu ka cja i in for ma cja – prze ła my wa nie ste reo ty pów
Za nim gmi na za pla nu je bu do wę lub zor ga ni zo wa nie
PSZOK‐-u, war to po sta wić na po zy tyw ną in for ma cję i sku tecz -
ną ak cję edu ka cyj ną, skie ro wa ną do miesz kań ców. Ta ka kam -
pa nia mu si pod kre ślać efek ty eko no micz ne i eko lo gicz ne oraz
ko rzy ści z funk cjo no wa nia punk tu „bli sko do mu”. Naj waż niej -
szym aspek tem ta kiej ak cji jest po ka za nie, jak każ dy z miesz -
kań ców mo że wpły wać na ilo ści po wsta ją cych i wy se gre go -
wa nych od pa dów. Te go ty pu kam pa nie edu ka cyj ne po win ny
po sze rzać świa do mość eko lo gicz ną lo kal nej spo łecz no ści
oraz przy czy niać się do prze ła my wa nia ste reo ty pów do ty czą -
cych go spo dar ki od pa da mi, w tym funk cjo no wa nia PSZOK -u. 
Aby kam pa nia przy nio sła po żą da ne owo ce, na le ży wszyst ki mi
moż li wy mi ka na ła mi pró bo wać do cie rać do miesz kań ców, ma -
jąc na wzglę dzie róż no rod ne gru py do ce lo we (wiek), ro dzaj
za bu do wy (wiej ska, miej ska) i moż li wo ści od po wied nich, do -
sto so wa nych i ade kwat nych no śni ków in for ma cji/ko mu ni ka cji,
do stęp nych w da nej gmi nie. W tym za kre sie war to po sta wić
m.in. na stro ny in ter ne to we, de dy ko wa ne go spo dar ce od pa -
da mi w gmi nie, ma te ria ły mul ti me dial ne, współ pra cę z lo kal -
ny mi me dia mi (In ter net, pra sa, ra dio, te le wi zja), ulot ki, wkład -
ki, bro szu ry do sto so wa nie do wie ku od bior cy czy eko ga dże ty
(dłu go pi sy, za kład ki do ksią żek, od bla ski, ko lo ro wan ki itp.).
Co istot ne, prze ka zy wa na in for ma cja po win na być jed no li ta na te -
re nie ca łe go re gio nu ob ję te go sys te mem. Miesz kań cy mu szą
zda wać so bie spra wę, że PSZOK to nie jest coś od ręb ne go, ale
sta no wi ele ment spój nej, upo rząd ko wa nej ca ło ści, dzię ki któ rej
w da nej gmi nie (czy na wet re gio nie) pro wa dzo na jest opty mal na
go spo dar ka od pa da mi, obej mu ją ca za go spo da ro wa nie róż nych
ro dza jów od pa dów. Aby ten prze kaz był spój ny i jed no li ty, war to

po wie rzyć ta ką kam pa nię pod mio tom, któ re ma ją do świad cze nie
w pro wa dze niu te go ty pu dzia łań. Zle ca ją cy ma wów czas gwa -
ran cję, że ak cja in for ma cyj na bę dzie nie tyl ko pra wi dło wo ko or -
dy no wa na, ale rów nież speł ni prze słan ki me ry to rycz ne.
PSZOK wi zy tów ką
Do brze dzia ła ją cy PSZOK mo że stać się wi zy tów ką pra wi dło -
wo pro wa dzo nej go spo dar ki od pa da mi w gmi nie. War to za tem
tak go zor ga ni zo wać, by był miej scem przede wszyst kim efek -
tyw nym i funk cjo nal nym. A opty mal nie po pro wa dzo na kam pa -
nia edu ka cyj no -in for ma cyj na do ty czą ca dzia łal no ści punk tu
po win na stać się środ kiem do ce lu, ja kim jest wła ści we za go -
spo da ro wa nie od pa dów, a co za tym idzie – re duk cja ilo ści
skła do wa nych od pa dów.

Kin ga Ga mań ska, 
Pa weł Sza dzie wicz

Eko rum
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Adam Ga moń
Pre zes Za rzą du Spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne GA MON

Ko niec ro ku to do sko na ła oka zja do pod su mo wań, za rów no pod ką tem osią gnięć i suk ce sów na -
szej fir my jak rów nież roz wo ju i kon dy cji bran ży wod no -ka na li za cyj nej w Pol sce.  Rok 2017 to czas,
któ ry na sza bran ża mo że uznać za bar dzo uda ny. Na kła dy fi nan so we na in we sty cje ro sną, za uwa ża
się ten den cje wzro sto we oraz znacz ną po pra wę ryn ku, a co naj waż niej sze, nic nie wska zu je na to,
aby w tym wzglę dzie mia ło się coś zmie nić w ro ku przy szłym. Dzie je się tak bo Pol ska, mi mo du -
żych in we sty cji w sek to rze wod no -ka na li za cyj nym, chcąc osią gnąć po ziom roz wi nię tych kra jów Unii
Eu ro pej skiej, wciąż po trze bu je wiel kich na kła dów. A po nie waż na dal mo że my li czyć na unij ne do fi -
nan so wa nie, to liczba no wych in we sty cji bę dzie ro sła, co z kolei umoż li wi dal szy roz wój uczest ni -
kom te go sek to ra go spo dar ki.
Tak że dla na sze go przed się bior stwa rok 2017 był do bry, za rów no pod wzglę dem za kła da nej pro duk cji no wych po jaz -
dów, jak i pod wzglę dem re ali za cji pla nów, za mie rzeń i in we sty cji. Mam tu na my śli przede wszyst kim na szą no wą ha lę
pro duk cyj ną, po wsta ją cą w Kon stan ty no wie Łódz kim, na te re nie Łódz kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej,
do któ rej już na po cząt ku ro ku 2018 za mie rza my prze nieść na szą pro duk cję i biu ro. I to wła śnie z tą in -
we sty cją wią że my naj więk sze na dzie je na suk ces w ro ku 2018 i wie lu ko lej nych la tach. Przede wszyst -
kim no wa prze strzeń po zwo li nam po dwo ić licz bę za trud nio nych pra cow ni ków, a tym sa mym zwięk -
szyć ilość pro du ko wa nych sa mo cho dów, co umoc ni na szą po zy cję na pol skim ryn ku, ale tak że uła twi
nam szyb szą i bar dziej dy na micz ną eks pan sję na ryn ki za gra nicz ne. A w dłu go fa lo wej per spek ty wie to
wła śnie eks port ma sta no wić głów ną ba zę na szej dzia łal no ści.

BAROMETR KOMUNALNY
www.poskom.pl

Rok 2017 i perspektywy 
bran ży ko mu nal nej
Począwszy od trzeciego tegorocznego wy da nia Po śred ni ka Ko mu nal ne go pu bli ku je my Ba ro me tr Ko mu nal ny, będący cyklem
sondaży po świę co nych ak tu al nym wy da rze niom w bran ży. Chce my, aby w tym miej scu wy po wia da ły się oso by zwią za ne z polską
„komunalką”, któ re ma ją istot ny wpływ na funk cjo no wa nie tej ga łę zi go spo dar ki. A po nie waż wszyst ko, co dzie je się w branży ko -
mu nal nej do ty czy po części nas wszyst kich i ma istot ny wpływ na codzienne ży cie, to naszym zdaniem war to po znać opi nie
osób, które z ra cji wy ko ny wa nych za jęć ma ją od po wied nią wie dzę i do świad cze nie. Ta edy cja Ba ro me tru Ko mu nal ne go jest
ostat nią w ro ku 2017, a to naj lep szy czas do pod su mo wań, ocen, spo rzą dze nia bi lan su zy sków i strat. Po nadto to czas, w któ -
rym wszyscy ro bi my pla ny na przy szłość, sta ra my się prze wi dzieć, ja kie wy zwa nia przyj dzie nam po ko nać. Dla te go też zwró ci li -
śmy się do czo ło wych uczest ni ków ryn ku ko mu nal ne go z prośbą o oce nę, ja ki był to rok z ich punk tu wi dze nia, co się spraw dzi -
ło, a co nie, jak oce nia ją kon dy cję ca łej bran ży i cze go ocze ku ją w naj bliż szej przy szło ści…
My tak że po ku si li śmy się o wła sną oce nę ro ku 2017, a na sza oce na to su ma ca ło rocz nych do świad czeń, wpraw dzie po stron ne -
go, ale za an ga żo wa ne go oraz ży wot nie za in te re so wa ne go ob ser wa to ra i uczest ni ka bran ży komunalnej. Wszak w tym cza sie od -
by li śmy set ki roz mów, spo tkań, wy słu cha li śmy wie lu in te re su ją cych wy kła dów i opi nii, prze czy ta li śmy in te re su ją ce ana li zy, śle dzi -
li śmy tech no lo gicz ne no win ki ryn ko we. Na tej pod sta wie wy snu li śmy wnio sek, że dobiegający końca rok był dla bran ży ko lej nym
okresem dy na micz ne go roz wo ju i mi mo wie lu – nie za wsze obiek tyw nych – trud no ści znakomita więk szość uczest ni ków sek to ra
ko mu nal ne go koń czy go w do brych nastrojach. 
Na to miast wy zwa nia, któ re trze ba po ko nać w ro ku 2018 oraz w dal szej przy szło ści, są ogrom ne, a bran ża ko mu nal na sta je się
jed ną z naj waż niej szych ga łę zi go spo dar ki Pol ski. Ale to chy ba do brze, bo choć ska la wy zwań jest ogrom na i skom pli ko wa na, to
jed no cze śnie gwa ran tu je za an ga żo wa nie środ ków umoż li wia ją cych sta bil ny roz wój wszyst kich uczest ni ków z te go sek to ra.

Tym ra zem po pro si li śmy uczest ni ków ba ro me tru o odpowiedź na pytanie:

Ja ki był to rok dla bran ży ko mu nal nej i ja kie wy zwa nia cze ka ją w ro ku przy szłym?
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Pa tryk Ja wor ski
Dy rek tor ds. Mar ke tin gu
w fir mie KA STELL Sys te my
Szczo tek Prze my sło wych

Mi ja ją cy rok to ko lej ny okres
in ten syw nej me cha ni za cji
w ob sza rze sprzą ta nia ulic
i dróg, chod ni ków oraz pla -
ców za rów no w mia stach, jak
i po za ni mi. Przed się bior stwa
ko mu nal ne, zwłasz cza te w du żych aglo me ra cjach ta -
kich jak War sza wa i Kra ków, sta wia ją na in we sty cje
w no wo cze sny i bar dziej efek tyw ny park ma szy no wy.
Dba ją przy tym rów nież o od po wied ni stan szczo tek
ta le rzo wych i wal co wych, któ re ma ją de cy du ją cy
wpły wa na ja kość wy ko ny wa nej pra cy. Ro sną ce wy -
dat ki w tym ob sza rze, któ re moż na za ob ser wo wać
w 2017 ro ku, wią żą się z więk szą świa do mo ścią oraz
ocze ki wa nia mi spo łe czeń stwa, któ re wy wie ra jąc na -
cisk na lo kal ne wła dze do ma ga się utrzy ma nia czy sto -
ści na po zio mie moż li wym do za ob ser wo wa nia w kra -
jach za chod nio eu ro pej skich. Dru gim aspek tem są
rów nież kwe stie bez pie czeń stwa i re gu la cji praw nych,
któ re to na kła da ją na fir my bu dow la ne sprzą ta nia dróg
do jaz do wych i wy jaz do wych z placów bu do wy, co
w po łą cze niu z ro sną cą ko niunk tu rą w bu dow nic twie
po zwa la są dzić, iż obec ny trend utrzy ma się w no wym
ro ku. Utrzy mu ją cy się przy tym wzrost eko -
lo gicz nej świa do mo ści w na szym kra -
ju, spra wi że in we sty cje w no wo cze -
snej ja ko ści sprzęt i ak ce so ria, w tym
wy so kiej ja ko ści szczot ki do za mia ta -
rek nie zwol nią w 2018 ro ku, a na wet
po win ny przy śpie szyć.

Pa weł Przy wóz ki
Me na dżer Sprze da ży Ma szyn do Pro fe sjo nal nej Pie lę gna cji Zie le ni 
w Hu sqvar na Po land

Bran ża pie lę gna cji zie le ni w Pol sce roz wi ja się dy na micz nie, a rok 2017 tyl ko po twier dził tę ten -
den cję i nic nie za po wia da, aby to się mia ło zmie nić. Na to miast fir my z bran ży ko mu nal nej zaj mu -
ją ce się pie lę gna cją te re nów zie lo nych, skar żą się na brak rąk do pra cy – szcze gól nie do tej naj -
prost szej, nie wy ma ga ją cej szcze gól nych kwa li fi ka cji. Jest to je den z po wo dów co raz więk szej
me cha ni za cji w tych pra cach. Za uwa żal na jest też pre sja pła co wa, któ ra zwięk sza kosz ty dzia łal -
no ści, a to w dłuż szej per spek ty wie skło ni fir my do wy bie ra nia no wych roz wią zań tech no lo gicz -
nych, bądź ma szyn o wyż szej wy daj no ści i er go no mii. Dla te go na sza fir ma ofe ru je mię dzy in ny mi
sys tem Za rzą dza nia Flo tą Ma szyn HFS, któ ry po ma ga kon tro lo wać pra cę ca łej flo ty ma szyn, le piej je wy ko rzy sty wać, ale
rów nież wy daj niej pra co wać, co w efek cie sku tecz nie ob ni ża kosz ty ope ra cyj ne. Z in ny mi pro ble ma mi mie rzą się wy ko naw -
cy pra cu ją cy w cen trach miast, miej scach pu blicz nych i osie dlach miesz ka nio wych. Tam istot nym czyn ni kiem jest do pusz -
czal ny po ziom ha ła su i emi sji spa lin. Wy da je się, że naj lep szym roz wią za niem mo że być tech no lo gia aku mu la -
to ro wa. Już w tej chwi li wio dą ce fir my na ryn ku ma ją w ofer cie ma szy ny, któ re pa ra me tra mi do rów nu ją ma -
szy nom spa li no wym, a ich ob słu ga jest bar dzo pro sta i bar dzo eko no micz na w dłuż szej per spek ty wie. Po -
za tym w ostat nich la tach ro śnie – rów nież w Pol sce – sprze daż ko sia rek au to ma tycz nych. Wpraw dzie
obec nie klien ta mi są głów nie oso by pry wat ne, ale wio dą cy pro du cen ci ma ją już ofer tę na ta kie ma szy ny
do za sto so wań ko mer cyj nych. Być mo że w per spek ty wie kil ku lat co dzien nym wi do kiem bę dą sa mo dziel -
ne, ci che, nie wy dzie la ją ce spa lin, ko siar ki ob słu gu ją ce miej skie skwe ry i par ki.

Andrzej Tokarczyk
z-ca Dyrektora Sprzedaży 
w Komatsu Poland

My ślę, że ca ła bran ża ko mu nal -
na mo że uznać rok 2017 za uda -
ny. Wpraw dzie by ło spo ro za wi -
ro wań, nie pew no ści i zmian le -
gi sla cyj nych, ale ge ne ral nie
bran ża się roz wi ja i nie są dzę,
aby w naj bliż szym cza sie sy tu -
acja mia ła ulec po gor sze niu. Tym bar dziej, że Pol ska ma
du że bra ki w tej dzie dzi nie i do rów na nie do in nych kra jów,
a przede wszyst kim wy peł nie nie unij nych dy rek tyw, bę dzie
wy ma ga ło jesz cze wie lu na kła dów. My tak że je ste śmy za -
do wo le ni bo rok 2017 za koń czy li śmy z wy ni kiem jesz cze
lep szym niż pla no wa li śmy. To nas cie szy, bo bio rąc
pod uwa gę sto sun ko wo krót ki cza su od roz po czę cia sprze -
da ży ma szyn Sen ne bo ge na – przy po mnę, że ich sprze da -
żą w Pol sce zaj mu je my się od stycz nia 2016 ro ku – to ostat -
nie dwanaście mie się cy za koń czy ło się du żym suk ce sem
i je ste śmy bar dzo za do wo le ni z osią gnię tych re zul ta tów.
Wpraw dzie sprze da je my ma szy ny uzna ne go pro du cen ta,
któ ry w Eu ro pie ko ja rzo ny jest z wy so ką ja ko ścią, to w Pol -
sce na dal mar ka ta nie jest po wszech nie zna na i tym bar -
dziej cie szy nas fakt, że za ufa ło nam tak wie lu klien tów. My
wie my, że sprze da je my ma szy ny naj wyż szej ja ko ści i dla -
te go je stem prze ko na ny, że z każ dym ro kiem o to za ufa nie
bę dzie ła twiej, gdyż po chleb ne opi nie do tych -
cza so wych użyt kow ni ków przy spo rzą nam
ko lej nych klien tów, a my bę dzie my mo -
gli sku pić się wy łącz nie na ich pro fe sjo -
nal nej ob słu dze. Dla te go też z opty mi -
zmem cze kam na rok 2018, a już te raz
wiem, że bę dzie on dla nas re kor do wy.
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Se ba stian Ja ku bow ski
Czło nek Za rzą du fir my 
Po wers Ma szy ny Sp z o.o.

Na sza oce na ro ku 2017 jest
jed no cze śnie pierw szą w od -
nie sie niu do bran ży ko mu nal -
nej, gdyż był to nasz de biu tanc -
ki rok w tym sek to rze go spo dar -
ki, ale je ste śmy już od 10 lat ak -
tyw ni w bran ży kru szyw. Z te go
też po wo du nie ma my moż li wo ści po rów na nia go z in ny -
mi la ta mi, ale na pew no speł nił on w 100 pro cen tach na -
sze ocze ki wa nia i uda ło się nam zre ali zo wać więk szość
pla nów. Spe cja li zu je my się w ma szy nach mo bil nych
do sze ro ko po ję te go re cy klin gu. Na sza stra te gia mar ke -
tin go wa opie ra się na pre zen ta cji na szych roz wią zań bez -
po śred nio u klien ta, stąd po mysł ob jaz du po Pol sce
z roz drab nia czem mo bil nym Lind ner. Do koń ca ro ku zro -
bi li śmy kil ka dzie siąt te stów ma szy ny, a w ko lej nym szy -
ku je my na stęp ne. Cie szy my się rów nież że uda ło się na -
wią zać pierw sze re la cje na pierw szym na szym spo tka niu
bran żo wym, czy li kon fe ren cji RI POK w Wi śle. Te go ty pu
im pre zy nie są nam ob ce, jed nak że je ste śmy po zy tyw nie
za sko cze ni at mos fe rą tam pa nu ją cą. Wpraw dzie de cy zję
o wej ściu na ten ry nek po prze dzi li śmy ana li za mi i sy mu -
la cja mi fi nan so wy mi, któ re da wa ły na dzie je na do bry biz -
nes, ale szyb ko oka za ło się, że po ten cjał bran ży jest
znacz nie więk szy niż sza cun ko we oce ny. To na stra ja nas
opty mi stycz nie i li czy my, że rok 2018 bę dzie za rów no dla
nas, jak i ca łej bran ży jesz cze bar dziej ko rzyst ny. Pol ska
na dal ma ogrom ne za le gło ści w sto sun ku do in nych eu -
ro pej skich kra jów pod wzglę dem in fra struk tu ry ko mu nal -
nej. To po wo du je, że ska la in we sty cji wy rów naw czych
bę dzie jesz cze na bar dzo du żym po zio mie tak -
że w ko lej nych la tach. Po za tym tak jak
i po zo sta łe kra je Unii Europejskiej, tak
i Pol skę na dro dze do wpro wa dze nia
go spo dar ki o za mknię tym obie gu cze -
ka jesz cze wie le in we sty cji.

To masz Ku siń ski
Pol ski przed sta wi ciel 
fir my Bol le gra af 
Re cy kling Ma chi ne ry

W mo jej oce nie rok 2017 dla
bran ży od pa dów ko mu nal nych
upły nął pod zna kiem dy na micz -
nie zmie nia ją cych się ce lów
sys te mu go spo da ro wa nia od pa -
da mi. I to za rów no pod wzglę -
dem le gi sla cyj nym, jak i tech nicz nym. To na to miast wy -
ma ga od po wied niej in fra struk tu ry, jej dal sze go roz wo ju
oraz mo der ni za cji, a do te go nie zbęd ne są pro wa dzo ne
na ma so wą ska lę in we sty cje. 
Po mo że w tym wzglę dzie za pew ne unij ne wspar cie, gdyż
na in we sty cje w sek to rze od pa do wym Pol ska bę dzie mo gła
wy ko rzy stać środ ki o war to ści 1,3 mi liar da zło tych z RPO
oraz z PO IS, do któ rych uzy ska li śmy do stęp po wy peł nie niu
wa run ków wstęp nych (tzw. ex an te: uchwa le nie WPGO czy
też wpro wa dzo ne od pierwszego lip ca na te re nie Pol ski jed -
no li te za sa dy zbie ra nia od pa dów). Choć i tu nie oby ło się
bez kło po tów, gdyż z po wo du bra ku kon sul ta cji spo łecz -
nych za kwe stio no wa no uchwa le nie ma zo wiec kie go WPGO.
Z dru giej stro ny do 2020 ro ku mu si my pod nieść po ziom
od zy sku su row ców z obec nych dwu dzie stu kil ku
do pięćdziesięciu pro cent. To wy mu si sta łą po trze bę im -
ple men ta cji za awan so wa nych roz wią zań tech no lo gicz -
nych, au to ma ty za cji i ro bo ty ki, gdyż tyl ko wte dy bę dzie
moż li we speł nie nie unij nych norm. Zwłasz cza, że zmia -
ny, któ re za szły na na szym ro dzi mym ryn ku pra cy – stał
się ryn kiem pra cow ni ka a nie pra co daw cy – do pro wa dzą
do sy tu acji, któ re ob ser wu je my od dłuż sze go cza su
na ryn kach za chod nich. To zna czy po stę po wać bę dzie
pro ces za stę po wa nia pra cy ludz kiej od po -
wied ni mi roz wią za nia mi tech no lo gicz ny -
mi, któ re nie tyl ko przy spie szą re ali za -
cję bie żą cych ce lów, ale tak że za pew -
nią ich spraw ną i bez pro ble mo wą re ali -
za cję w przy szło ści.

Pa weł Sza dzie wicz, Eko rum

Nie mal ca ły mi nio ny rok sta no wił dla bran ży od pa do wej du ży znak za py ta nia. Na le ży to jed -
nak roz pa try wać w kon tek ście kil ku ostat nich lat, kie dy to go spo dar ka od pa da mi wkro czy ła
na dro gę istot nych prze obra żeń. Ko lej ne zmia ny pra wa od pa do we go, je go nie sta bil ność,
w du żej mie rze wpły wa ją na ma razm w in we sty cjach w tym ob sza rze. Nic dziw ne go – in we -
sto rzy nie chcą po dej mo wać ry zy ka, tym bar dziej, że w grę wcho dzi an ga żo wa nie środ ków
wła snych lub unij nych. Spo ro kon tro wer sji bu dzi ły ak tu ali za cje wo je wódz kich pla nów go -
spo dar ki od pa da mi. Jak wia do mo, wie le z nich uchwa lo no po ter mi nie, a część przy ję tych
WPGO zna la zła swój fi nał w są dach ad mi ni stra cyj nych. Kon tro wer sje wwołało też roz po rzą -
dze nie Mi ni stra Śro do wi ska do ty czą ce go stan da ry za cji pro wa dze nia se lek tyw nej zbiór ki od -
pa dów na te re nie kra ju. A dziś jesz cze cze ka my na ko lej ną już no we li za cję usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. Pew ne oży wie nie w bran ży od no to wa no na to miast w związ ku
z ogło sze niem przez Ko mi sję Eu ro pej ską uru cho mie nia środ ków na in we sty cje w ob sza rze go spo -
dar ki od pa da mi w no wej per spek ty wie fi nan so wej.
Na po wyż sze zmia ny sta ra się od po wia dać na sza fir ma, or ga ni zu jąc kon fe ren cje, któ re sta no wią plat -
for mę wy mia ny do świad czeń do ty czą cych bie żą cych pro ble mów i wy zwań na przy szłość. Po trze bę
or ga ni za cji te go ty pu spo tkań ob ser wu je my tym bardziej, że go spo dar ka od pa da mi jest te ma tem waż -
nym, a głos bran ży sta je się sły szal ny tak że w szer szych krę gach.
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Ju bi le usz sześć dzie się cio le cia ist nie nia LiuGong
chiń ski pro du cent ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go
świę to wał pod czas co rocz nej kon fe ren cji de ale rów.
W ju bi le uszo wej im pre zie wzię li udział nie tyl ko de -
ale rzy z ca łe go świa ta, ale tak że przed sta wi cie le
chiń skie go rzą du, or ga ni za cji biz ne so wych oraz in -
sty tu cji fi nan so wych. Kon fe ren cja by ła do sko na łą
oka zją do prze śle dze nia dro gi, ja ką fir ma od by -
ła – od lo kal ne go pro du cen ta ła do wa rek ko ło wych
do świa to we go kon cer nu, ma ją ce go swe za kła dy
i przed sta wi cie li w pięć dzie się ciu ośmiu pań stwach.
Od ro ku 2012 kon cern jest obec ny tak że w Pol sce,
wte dy bo wiem za rząd fir my pod jął de cy zję o kup nie
bu dow la nej czę ści pro duk cji Hu ty Sta lo wa Wo la. 
I to wła śnie pol ska część chiń skie go kon cer nu w ro -
ku 2017 mia ła swo je „pięć mi nut. Bo wiem we wrze -
śniu te go ro ku, w od stę pie za le d wie dwóch dni, mia -
ły miej sce otwar cie eu ro pej skiej sie dzi by fir my, in au -
gu ra cja Re gio nal ne go Cen trum Dys try bu cji Czę ści
Za mien nych oraz uru cho mie nie no wej li nii pro duk -
cyj nej. Prze nie sie nie biur LiuGong Eu ro pe do War -
sza wy to na stęp stwo de cy zji in we sty cyj nych w Sta -
lo wej Wo li, w któ rej znaj du je się ba za pro duk cyj na
chiń skie go kon cer nu. Ko lej nym po wo dem de cy zji
o prze no si nach jest po ło że nie na sze go kra ju na tra -
sie No we go Je dwab ne go Szla ku, co czy ni Pol skę
ide al nym miej scem dla roz wo ju chiń skich in we sty -
cji. Do dat ko wo umoż li wia to tak że zgro ma dze nie
w jed nym miej scu klu czo wych dla fir my spe cja li -
stów, tak by za pew nić jak naj lep sze wspar cie klien -
tów i re gio nal nych dys try bu to rów ma szyn pro du ko -
wa nych w za kła dach, w Sta lo wej Wo li. Wła śnie in -
we sty cje w tam tej szym kom plek sie pro duk cyj nym
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry są klu czo we dla obec -
no ści kon cer nu w Eu ro pie. Po wsta ło tam bo wiem
no wo cze sne Eu ro pej skie Cen trum Ba daw czo – Roz -
wo jo we Ma szyn Bu dow la nych, a tak że li nia pro duk -
cyj na oraz Eu ro pej skie Cen trum Dys try bu cji Czę ści
Za mien nych z ma ga zy nem na ty sią ce czę ści dla
klien tów na ca łym świe cie. In we sty cja w Sta lo wej
Wo li po twier dza też dłu go ter mi no we za an ga żo wa -
nie się kon cer nu LiuGong w ry nek eu ro pej ski. 
– Ta kie dzia ła nie jest spo ty ka ne bar dzo rzad ko,
po nie waż więk szość firm po stę pu je od wrot nie
i prze no si pro duk cję do Chin, na to miast my lo ku -
je my ją w Pol sce. Po przez bu do wę ła do wa rek ko -
ło wych i ko pa rek gą sie ni co wych w sa mym ser cu
Eu ro py Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry, ja ko je dy ny
chiń ski pro du cent ma szyn bu dow la nych, sta wia
eu ro pej skich klien tów na pierw szym miej scu.
Dzię ki te mu mo gą oni po le gać na ma szy nach
świa to wej kla sy, pro du ko wa nych zgod nie z naj -

bar dziej wy ma ga ją cy mi eu ro pej ski mi nor ma mi re -
gu lu ją cy mi ja kość, nie za wod ność i bez pie czeń -
stwo – pod kre śla Ho ward Da le, Prze wod ni czą cy
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry.
Przed sta wi cie le chiń skie go in we sto ra pla nu ją wy -
pro du ko wać w tym ro ku w Sta lo wej Wo li oko ło dwu -
stu pięć dzie się ciu ma szyn, z cze go oko ło osiem -
dzie siąt na no wo otwar tej li nii pro duk cyj nej. Obiekt
ma po wierzch nię cał ko wi tą 43.724 me trów kwa dra -
to wych, z cze go na no wą li nię pro duk cyj ną prze zna -
czo no 1.904 me try kwa dra to we. Przy zdol no ści pro -
duk cyj nej do ty sią ca sztuk rocz nie pra ce bę dą obej -
mo wać mon taż głów nych ze spo łów, ma lo wa nie, fi -
nal ny mon taż oraz pró by ma szyn. – Obec nie w peł -
nym za kre sie w fa bry ce w Sta lo wej Wo li pro du ku je -
my trzy mo de le ła do wa rek ko ło wych LiuGong se rii
H czy li 842H, 856H oraz 877H. Na stęp nie bę dzie my
sys te ma tycz nie uru cha miać pro duk cję ko lej nych
ma szyn, w tym sześć mo de li hy drau licz nych ko pa -
rek gą sie ni co wych z se rii E – 922E, 925E, 930E
i 936E – in for mu je Adam Klecz, dy rek tor pro duk cji
LiuGong w Sta lo wej Wo li. 

www.liugong-europe.com

LiuGong po twier dza wiel kie aspi ra cje 
Do bie ga ją cy koń ca rok za pi sze się szcze gól nie w hi sto rii fir my LiuGong. Nie tyl ko z ra cji ju bi -
le uszu sześć dzie się cio le cia ist nie nia, ale przede wszyst kim ukoń cze nia in we sty cji ugrun to wu -
ją cych po zy cję czo ło we go, świa to we go pro du cen ta ma szyn bu dow la nych. Waż ną ro lę w tym
pro ce sie ode gra ły tak że in we sty cje zre ali zo wa ne w Pol sce

a LiuGong mo że być dum ny
ze swej bogatej hi sto rii,
chiń ski kon cern świę to wał
wła śnie ju bi le usz sześ dzie -
się cio le cia ist nie nia 

f Prze nie sie nie biur LiuGong
Eu ro pe do War sza wy oraz
in we sty cje w Sta lo wej Wo li
umoż li wią zgro ma dze nie
w jed nym miej scu klu czo -
wych spe cja li stów fir my
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mo to efek ty pra cy służb po rząd ko wych są nie wy star cza ją ce.
Naj czę ściej wi dać to przy wy jaz dach z du żych pla ców bu do wy
po za gra ni ca mi miast. Ow szem, moż na tam za ob ser wo wać
nie mal sta le jeż dżą ce za mia tar ki, ale czy stość na wierzch ni na -
dal po zo sta wia wie le do ży cze nia. Kie row cy na rze ka ją, że za -
mia tar ki tyl ko utrud nia ją ruch, po wo du jąc więk sze za to ry,
a efek ty ich pra cy są nie wy star cza ją ce.

MASZYNY KOMUNALNE
www.kastell.pl

Po mo gą tyl ko wła ści we szczot ki

– Na le ży te utrzy ma nie po rząd ku na dro gach do jaz do wych
i wy jaz do wych z te re nu bu do wy wy ma ga nie tyl ko za sto so wa -
nia od po wied niej za mia tar ki, lecz przede wszyst kim wła ści wie
do bra nych szczo tek, od któ rych za le ży ja kość i szyb kość wy -
ko na nej pra cy. W przy pad ku po wierzch ni moc no za bru dzo -
nych, po kry tych za schnię tym bło tem na le ży za sto so wać
szczot ki wy po sa żo ne w drut pła ski (ewen tu al nie kar bo wa ny
w przy pad ku szczo tek wień co wych i wal co wych) lub mie sza -
ne (drut z wy so kiej ja ko ści po li pro py le nem). Na po wierzch -
niach po kry tych za bru dze niem luź nym (np. bło to po śnie go we
zi mą i wcze sną wio sną) lub syp kim (na przykład pia sek
w okre sie let nim) do brze spraw dza ją się szczot ki wy ko na ne
z wy so kiej ja ko ści po li pro py le nu, cza sa mi rów nież z do miesz -
ką dru tu fa li ste go. Przy go to wu jąc się do prac po rząd ko wych
na le ży rów nież zwró cić uwa gę na to, czy szczot ka któ rej chce -
my użyć po sia da od po wied nią dłu gość wło sia. Pa mię taj my,
że szczot ki, któ rych wło sie wy no si 1/3 lub mniej ory gi nal nej
dłu go ści kwa li fi ku ją się do na tych mia sto wej wy mia ny, po nie -
waż sku tecz ność za mia ta nia przy ich wy ko rzy sta niu spa da
o po nad osiemdziesiąt procent. A to z ko lei prze kła da się
na więk szą ilość prze jaz dów w ce lu usu nię cia po wsta łe go za -
bru dze nia oraz ry zy ko uszko dze nia za mia tar ki.

Pa tryk Ja wor ski, 
Dy rek tor ds. Mar ke tin gu i Ob słu gi Klien ta 

fir my KA STELL Sys te my Szczo tek Prze my sło wych

Jak wia do mo, w kwe stii czy sto ści bar dzo wie le za le ży od po -
go dy. Je sien na, desz czo wa au ra spra wia, że bło ta na pla cach
bu do wy jest wię cej niż zwy kle. Zi mą tak że nie jest le piej,
a do bło ta do cho dzi jesz cze zmie sza ny z nim śnieg. Nie zwal -
nia to jed nak wy ko naw ców in we sty cji z obo wiąz ku sprzą ta nia
po so bie. A bło to za le ga ją ce na jezd ni w po łą cze niu z opa da -
mi desz czu mo że sta no wić re al ne za gro że nie dla wszyst kich
uczest ni ków ru chu dro go we go. Bło to mo że być jesz cze groź -
niej sze niż śnieg i lód, gdyż tak sa mo „sku tecz nie” za py cha
row ki bież ni ka w opo nach, ale znacz nie trud niej jest je usu nąć.
A za pcha ny bież nik ozna cza po gor sze nie, bądź wręcz cał ko -
wi ty brak, przy czep no ści, a to z ko lei po wo du je utra tę kon tro li
nad po jaz dem. Zresz tą ba da nia po twier dza ją, że na wet nie
do koń ca za pcha ny bież nik wy dłu ża dro gę ha mo wa nia dwu -
krot nie. Prze pro wa dzo no te sty, któ re do wio dły, że dwu krot ny
wzrost dłu go ści ha mo wa nia wy stę pu je już przy pręd ko ści 40
km/h, czy li w nor mal nym ru chu miej skim. Dla te go też zgod nie
z ko dek sem wy kro czeń za za nie czysz cza nie dro gi, któ re mo -
że po wo do wać nie bez pie czeń stwo lub sta no wić utrud nie nia
w ru chu dro go wym prze wi dzia na jest ka ra grzyw ny do 1.500
zło tych, ka ra na ga ny jak i na kaz uprząt nię cia dro gi.
Trze ba przy znać, że wie le firm bu dow la nych dba o czy stość
na wierzch ni przy re ali zo wa nych przez sie bie in we sty cjach. Ja -
dąc wzdłuż bu do wa nych no wych dróg eks pre so wych wi dać
al bo spe cjal ne trak to ry przy sto so wa ne do czysz cze nia dróg,
al bo ro bot ni ków ze szczot ka mi, któ rzy usu wa ją bło to na no szo -
ne na ko łach gi gan tycz nych cię ża ró wek. Nie ste ty, ta kie ob raz -
ki wi dać naj czę ściej przy wiel kich in we sty cjach, go rzej jest
w mia stach, gdzie zwłasz cza na ich obrze żach ta ki wi dok jest
jesz cze rzad ko ścią. Efekt? Oko licz ne uli ce są ca łe w bło cie.
Dla przy kła du w Trój mie ście aż roi się od pla ców bu dów. Peł -
no ich jest przede wszyst kim na obrze żach, ale są tak że
i w cen trum. Nie ste ty, nie wszy scy in we sto rzy dba ją o to, by
wy jeż dża ją ce z bu do wy gi gan tycz ne cię ża rów ki nie wwo zi ły
na oko licz ne jezd nie błot ni stej ma zi. Efekt jest ta ki, że dro gi
przy róż nych pla cach ro bót za le wa bło to. Peł no go jest nie tyl -
ko na uli cach, ale i chod ni kach, a po ru sza ją ce się sa mo cho dy
roz no szą je na od le głość kil ku set me trów.
– Kon tro le pla ców bu do wy na te re nie Gdań ska pro wa dzi my ra -
zem z ZDiZ śred nio raz na dwa ty go dnie. Jest co raz le piej, z ro -
ku na rok za strze żeń ma my co raz mniej. Mi mo to wciąż przy po -
mi na my wy ko naw com robót o ich obo wiąz kach, in for mu je my
o sank cjach, a w ra zie po trze by pro wa dzi my także dal sze czyn -
no ści – mó wi Do ro ta Gwiz dal ska, in spek tor do spraw Ochro ny
Śro do wi ska Stra ży Miej skiej w Gdań sku.
Gdy do cho dzi do in ter wen cji, w więk szo ści przy pad ków przy -
no si ona efekt. Po twier dza ją to ko lej ne kon tro le, pro wa dzo ne
przez funk cjo na riu szy z re fe ra tów dziel ni co wych. Jed nak kie -
row cy za uwa ża ją, że bło to na dro gach za le ga nie tyl ko w miej -
scach, gdzie bra ku je wła ści we go nad zo ru. Czę sto bło to jest
tak że w miej scach, któ re są sys te ma tycz nie sprzą ta ne, a mi -

Nie bez piecz ne bło to
Po jaz dy wy jeż dża jąc na dro gi i uli ce z pla ców bu dów po zo sta wia ją za so bą nie bez piecz ną dla
użyt kow ni ków ru chu war stwę bło ta. Po li cjan ci przy po mi na ją, że fir my pro wa dzą ce bu do wę
ma ją obo wią zek dbać o czy stość na wierzch ni, gdyż za nie cha nie te go za gro żo ne jest grzyw ną.
Jed nak pro blem wy ni ka nie tyl ko z bra ku chę ci za rząd ców bu dów, ale tak że z po wo du sto so -
wa nia nie od po wied nie go sprzę tu czysz czą ce go. 
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Pod czas pro jek to wa nia no wych ko pa rek do prac
prze ła dun ko wych skon cen tro wa no się na efek -
tyw no ści pra cy i zmniej sze niu kosz tów eks plo ata -
cji. Przede wszyst kim za dba no, aby klien ci mie li
moż li wość wy bo ru ma szy ny „skro jo nej” do ich
po trzeb, o opty mal nie do bra nych do wy ko ny wa -
nej pra cy pa ra me trach.
O mniej szej ko par ce, mo de lu MH3022, ob szer nie
pi sa li śmy w poprzednim wy da niu. Przy po mnij my
je dy nie, że ma szy na świet nie na da je się do pra cy
w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni, za pew -
nia jąc jed no cze śnie nie zbęd ny za sięg do ta kich
za dań, jak sor to wa nie ma te ria łu we wnę trzach ła -
dun ko wych i se gre ga cja od pa dów. Znacz ną
wszech stron ność ma szy ny umoż li wia do stęp -
ność do dwóch wy się gni ków MH, trzech ra mion
pro stych z za cze pa mi oraz dwóch ra mion z wy -
gię ciem. Na to miast kom pak to we pod wo zie
jest na ty le sze ro kie, by za gwarantować
maszynie optymalną sta bil ność. Z ko lei
umiesz czo ne cen tral nie ło ży sko ob ro tu za -
pew nia ta kie sa me moż li wo ści pra cy ko -
par ki do przo du, jak i do ty łu.
W przy pad ku bra ku ogra ni czeń do ty czą -
cych prze strze ni za le ca się sto so wa nie
ko par ki MH3024. Ma szy na ide al nie na da -
je się do za dań ta kich, jak sor to wa nie od -
pa dów, re cy kling i prze ła du nek su row ca.
Po za tym ce chu je ją opty mal ny za sięg, któ -
ry za pew nia ją dłu gie przed nie za cze py ty -
pu MH, a sze ro ka ga ma kon fi gu ra cji
pod wo zia, speł ni ocze ki wa nia róż no -
rod nych użytkowników. I tak, je śli
nie jest wy ma ga na szcze gól na sta bil -

ność, to do sko na le spraw dzi się no we pod wo zie
o sze ro ko ści wy no szą cej 2,75 me tra. Je go kon -
struk cja w zu peł no ści wy star czy do za pew nie nia
sta bil no ści pod czas eks plo ata cji w nor mal nych
wa run kach, a udźwig tyl ny bę dzie więk szy dzię ki
sy me trycz ne mu usta wie niu ło ży ska ob ro tu.
Ela stycz na kon struk cja no wych ko pa rek do prac
prze ła dun ko wych uła twia tak że ich trans port, co
przy czy nia się do ob ni że nia kosz tów. Obec nie
do stęp ne są dwa ra mio na z wy gię ciem do ko pa -
rek MH3022 i MH3024, od po wied nio o dłu go -
ści 4,5 oraz 5,5 me tra. No we ra mio na pro ste mo -
gą sta no wić efek tyw ne roz wią za nie w przy pad ku
czę ste go prze miesz cza nia mię dzy miej sca mi pra -
cy, po nie waż umoż li wia ją trans port ma szy ny bez
ich de mon ta żu. Ra mio na zo sta ły za pro jek to wa ne
w ta ki spo sób, aby moż na by ło utrzy my wać wy -
so kość trans por to wą po ni żej kry tycz nej gra ni cy
wy no szą cej 4 m, co prze kła da się na znacz ne
oszczęd no ści za rów no cza su, jak i środ ków.
Ko lej nym war tym uwa gi do dat kiem do no wych
mo de li jest le miesz pcha ją cy, któ ry jest obec nie
do stęp ny do wszyst kich ty pów pod wo zi. Uła twia
on czysz cze nie ob sza ru ro bo cze go oraz spy cha -

nie ma te ria łów po wszech nie spo ty ka nych pod -
czas re cy klin gu od pa dów i w skład ni cach.

Pra ca na po wierzch niach wol nych od za -
nie czysz czeń wy dłu ża okres eks plo ata -
cji opon, co jest waż nym czyn ni kiem
wpły wa ją cym na wy daj ność ma szy ny.
W pra cach prze ła dun ko wych ogrom -
ną ro lę od gry wa ją chwy ta ki, gdyż
pro ces na peł nia nia i wy sy pu ma za -

sad ni cze zna cze nie dla po zio mu wy -

MASZYNY KOMUNALNE

Ko par ki ko ło we Cat do prac prze ła dun ko wych

Kon struk to rzy kon cer nu Ca ter pil lar dba jąc, aby ich ma szy ny jak naj le piej od po wia da ły zmie -
nia ją cym się po trze bom ryn ku, na bie żą co wpro wa dza ją ko lej ne udo sko na le nia zwięk sza ją ce
ich atrak cyj ność na tle kon ku ren cji. Ta kie uspraw nie nia wpro wa dzo ne zo sta ły do najnowszych
mo de li ko ło wych ko pa rek do prac prze ła dun ko wych Cat MH3022 i MH3024. Te raz ma szy ny są
jesz cze bar dziej eko no micz ne, wy daj ne, wszech stron ne i bez piecz ne.

s Du ża mo bil ność, kom pak -
to we wy mia ry i du ży za sięg
ro bo czy to ce chy, któ re
spra wia ją, że ko par ki ko ło -
we ide al nie na da ją się
do prac na pla cach prze ła -
dun ko wych. Ma szy ny Ca -
ter pil la ra w tym seg men cie
ma ją ugrun to wa ną po zy cję,
a za wdzię cza ją ją sys te ma -
tycz nie wpro wa dza ny mi
zmia na mi w sto so wa nych
tech no lo giach
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daj no ści. Opty mal ne w tych wa run kach są prze -
pro jek to wa ne, zop ty ma li zo wa ne chwy ta ki wie lo -
pal cza ste Cat. Są one do kład nie do pa so wa ne
do na rzę dzia i ma szy ny, przy czy nia jąc się
do zmniej sze nia zu ży cia pa li wa na wet o 15%
w nie któ rych za sto so wa niach. Chwy ta ki są lżej -
sze, co skra ca czas cy klu pra cy i po zwa la
na zwięk sze nie pro duk tyw no ści. Do dat ko we
oszczęd no ści gwa ran tu je więk sza trwa łość chwy -
ta ków dzię ki za sto so wa niu ele men tów od le wa -
nych za miast spa wa nych w miej scach na ra żo -
nych na du że ob cią że nia. Ich kon struk cja prze -
kła da się na do sko na łe pa ra me try pe ne tra cji pod -
czas za głę bia nia się w ma te riał. Wy ko rzy sty wa -
nie peł nej mo cy ma szy ny ozna cza krót kie cza sy
otwie ra nia/za my ka nia oraz du żą si łę za my ka ją cą,
a sys tem peł ne go ob ro tu w za kre sie 360° po zwa -
la pre cy zyj nie prze miesz czać obiek ty i ma te riał.
Oczy wi ście chwy ta ki są przy sto so wa ne do prze -
no sze nia wszel kie go ro dza ju ma te ria łów. Pod ze -
spo ły hy drau licz ne są za bez pie czo ne
przed uszko dze niem, a jed no cze śnie ła two do -
stęp ne pod czas prze pro wa dza nia ru ty no wej ob -
słu gi tech nicz nej. Ob sza ry ko pią ce i pe ne tru ją ce
ma te riał wy ko na no z wy so kiej ja ko ści ma te ria łów
od por nych na zu ży cie. Do stęp ne są chwy ta ki
z czterema lub pięcioma pal ca mi, o po jem no ści
od 600 do 1.000 li trów. Sze ro ka ga ma ły żek po -
zwa la jesz cze le piej do pa so wać chwy tak do pra -
cy z wy bra nym ma te ria łem. Z ko lei do za ła dun ku
i prze no sze nia du żych ilo ści luź nych ma te ria łów,
ta kich jak ziar no, wę giel, pia sek i żwir naj le piej na -
da ją się chwy ta ki łu pi no we. Te chwy ta ki są kon fi -
gu ro wa ne z wie lu ele men tów, co po zwa la do kład -
nie do brać po jem ność do po trzeb użyt kow ni ka.
Po za ni mi są jesz cze chwy ta ki do ko pa nia, uży -
wa ne, wte dy gdy wy ma ga na jest do bra pe ne tra -
cja ma te ria łu. Do dat ko wo ma szy ny moż na wy po -
sa żyć w opcjo nal ny agre gat prą do twór czy o mo -
cy 15 kW. Mo że on się przy dać je śli osprzęt ro -
bo czy lub wy ko ny wa na pra ca wy ma ga do dat ko -
we go za si la nia, na przy kład agre gat mo że za si -
lać ma gnes o śred ni cy do 1,4 metra. 
Na tu ral nie de cy du jąc się na uno wo cze śnie nie
ma szyn nie za po mnia no o po pra wie wa run ków
pra cy i bez pie czeń stwa ope ra to ra. Śmia ło moż na
po wie dzieć, że zdro wie i bez pie czeń stwo ope ra -
to ra to wręcz pod sta wo we za ło że nia pro jek to we
no wych ko pa rek. W związ ku z tym już ja ko fa -
brycz ne wy po sa że nie ofe ro wa ny jest za awan so -
wa ny układ fil trów ka bi no wych prze zna czo ny
do prac w za py lo nych, za nie czysz czo nych śro do -
wi skach, a prze cież wła śnie w ta kich te ma szy ny
naj czę ściej mu szą pra co wać. Układ ten pra wie
cał ko wi cie za po bie ga prze do sta wa niu się ku rzu
i za nie czysz czeń (ta kich jak środ ki owa do bój cze,
za rod ni ki, grzy by, bak te rie lub opa ry) do ka bi ny.
Do ma szy ny moż na rów nież za mó wić opcjo nal ne
stop nie z przo du i z ty łu pod wo zia, któ re uła twia -
ją wsia da nie i wy sia da nie z ka bi ny. Wie le uwa gi
po świę co no też za pew nie niu jak naj lep szej wi -

docz no ści. Przede wszyst kim ka bi ny są pod no -
szo ne, co wraz z du ży mi po wierzch nia mi prze -
szkleń za pew nia opty mal ny wi dok na te ren wo kół
ma szy ny. Do dat ko wo na sze ro kim mo ni to rze
ope ra tor mo że śle dzić ob raz prze sy ła ny z dwóch
ka mer umiesz czo nych na ma szy nie. Za dba no
przy tym o to, aby pro ces pod no sze nia był bez -
piecz ny (w przy pad ku wy stą pie nia nie pra wi dło -
wo ści w pra cy ukła du hy drau licz ne go ka bi nę
moż na opu ścić al bo uży wa jąc dźwi gni we wnę -
trzu ka bi ny, al bo dźwi gni na ra mie do stęp nej
z po zio mu pod ło ża) i kom for to wy (me cha nizm
rów no le gło wo do wy za sto so wa ny w kon struk cji
ukła du utrzy mu je ka bi nę w po zio mie na każ dym
eta pie ru chu, za pew nia płyn ny ruch, eli mi nu jąc
w ten spo sób nie przy jem ne szarp nię cia).
Po za tym za dba no, aby naj czę ściej uży wa ne
prze łącz ni ki zo sta ły zgru po wa ne i umiesz czo ne
moż li wie naj bli żej joy stic ków, a ich licz bę zmniej -
szo no do mi ni mum. Ko lej ne udo god nie nia to kil -
ka schow ków za pew nia ją cych od po wied nią ilość
miej sca na kask, bu tel kę z na po jem, te le fon i klu -
cze oraz kom for to we, w peł ni re gu lo wa ne i pod -
grze wa ne fo te le. Ca łość uzu peł nia du ży mo ni tor
LCD o wy so kiej roz dziel czo ści, a funk cja wy bo ru
osprzę tu umoż li wia skon fi gu ro wa nie usta wień na -
wet dla dzie się ciu urzą dzeń hy drau licz nych. Na -
to miast pod ze spo ły pod le ga ją ce kon ser wa cji
okre so wej, ta kie jak fil try ole ju sil ni ko we go i pa li -
wa czy za wo ry pły nów eks plo ata cyj nych, są do -
stęp ne z po zio mu pod ło ża, a do stęp do zbior ni -
ków pa li wa i pły nu DEF moż na uzy skać z po zio -
mu no wej, skła da nej, an ty po śli zgo wej plat for my
ser wi so wej. Po wie trze z ze wnątrz do sta je się
do ka bi ny przez filtr świe że go po wie trza, któ ry
znaj du je się w ła two do stęp nym miej scu z bo ku
ka bi ny. O po wie trze w ka bi nie dba tak że prze my -
śla ny układ ogrze wa nia i kli ma ty za cji. Układ jest
cał ko wi cie od se pa ro wa ny od prze dzia łu sil ni ko -
we go, dzię ki cze mu do ka bi ny prze do sta je się
mniej ha ła su i cie pła.

www.b-m.pl

s Ko par ka ko ło wa MH3024
ide al nie na da je się do za dań
ta kich, jak sor to wa nie od pa -
dów, re cy kling i prze ła du -
nek su row ca. Po za tym ce -
chu je ją opty mal ny za sięg,
któ ry za pew nia ją dłu gie
przed nie za cze py ty pu MH

a W pra cach prze ła dun ko wych
ogrom ną ro lę od gry wa ją
chwy ta ki. To od nich w du żej
mie rze za le ży szyb kość z ja -
ką ko par ka wy ko na pra ce.
Ca ter pil lar ofe ru je do swo ich
ma szyn ca łą ga mę chwy ta -
ków, umoż li wia jąc do bór
opty mal nych roz wią zań
do wy ko ny wa nych za dań
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A sta nie się tak po prze pro wadz ce do no wej sie -
dzi by fir my, któ ra po wsta je na te re nach Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kon stan ty no -
wie Łódz kim. Pra ce bu dow la ne wkra cza ją już
w ostat nią fa zę, a uru cho mie nie pro duk cji ma na -
stą pić jesz cze w pierw szym kwar ta le 2018 ro ku.
– W Kon stan ty no wie Łódz kim po wsta je ha la o po -
wierzch ni 3.000 me trów kwa dra to wych. Umoż li wi
ona w na stęp nych la tach dwu krot ne zwięk sze nie licz -
by za trud nio nych i wzrost pro duk cji sa mo cho dów
do 100 sztuk rocz nie – wy li cza Adam Ga moń, Pre -
zes Za rzą du Spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne GA MON.
A war to wie dzieć, że pol ski ry nek sa mo cho dów
do trans por tu nie czy sto ści płyn nych i czysz cze -
nia ka na li za cji wchła nia śred nio oko ło pięć dzie -
się ciu sztuk po jaz dów rocz nie. Bli sko w po ło wie
za po trze bo wa nie na nie za spo ka ja spół ka GA -
MON. I choć w przy szło ści fir ma pla nu je dal sze
zwiek sza nie udzia łu w kra jo wym ryn ku to zre ali -
zo wa nie am bit nych pla nów roz wo jo wych by ło by
nie moż li we bez eks por tu. Eks pan sja na ryn ki za -
gra nicz ne obej mu je przede wszyst kim pań stwa
eu ro pej skie. Pierw sze po jaz dy z lo go GA MON
moż na już spo tkać mię dzy in ny mi w Niem czech,
An glii, Ho lan dii Bel gii, czy Fran cji. Oprócz Eu ro -
py fir ma jest rów nież za in te re so wa na pod bo jem
in nych kon ty nen tów, w tym tak od le głych jak Au -
stra lia. Jest to du że wy zwa nie tech no lo gicz ne, bo
po jaz dy mu szą pra co wać w pań stwach o róż nych
sze ro ko ściach i no śno ściach dróg, in nych ka na -
łach oraz od le gło ściach mię dzy ni mi. 
– W ro ku 2014, gdy za czy na li śmy dzia łal ność, ca -
ła na sza pro duk cja tra fia ła wy łącz nie na ry nek kra -
jo wy. Na to miast w ro ku bie żą cym już po ło wa pro -
duk tów wy je cha ła do za gra nicz nych od bior ców.
W przy szło ści pla nu je my zwięk szyć udział na pol -

skim ryn ku do 60 pro cent, ale bę dzie to za le d wie
uła mek na szej pro duk cji, gdyż dziewięćdziesiąt
pro cent sa mo cho dów tra fi do za gra nicz nych od -
bior ców – pod kre śla pre zes Adam Ga moń.
Spek ta ku lar ny suk ces nie jest dzie łem przy pad ku.
Fir ma Po jaz dy Ko mu nal ne GA MON to spół ka -cór -
ka, dzia ła ją cej w Pol sce od koń ca lat osiem dzie sią -
tych ubie głe go wie ku fir my Po lcab. Obec nie Po lcab
dys po nu je flo tą około trzydziestu ze sta wów na cze -
po wych (w ra mach dzia łu Po lcab Usłu gi Trans por -
to we), pro wa dzi też dzia łal ność spe dy cyj ną (Po -
lcab Lo gi sti ca) i ser wi so wą – do ob słu gi ofe ro wa -
nych po jaz dów i ma szyn. Po za tym du że zna cze -
nie ma dział Po lcab Ma szy ny Bu dow la ne, któ ry
sprze da je ok. 140-150 ma szyn rocz nie (po ło wa tra -
fia na eks port, na wet do Afry ki) i śred nio 40 sztuk
mie sięcz nie wy naj mu je – od mi ni ko pa rek po ko par -
ki 40-to no we, ła do war ki, ko par ko -ła do war ki itp. 
Po lcab obec ność na ryn ku ko mu nal nym roz po -
czął w 2012 ro ku od współ pra cy z do brze wszyst -
kim zna ną Wy twór nią Urzą dzeń Ko mu nal nych
(WU KO). Okres dwu let niej współ pra cy za koń czył
upa dek WU KO. Natomiast Po lcab dys po nu jąc
spe cja li stycz nym za ple czem ser wi so wym i fa cho -
wą wie dzą, pod jął się naj pierw ser wi so wa nia za -
bu dów WU KO, a na stęp nie zde cy do wał o utwo -

POJAZDY KOMUNALNE
www.pk-gamon.pl

Spek ta ku lar ny roz wój spół ki GA MON
Za le d wie czte ry la ta wy star czy ły spół ce Po jaz dy Ko mu nal ne GA MON do zy ska nia bli -
sko 50‐pro cen to we go udzia łu w pol skim ryn ku produkcji sa mo cho dów do trans por tu nie czy -
sto ści płyn nych i czysz cze nia ka na li za cji. A to jesz cze nie ko niec dy na micz ne go roz wo ju fir -
my, gdyż jej mo ce pro duk cyj ne wkrót ce zo sta ną po dwo jo ne.

a Wkrót ce sie dzi ba fir my zo -
f sta nie prze nie sio na do po -

wsta ją cej – na te re nie Łódz -
kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej w Kon stan ty no wie
Łódz kim – no wej ha li pro -
duk cyj nej. Ak tu al nie trwa ją
pra ce wy koń cze nio we, ale
jesz cze w pierw szym kwar -
ta le 2018 ro ku z taśm pro -
duk cyj nych ma ją zje chać
pierw sze po jaz dy

s Mo del GA MON PCK 12P to
jed na z naj now szych pro -
duk cji fir my. Sa mo chód
z pneu ma tycz nie prze suw ną
prze gro dą dzie lą cą zbior nik
na ko mo rę wo dy czy stej
i osa du, w ob ję to ści do sto -
so wa nej do za po trze bo wa -
nia pod czas pra cy w te re nie



Pośrednik Komunalny  27

POJAZDY KOMUNALNE

rze niu w ro ku 2014 spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne
GAMON. Od po cząt ku dzia łal no ści skon cen tro wa -
no się wy łącz nie na ni szo wych i jed no cze śnie naj -
bar dziej skom pli ko wa nych pro duk tach, ja ki mi są
po jaz dy do ci śnie nio we go my cia ka na łów, dwu -
funk cyj ne, spe cjal ne, a tak że ase ni za cyj ne. Pro -
duk cja ro sła la wi no wo, gdyż z ro ku na rok licz ba
wy pro du ko wa nych po jaz dów zwięk sza ła się dwu -
a na wet trzy krot nie. 
Obec nie w spół ce GA MON pra cu je 35 osób,
w tym spo re gro no wy so ce wy kwa li fi ko wa nych
kon struk to rów, mon ta ży stów, spa wa czy i ślu sa -
rzy. Wie lu z nich le gi ty mu je się po nad trzy dzie sto -
let nim sta żem w wy ko ny wa nym za wo dzie, dzię ki
cze mu dłu gi etap zdo by wa nia do świad cze nia
w opra co wy wa niu i pro duk cji tak am bit nych za bu -
dów moż na by ło „prze sko czyć” i – po or ga ni za cji
pra cy – od ra zu przy stą pić do re ali za cji zle ceń, na -
wet tych o naj wyż szym stop niu trud no ści. Po prze -
pro wadz ce do Kon stan ty no wa za trud nie nie zo sta -
nie zwięk szo ne, ale więk sza pro duk cja bę dzie też
„za słu gą” lep szej or ga ni za cji pra cy, wy ni ka ją cej
z moż li wo ści któ re za pew ni funk cjo nal ność ha li
oraz wy daj ność no wych ma szyn i urzą dzeń.
– W obec nym za kła dzie wy ko rzy stu je my ha le pro -
duk cyj ne, któ re nie do koń ca są przy sto so wa ne
do na szych wy ma gań. Przede wszyst kim nie ma
tu moż li wo ści wpro wa dze nia opty mal nej li nii pro -
duk cyj nej, któ ra za pew ni naj bar dziej efek tyw ne
wy ko rzy sta nie po ten cja łu lu dzi i ma szyn. Na to -
miast no wa ha la jest „skro jo na na mia rę” i dzię ki
te mu wzro śnie na sza efek tyw ność – za pew nia
pre zes Adam Ga moń.
Ak tu al nie ofer ta fir my obej mu je czte ry pod sta wo we
gru py pro duk tów. Po jazd ase ni za cyj ny ty pu GA -
MON PA słu ży do od sy sa nia i trans por tu nie czy sto -
ści płyn nych. Za ła du nek od by wa się po przez kró -
ciec ssą co -spu sto wy, na to miast wy ła du nek jest re -
ali zo wa ny gra wi ta cyj nie lub po przez pod nie sie nie
zbior ni ka. Ist nie je też moż li wość opróż nia nia ci śnie -
nio we go, dzię ki za sto so wa niu za wo ru 4-droż ne go.
Za bu do wy te go ty pu są zwy kle mon to wa ne na pod -
wo ziach dwu - lub trzy osio wych. Sta no wią ide al ne

roz wią za nie w przy pad ku ob słu gi przy do mo wych
oczysz czal ni, szamb, od stoj ni ków itp.
Z ko lei GA MON PAC to po jazd ase ni za cyj no -ci -
śnie nio wy, któ ry oprócz zbior ni ka na nie czy sto ści
płyn ne ma rów nież nie wiel ki zbior nik na wo dę
o po jem no ści 500-1.000 li trów. Jest ona wy ko rzy -
sty wa na do ci śnie nio we go czysz cze nia i udraż -
nia nia przy ka na li ków, my cia przy uży ciu pi sto le tu
wod ne go ele wa cji oraz nie wiel kich obiek tów, ta -
kich jak wia ty przy stan ko we, po mni ki, a tak że sta -
no wi ska pra cy i sa me go po jaz du. Dzię ki swo jej
dwu funk cyj no ści, za bu do wa GA MON PAC do -
sko na le spraw dza się w przy pad ku ko niecz no ści
po sia da nia po jaz du kom bi no wa ne go z wy daj nym
ukła dem ssą co -tło czą cym oraz po moc ni czym
ukła dem ci śnie nio wym z czy stą wo dą.
Z my ślą o moż li wie naj bar dziej efek tyw nym czysz -
cze niu i udraż nia niu ka na łów po wstał po jazd ty pu
GA MON PC. Sta no wi on no śnik wo dy z pom pą wy -
so ko ci śnie nio wą po zwa la ją cą na pra cę w naj bar -
dziej wy ma ga ją cych wa run kach. W prze ci wień -
stwie do po jaz du PAC nie za pew nia on od sy sa nia
i trans por tu nie czy sto ści, ale mo że być wy ko rzy -
sty wa ny do efek tyw ne go my cia róż nych obiek tów
uży tecz no ści pu blicz nej, jak na przy kład wiat przy -
stan ko wych, po mni ków, ele wa cji bu dyn ków itp.
W skład pod sta wo wej ofer ty spół ki GA MON
wcho dzą tak że po jaz dy ty pu PCK. Naj now szą
kon struk cją w tym seg men cie jest – pre zen to wa -
ny pod czas ostat nich tar gów POL -ECO Sys -
tem – mo del PCK 8. Jest on prze zna czo ny
do udraż nia nia wo dą pod wy so kim ci śnie niem ka -
na łów z moż li wo ścią jed no cze sne go od sy sa nia
nie czy sto ści do zbior ni ka osa du. Za ła du nek nie -
czy sto ści od by wa się za po mo cą wę ża zwi ja ne -
go na ko ło wro cie i po da wa ne go do ka na łu spe -

a Za pro jek to wa ny i wy pro du ko -
wa ny przez fir mę GA MON
pro to typ po jaz du, prze zna -
czo ny do czysz cze nia na -
wierzch ni dróg oraz lot nisk.
Au to wy po sa żo ne jest w po -
tęż ną pom pę HAM MEL -
MANN o ci śnie niu ro bo -
czym 2.800 bar przy wy dat -
ku 29 li trów na mi nu tę
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cjal nym wy się gni kiem. Dzię ki wy daj ne mu ukła do -
wi ssą co -tło czą ce mu po jazd uży wa ny jest mię dzy
in ny mi do udraż nia nia szamb, od stoj ni ków i róż -
ne go ro dza ju zbior ni ków bez od pły wo wych,
udraż nia nia i czysz cze nia ka na łów o śred ni cy
do 1.000 mm oraz my cia przy uży ciu pi sto le tu
wod ne go ele wa cji i nie wiel kich obiek tów. 
Roz wi nię ciem tej kon struk cji jest po jazd spe cjal -
ny PCK 8P z za bu do wą do ci śnie nio we go czysz -
cze nia ka na li za cji z moż li wo ścią od sy sa nia nie -
czy sto ści płyn nych z funk cją prze su w nej prze gro -
dy. Sa mo chód jest od po wie dzią na za po trze bo -
wa nie ryn ku, a za ra zem po ka zem moż li wo ści
tech nicz nych i tech no lo gicz nych fir my GA MON.
Po jazd po sia da pneu ma tycz nie prze su w ną prze -
gro dę dzie lą cą zbior nik na ko mo rę wo dy czy stej
i osa du. Po dob nie jak w mo de lu bez prze su w nej
prze gro dy w skład ukła du wy so ko ci śnie nio we go
wcho dzi w peł ni hy drau licz nie ste ro wa ny bę ben
głów ny z wę żem DN25 o dłu go ści 120 m umiej -
sco wio ny na den ni cy tyl nej, bę ben po moc ni czy
z wę żem DN13 o dłu go ści 60 m oraz wy so ko ci -
śnie nio wa pom pa wo dy o wy daj no ści 345 l/min.
Z ko lei dzię ki za sto so wa niu prze pły wo we go pod -
grze wa cza wo dy, układ wy so ko ci śnie nio wy mo -
że pra co wać w tem pe ra tu rach ujem nych do na -
wet -15 stop ni Cel sju sza.
Na to miast ogrom ne za in te re so wa nie wzbu dza naj -
now sza kon struk cja w tym za kre sie po jaz dów, od -
mia na PCKR z ukła dem re cyr ku la cji wo dy. Za bu do -
wa wy po sa żo na jest w spe cjal ne fil try, któ re oczysz -
cza ją wo dę wy ko rzy sty wa ną w obie gu za mknię tym
do płu ka nia ka na łu. Pro ces ten jest po wta rza ny aż
do za peł nie nia zbior ni ka nie czy sto ścia mi sta ły mi.
– Pierw szy po jazd z re cy klin giem wo dy spraw dził
się w prak tycz nym za sto so wa niu. Dla te go wy ko na -
li śmy dwa ko lej ne, któ re są obec nie te sto wa ne
przez klien tów. A ze bra ne dzię ki te mu do świad cze -
nia chce my wy ko rzy stać w dal szych pra cach roz -
wo jo wych te go mo de lu – twier dzi Adam Ga moń. 
Zresz tą po sia da nie wy so kiej kla sy kon struk to rów
po zwa la spół ce po dej mo wać się na wet bar dzo
nie ty po wych i skom pli ko wa nych re ali za cji. Przy -
kła dem mo że być kon struk cja za bu do wy do usu -
wa nia śla dów opon po zo sta wia nych przez sa mo -
lo ty, bez nisz cze nia na wierzch ni lot ni ska. Obej -
mu je ona m.in. zbior nik na wo dę, pom pę wy so -
ko ci śnie nio wą oraz agre gat my ją cy z przo du po -
jaz du. Sa mo chód zo stał wy pro du ko wa ny na spe -
cjal ne za mó wie nie klien ta z sek to ra pry wat ne go,
któ ry jest li de rem ob słu gi lot nisk. Po jazd moż na
wy ko rzy sty wać do czysz cze nia po wierzch ni ulic
i lot nisk z far by, gu my i in nych trud no ście ral nych
po włok, a pro ces czysz cze nia od by wa się
pod bar dzo wy so kim ci śnie niem wo dy z jed no -
cze snym od sy sa niem sfre zo wa ne go od pa du.
– Wpraw dzie dą ży my do uni fi ka cji pro ce sów pro -
duk cyj nych po jaz dów, gdyż ta kie dzia ła nia przy -
no szą naj lep szy efekt eko no micz ny, ale dzia ła jąc
w tak spe cy ficz nym sek to rze trze ba li czyć się z in -
dy wi du al ny mi po trze ba mi klien tów. Dla te go wie le

na szych pro duk tów jest szy ko wa nych pod kon -
kret ne za mó wie nia. Na szczę ście po sia da my od -
po wied nio wy kwa li fi ko wa ną ka drę pra cow ni ków,
któ ra jest w sta nie po do łać każ de mu wy zwa -
niu – pod kre śla pre zes Adam Ga moń. 
Za sprze daż pro duk tów spół ki GA MON od po wia -
da dział Po lcab Po jaz dy Ko mu nal ne, któ ry jest de -
ale rem na ryn ku pol skim. Po lcab pro wa dzi też wy -
na jem krót ko - i dłu go ter mi no wy ofe ro wa nych po -
jaz dów. Umo wa mo że być za war ta na do wol ny
okres, naj czę ściej jest to je den, dwa lub trzy mie -
sią ce. Ko rzy sta ją z niej głów nie mniej sze gmi ny,
któ rych na ra zie nie stać na za kup i utrzy ma nie
wła sne go sa mo cho du ka na li za cyj ne go, a z dru -
giej stro ny jest on im po trzeb ny na przy kład przez
kil ka ty go dni dwa ra zy w ro ku – do czysz cze nia
ka na łów na wio snę i je sień. Spół ka pro wa dzi też
ser wis wszyst kich za bu dów ase ni za cyj nych i ka -
na li za cyj nych, rów nież in nych pro du cen tów. W ra -
mach tej dzia łal no ści są też wy ko ny wa ne re mon ty
po jaz dów w za kre sie do pa so wa nym do po trzeb
klien ta. Mo że to być re ge ne ra cja jed ne go lub kil -
ku pod ze spo łów al bo kom plek so wa od bu do wa
po jaz du włącz nie z la kie ro wa niem. Na re mont ge -
ne ral ny de cy du je się co raz wię cej firm, bo gdy
na przy kład no wy sa mo chód ze spe cja li stycz ną
za bu do wą kosz tu je oko ło 800 tys. zł net to, uży wa -
ny po od bu do wie jest na wet czte ry ra zy tań szy.

POJAZDY KOMUNALNE

f Po jazd GA MON PCK 8P prze -
zna czo ny jest do ci śnie nio -
we go czysz cze nia ka na li za cji
z moż li wo ścią od sy sa nia nie -
czy sto ści płyn nych. Po sia da
pneu ma tycz nie prze suw ną
prze gro dę, dzie lą cą zbior nik
na ko mo rę wo dy czy stej
i osa du. Blo ko wa nie prze gro -
dy od by wa się za po mo cą si -
łow ni ków ste ro wa nych pneu -
ma tycz nie umiej sco wio nych
po bo kach zbior ni ka

a Za bu do wa GA MON PCK 8P
na pod wo ziu MAN TGM
18.290 4x2 BL do ci śnie nio -
we go czysz cze nia ka na li za -
cji, za pre zen to wa na zo sta ła
na te go rocz nych tar gach
PO LE CO Sys tem w Po zna niu

s Osią gnię cie ce lów pro duk -
cyj nych by ło by nie moż li we
bez wy kwa li fi ko wa nej ka dry
pra cow ni ków
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W li sto pa dzie w War sza wie od by ła się uro czy sta
pre mie ra no wej ga my po jaz dów – IVE CO Stra -
lis X -WAY opra co wa nych z my ślą o prze wo zach
spe cja li zo wa nych i lo gi sty ce bu dow la nej. W se rii
tej po łą czo no za awan so wa ne tech no lo gie opra -
co wa ne dla po jaz dów szo so wych z le gen dar nym
pod wo ziem sa mo cho dów te re no wych IVE CO,
któ re sta ły się wzo rem so lid no ści dla ca łej bran -
ży. Stra lis X -WAY wy róż nia się wy jąt ko wo ni skim
cał ko wi tym kosz tem po sia da nia. Jest to za słu ga
tech no lo gii IVE CO słu żą cych ob ni że niu zu ży cia
pa li wa i po pra wie cha rak te ry sty ki szo so wej. To
na przy kład układ oczysz cza nia spa lin HI -SCR
nie wy ma ga ją cy re ge ne ra cji na po sto ju, co
zmniej sza kosz ty prze glą dów i za ra zem zwięk sza
dys po zy cyj ność po jaz du. Wpro wa dzo no sze reg
funk cji ob ni ża ją cych zu ży cie pa li wa. Naj więk sze
wra że nie ro bi jed nak Stra lis X -WAY w wer sji Su -
per Lo ader – po jazd o wy jąt ko wo ni skiej ma sie
wła snej (za le d wie 8.845 kg w te ście prze pro wa -
dzo nym przez UTAC), co prze kła da się na naj -
wyż szą ła dow ność w tym seg men cie. Jest ona
więk sza o 355 ki lo gra mów w po rów na niu z in nym
naj lep szym mo de lem cer ty fi ko wa nym przez
UTAC. Ni ko mu nie trze ba chy ba tłu ma czyć, ile
ko rzy ści przy nie sie ta ka moż li wość!
Naj niż sza w tej kla sie ma sa wła sna zo sta ła osią -
gnię ta po przez sze reg roz wią zań kon struk cyj -
nych, ta kich jak prze pro jek to wa nie tyl ne go me -
cha nicz ne go za wie sze nia, opty ma li za cja ar chi -
tek tu ry pod wo zia i je go po przecz nych seg men -
tów, a tak że za sto so wa nie sil ni ka IVE CO Cur sor 9
o mo cy 400 KM, no wych jed no pió ro wych re so -
rów z przo du i dwu pió ro wych re so rów z ty łu, bez -
sprzę gło wej przy staw ki od bio ru mo cy prze no szą -
cej 800 Nm mo men tu ob ro to we go oraz opcjo nal -
nych alu mi nio wych ob rę czy kół i zbior ni ków pa li -
wa. W ten spo sób po wstał so lid ny po jazd, na któ -
rym użyt kow ni cy mo gą po le gać w naj trud niej -
szych wa run kach pla cu bu do wy, prze wo żąc naj -
cięż sze ła dun ki w lo gi sty ce bu dow la nej i usłu -
gach ko mu nal nych. Ko rzy sta jąc przy tym z do -
sko na łych pa ra me trów pod wzglę dem zu ży cia
pa li wa, bez pie czeń stwa oraz kom for tu na utwar -
dzo nych na wierzch niach.
Kon struk cja Stra li sa X -WAY po zwa la na stwo rze -
nie je go licz nych wer sji do sto so wa nych do spe -
cy ficz nych po trzeb klien tów i za dań, ja kie ma ją
oni do zre ali zo wa nia. Jesz cze in ne za le ty ma
Stra lis X -WAY NP, na pę dza ny z wy ko rzy sta niem

tech no lo gii ga zu ziem ne go. Oprócz ła dow no ści
i osią gów mo że się po chwa lić mniej szym wpły -
wem na śro do wi sko, co jest szcze gól nie waż ne
dla ope ra to rów świad czą cych usłu gi lo gi stycz ne
dla bran ży bu do wal nej w cen trach miast, gdzie
obo wią zu ją ogra ni cze nia wjaz du dla sa mo cho -
dów z sil ni ka mi wy so ko pręż ny mi, oraz na pla -
cach bu do wy funk cjo nu ją cych w cy klu ca ło do -
bo wym, gdzie obo wią zu ją ry go ry stycz ne nor my
do ty czą ce ha ła su.
Stra lis X -WAY wy po sa żo ny jest w naj no wo cze -
śniej sze roz wią za nia IVE CO przy dat ne w mi sjach
dro go wych. Wy ka za no, że spraw dzo ne tech no lo -
gie ob ni ża nia zu ży cia pa li wa za sto so wa ne w mo -
de lu Stra lis XP ob ni ża ją spa la nie o 11,2 pro cent.
Dzię ki grun tow ne mu prze pro jek to wa niu ze spó łu
na pę do we go uzy ska no jesz cze lep sze pa ra me try

Wi do wi sko wy de biut 
No we go Stra li sa X -WAY 
Zu peł nie no wa ga ma po jaz dów dla użyt kow ni ków z bran ży bu dow la nej i sek to ra usług ko mu -
nal nych łą czy le gen dar ną wy trzy ma łość te re no wą pod wo zia IVE CO Trak ker z naj więk szą
w swo jej kla sie ła dow no ścią, do sko na ły mi osią ga mi dro go wy mi oraz oszczęd no ścią pa li wa.

a Choć pre zen ta cja by ła sta -
tycz na, da ne dzia ła ły na wo -
braź nię, Moc Stra li sa X -Way
ła two so bie wy obra zić,
a kom fort ka bi ny moż na by -
ło spraw dzić oso bi ście

f Pre zen ta cja no we go Stra li sa
X -WAY w war szaw skiej ha li
EXPO XXI mia ła efek tow ną
mul ti me dial ną opra wę, pa -
su ją cą do no wo cze snych
tech no lo gii IVE CO
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pod wzglę dem osią gów i zu ży cia pa li wa. Opa ten -
to wa ny układ oczysz cza nia spa lin HI -SCR po zwa -
la ogra ni czyć emi sję tlen ków azo tu o 97 pro -
cent – co sta no wi naj wyż szy wskaź nik na ryn -
ku – i nie wy ma ga re ge ne ra cji na po sto ju, co
zmniej sza kosz ty prze glą dów i mak sy ma li zu je
dys po zy cyj ność po jaz du. Naj lep sza w swo jej kla -
sie zauto ma ty zo wa na prze kład nia HI -TRO NIX jest
do stęp na w wer sji 12- i 16-bie go wej. Ar chi tek tu ra
elek trycz na i elek tro nicz na HI MUX umoż li wia
wpro wa dze nie sze re gu funk cji ob ni ża ją cych zu -
ży cie pa li wo i po pra wia ją cych bez pie czeń stwo.
Na le ży do nich su per no wo cze sny sys tem 
HI -CRU ISE, w któ rym zin te gro wa no funk cje
wspo ma ga ją ce pro wa dze nie po jaz du, ta kie jak
ECO -ROLL oraz prze wi du ją ce ste ro wa nie zmia ną
bie gów oraz tem po ma tem. Do ob ni że nia zu ży cia
pa li wa w każ dej sy tu acji dro go wej przy czy nia się
też in te li gent ny osprzęt. 
Sze ro ka ofer ta kon fi gu ra cji obej mu je wer sje
2- i 4-osio we, a tak że 8x4 tri dem, pod wo zia oraz
cią gni ki, wie le wer sji sil ni ko wych, róż ne skrzy nie
bie gów i przy staw ki od bio ru mo cy (w tym PTO
mon to wa ną mię dzy sil ni kiem a skrzy nią bie gów,
prze no szą cą do 2.450 Nm mo men tu ob ro to we -
go). Trzy sil ni ki (Cur sor 9, Cur sor 11 sta no wią cy
no wość w wer sjach 6x4 i 8x4 oraz Cur sor 13)
i trzy skrzy nie bie gów (ma nu al na, au to ma tycz na
Al li son oraz zauto ma ty zo wa na ZF HI -TRO NIX
z 12 lub 16 prze ło że nia mi) ofe ru ją sze ro kie spek -
trum moż li wo ści.
Stra lis X -WAY ofe ro wa ny jest w trzech kon fi gu ra -
cjach wy so ko ści za wie sze nia do pa so wa nych
do róż nych po trzeb klien tów, uza leż nio nych
od te go, czy sa mo chód bę dzie eks plo ato wa ny
głów nie na szo sie czy w te re nie. Kon fi gu ra cja On,
prze wi dzia na głów nie do jaz dy szo so wej, gdzie
li czy się jak naj lep sza wi docz ność i wy god ny do -
stęp do ka bi ny, te raz wy stę pu je tak że w wer sjach
wie lo osio wych. Kon fi gu ra cja Off z peł ną ho mo lo -
ga cją te re no wą za pew nia osią gi i mo bil ność po -
za utwar dzo ny mi dro ga mi. On+ to z ko lei kon fi -
gu ra cja po śred nia, któ ra prze zna czo na jest dla
klien tów ocze ku ją cych naj ko rzyst niej sze go po łą -
cze nia cha rak te ry sty ki szo so wej i te re no wej.
Stra lis X -WAY łą czy za awan so wa ne tech no lo gie
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prze zna czo ne dla po jaz dów szo so wych z le gen -
dar nym pod wo ziem sa mo cho dów te re no wych
IVE CO, któ re sta ły się wzo rem so lid no ści dla ca -
łej bran ży. Sa mo chód z ła two ścią po ra dzi so bie
na te re no wych od cin kach tra sy dzię ki ta kie mu
wy po sa że niu, jak no wy hy dro sta tycz ny sys tem
HI TRAC TION, któ ry za pew nia do dat ko wy hy drau -
licz ny na pęd przed nich kół, w ra zie po trze by po -
pra wia jąc sta bil ność po jaz du i zwięk sza jąc bez -
pie czeń stwo kie row cy.
Mo du ło we po dej ście kon struk to rów IVE CO
w kwe stii Stra li sa X -WAY do ty czy rów nież ka bin.
Za in te re so wa ni po jaz dem mo gą wy bie rać wer sje
naj le piej od po wia da ją ce re ali zo wa nym mi sjom
oraz cza so wi spę dza ne mu na dro dze. Do stęp ne
są: krót ka ka bi na AD z ni skim da chem, ka bi na sy -
pial na AT z ni skim lub śred nim da chem, a dla naj -
wyż sze go kom for tu ka bi na sy pial na AS HI WAY za -
pro jek to wa na spe cjal nie pod ką tem wy go dy kie -
row cy pra cu ją ce go na dłu gich tra sach. Kie row -
com za pew nio no kom fort i bez pie czeń stwo za -
rów no pod czas po ko ny wa nia dłuż szych tras, jak
i przy za da niach te re no wych wią żą cych się z od -
bio rem lub do sta wą ła dun ków na plac bu do wy.
No wy Stra lis X -WAY do stęp ny jest z opo na mi 
MI CHE LIN X WORKS, któ rych kon struk cja opra co -
wa na zo sta ła spe cjal nie z my ślą o do sta wach
na plac bu do wy. Opo ny w roz mia rze 315/80 R 22,5
i 13 R 22,5 na osie kie ro wa ne i na pę do we ma ją ob -
ni żo ne opo ry to cze nia (kla sa C we dług EKG/R117).
Ogu mie nie MI CHE LIN X WORKS po zwa la na dal -
sze ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa w po rów na niu
z po przed nim mo de lem MI CHE LIN X WORKS XZY
(kla sa D we dług EKG/R117), bez po gor sze nia pa -
ra me trów w ta kich aspek tach, jak trwa łość, bez pie -
czeń stwo i moż li wość bież ni ko wa nia.
Po cząw szy od pierw sze go kwar ta łu 2018 ro ku
Stra lis XWAY do stęp ny bę dzie z no wy mi opo na -
mi MI CHE LIN X MUL TI ENER GY, opra co wa ny -
mi z my ślą o fir mach prze wo zo wych ob słu gu ją -
cych zróż ni co wa ne mi sje. No we opo ny za pew -
nia ją naj niż sze zu ży cie pa li wa i emi sję CO2
na ryn ku bez wpły wu na trwa łość ogu mie nia,
bez pie czeń stwo, a tak że moż li wość po głę bia -
nia i wy mia ny bież ni ka.

a Mo du ło we po dej ście kon -
struk to rów IVE CO w kwe -
stii Stra li sa X -WAY do ty czy rów -
nież ka bin. Za in te re so wa ni po -
jaz dem mo gą wy bie rać wer sje
naj le piej od po wia da ją ce re ali -
zo wa nym mi sjom oraz cza so -
wi spę dza ne mu na dro dze

s Stra lis X -WAY spraw dzi się
i na utwar dzo nej na wierzch -
ni, i w te re nie. Sys tem hy dro -
-sta tycz ny HI -TRAC TION za -
pew nia do dat ko wy hy drau -
licz ny na pęd przed nich kół
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Vo lvo Trucks do łą czy ło do gro na firm, któ re po -
sia da ją już w peł ni au to no micz ny sa mo chód cię -
ża ro wy. To po jazd, któ ry zre wo lu cjo ni zu je bran żę
trans por to wą i wpły nie na ca łą go spo dar kę.
Na to rze wy ści go wym Slo va kia Ring za pre zen to -
wa ło naj now sze sa mo cho dy cię ża ro we, po ru sza -
ją ce się w tzw. pla to onin gu. To spo sób jaz dy po -
łą czo nych ze so bą elek tro nicz nie ze sta wów dro -
go wych, któ re po dą ża ją je den za dru gim w nie -
wiel kich od le gło ściach, utrzy mu jąc wza jem ną
łącz ność i wy mie nia jąc da ne. Po jaz dy syn chro -
nicz nie przy spie sza ją, ha mu ją i skrę ca ją, zgod nie
z ru chem po jaz du pro wa dzą ce go kon wój.
– Pod czas te stów na Sło wa cji in struk to rzy Vo lvo
Trucks w bez piecz nych i kom for to wych wa run -
kach ćwi czy li ha mo wa nie, ma new ro wa nie i przy -
spie sza nie w kon wo ju, któ ry do ce lo wo w tej for -
mie bę dzie się po ru szał po dro gach ca łej Eu ro py.
Na sło wac kim to rze za pre zen to wa li śmy tak że na -
szą au to no micz ną wy wrot kę prze zna czo ną do pra -
cy w ko pal ni, któ ra do sko na le ra dzi so bie na wet
w naj bar dziej wy ma ga ją cym te re nie – mó wi Wil -
helm Ro żew ski, ma na ger mar ke tin gu i ko mu ni ka -
cji w Vo lvo Trucks Po land.
Vo lvo Trucks moc no za an ga żo wa ło się w pra ce
nad au to no micz nym po jaz dem z kil ku po wo dów.
Za le tą tych aut są m.in. mniej sze kosz ty eks plo ata -
cji i krót szy czas do staw (au to no micz ny po jazd

mo że jeź dzić bez prze rwy i za trzy my wać się tyl ko
na tan ko wa nie). W przy szło ści być mo że dzię ki au -
to no micz nym sa mo cho dom uda się rów nież roz -
wią zać pro blem bra ku kie row ców, z któ rym od lat
zma ga ją się fir my trans por to we w ca łej Eu ro pie.
– W kon tek ście pol skiej bran ży trans por to wej,
w któ rej we dług róż nych sza cun ków bra ku je od 60
do na wet 100 tysięcy za wo do wych kie row ców, ten
wą tek ma szcze gól ne zna cze nie. Ja ko Vo lvo
Trucks an ga żu je my się w ak cje CSR i wspie ra my
szko le nie kie row ców, cze go przy kła dem jest trwa -
ją ca już dru gi rok ak cja „Pro fe sjo nal ni kie row cy”.
W jej ra mach prze szko li li śmy już po nad 450 osób,
jed nak do sko na le zda je my so bie spra wę, że po -
trze by są du żo więk sze. Dla te go już dziś my śli my
o al ter na tyw nych roz wią za niach i po szu ku je my re -
cep ty na unie za leż nie nie firm trans por to we od de -
fi cy tu rąk do pra cy – mó wi Wil helm Ro żew ski. 
Pra ce nad au to no micz nym sa mo cho dem cię ża ro -
wym nie są ukie run ko wa ne je dy nie pod cią gni ki
sio dło we z na cze pą, któ re każ de go dnia mo że my
spo tkać na tra sach szyb kie go ru chu i au to stra -
dach. – W pierw szej ko lej no ści chcie li by śmy zauto -
ma ty zo wać po jaz dy, któ re po ru sza ją się na te re nach
za mknię tych, ta kich jak por ty, ter mi na le, po la
upraw ne, ko pal nie czy wy sy pi ska śmie ci. Naj pierw
jed nak mu si my mieć pew ność, że bę dą one dzia -
łać bez wzglę du na wa run ki po go do we i eks plo ata -

POJAZDY KOMUNALNE
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Przy szłość go spo dar ki 
to sa mo cho dy au to no micz ne

Niż sze zu ży cie pa li wa, krót szy czas do staw i gwa ran cja bez pie czeń stwa prze jaz dów to ar gu men ty,
któ re spra wia ją, że au to no micz ne sa mo cho dy cię ża ro we z ro ku na rok zy sku ją co raz więk szą licz -
bę zwo len ni ków. Ro śnie tak że gro no pro du cen tów, któ rzy po jaz dy ste ro wa ne przez in te li gent ne
opro gra mo wa nie po strze ga ją ja ko przy szłość i wiel ką na dzie ję ca łej bran ży trans por tu dro go we go. 

a Prze pro wa dzo ne na sło wac -
kim to rze wy ści go wym te sty
au to no micz nych sa mo cho -
dów cię ża ro wych Vo lvo
udo wod ni ły, że w nie da le -
kiej przy szło ści mo gą one
w trans por cie lą do wym peł -
nić po waż ną ro lę. Ofe ru ją
moż li wo ści, któ re są nie do -
stęp ne tra dy cyj nym roz wią -
za niom, przede wszyst kim
pod wzglę dem eko no micz -
nym i bez pie czeń stwa 
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cyj ne – mó wi Hay der Wo kil, dy rek tor ds. au to no -
ma ty ki i po jaz dów au to no micz nych w Vo lvo Trucks.
O tym, że au to ma ty za cja trans por tu dro go we go
mo że przy nieść wy mier ne ko rzy ści dla go spo dar -
ki prze ko nu je tak że fir ma kon sul tin go wa PwC,
któ ra w ubie głym ro ku przed sta wi ła swo ją pro -
gno zę na te mat roz wo ju tej ga łę zi trans por tu. We -
dług eks per tów PwC au to no micz na tech no lo gia
przy czy ni się do ob ni że nia kosz tów zu ży cia pa li -
wa i trans por tu od 5% do 30%. W prak ty ce rocz -
na eks plo ata cja jed ne go po jaz du mo że być tań -
sza na wet o 30 tys. eu ro. Co waż ne, trans port au -
to no micz ny znacz nie przy spie szył by czas do -
staw, po nie waż no wo cze sne sa mo cho dy cię ża -
ro we mo gły by je chać nie mal przez 24h na do bę.
Dziś kie row cy mu szą prze strze gać ści śle okre ślo -
nych norm i zjeż dżać na wet na kil ku na sto go dzin -
ne po sto je. Po jazd au to no micz ny ogra ni cza ło by
je dy nie koń czą ce się pa li wo.
A to nie ko niec ko rzy ści. Wraz z ob ni że niem kosz -
tów trans por tu zma leć mo gą ce ny pro duk tów
na pół kach skle po wych, któ re w znacz nej mie rze
za le żą wła śnie od kosz tów zwią za nych z prze wo -
zem to wa rów. Bar dzo praw do po dob ne jest rów -
nież to, że sa mo cho dy cię ża ro we bez kie row ców
bę dą dłuż sze od obec nych. Już trwa ją pra ce
nad mo de la mi, któ rych dłu gość się ga 32 me trów,
a do pusz czal na ma sa cał ko wi ta aż 70 ton. To
rów nież prze ło ży ło by się na czas prze wo zów
i efek tyw ność firm trans por to wych. 
Po za sa mo cho da mi cię ża ro wy mi Vo lvo Trucks,
wspól nie ze szwedz kim przed się bior stwem ko mu -
nal nym Re no va, spraw dza też, na ile zauto ma ty zo -
wa ne po jaz dy mo gą zwięk szyć bez pie czeń stwo
i efek tyw ność pod czas od bio ru i wy wo zu od pa dów.
Te sto wa ne w tym przy pad ku sys te my au to ma ty ki
są po dob ne do tych za mon to wa nych w sa mo cho -
dzie cię ża ro wym, ale spraw dza ne są one pod ką -
tem ich dzia ła nia w dziel ni cy miesz kal nej peł nej wą -
skich ulic i nie chro nio nych użyt kow ni ków dróg.
Mi mo że po trzeb ne tech no lo gie już ist nie ją, za -
nim au to no micz ne cię ża rów ki i śmie ciar ki sta ną
się rze czy wi sto ścią, ko niecz ne są dal sze te sty
i pra ce roz wo jo we. Na stęp nie zo sta nie prze pro -
wa dzo na skru pu lat na ana li za funk cjo nal no ści

i bez pie czeń stwa, a zwłasz cza te go, jak te go ty -
pu po jazd jest od bie ra ny przez kie row ców, in -
nych użyt kow ni ków dróg i oko licz nych miesz kań -
ców. Praw do po dob nie po jaz dy o róż nym stop niu
au to ma ty za cji wcze śniej po ja wią się w in nych za -
sto so wa niach, w któ rych trans port od by wa się
na ogra ni czo nych i za mknię tych ob sza rach, ta -
kich jak ko pal nie czy ter mi na le.
Jak za uwa ża Wil helm Ro żew ski z Vo lvo Trucks
Po land pra ce nad au to no micz ny mi sa mo cho da -
mi ma ją przede wszyst kim uspraw niać i udo sko -
na lać trans port dro go wy oraz pod no sić po ziom
bez pie czeń stwa na dro gach. 
– Podczas realizacji tego pro jektu po wsta je mnó -
stwo tech no lo gii, któ re przy da ją się już dziś, tu i te -
raz. No wo cze sne sys te my wspo ma ga nia kie row -
ni cy, in te li gent ne tem po ma ty czy sys te my au to ma -
tycz ne go ha mo wa nia uchro ni ły przed ko li zją wie lu
kie row ców. Wszyst kie te ele men ty są te sto wa ne
w po jaz dach au to no micz nych i stop nio wo wpro -
wa dza ne do kla sycz nych mo de li. To war tość do -
da na, któ ra bez wzglę du na dal sze ba da nia
nad sa mo dziel ny mi po jaz da mi jest do wo dem
na słusz ność ob ra nych przez nas dzia łań. Je stem
prze ko na ny, że w ko lej nych la tach po wsta nie wie -
le no wych tech no lo gii, któ re spra wią, że po dróż
sa mo cho dem cię ża ro wym bę dzie jesz cze bar dziej
kom for to wa i bez piecz na – prze ko nu je Ro żew ski.
Au to no micz na przy szłość na dro gach nie jest jed -
nak uto pią i nie sie za so bą wie le ba rier ze stro ny
in fra struk tu ral nej, le gi sla cyj nej oraz men tal nej. 
– Dziś nikt nie po dej mie się okre śle nia da ty wpro -
wa dze nia po jaz dów bez kie row ców do co dzien -
ne go ru chu dro go we go. To już nie ewo lu cja, a re -
wo lu cja, któ ra wy ma ga ogrom nych zmian w ca łej
trans por to wej rze czy wi sto ści. Oprócz zmian
w pra wie, któ re bę dą wy ma ga ły nie zwy kle dłu gich
i żmud nych ba dań oraz kon sul ta cji spo łecz nych,
ko niecz ne bę dą du że in we sty cje w in fra struk tu rę,
a co za tym idzie – du że wy dat ki. To oczy wi ście
in we sty cja, któ ra z cza sem za cznie się zwra cać,
jed nak ze wzglę du na jej roz mia ry, do te ma tu na -
le ży pod cho dzić z na le ży tym umia rem i roz wa -
gą – tłu ma czy Ja kub Fa ryś, pre zes Pol skie go
Związ ku Prze my słu Mo to ry za cyj ne go.

a Praw do po dob nie au to no -
micz ne sa mo cho dy cię ża ro -
we bę dą dłuż sze i cięż sze
od obec nie sto so wa nych.
Kon struk to rzy już te raz pra -
cu ją nad mo de la mi o dłu go -
ści 32 me trów i do pusz czal -
nej ma sie cał ko wi tej 70 ton 

s Vo lvo Trucks, wspól nie ze
szwedz kim przed się bior -
stwem ko mu nal nym Re no -
va, spraw dza ją na ile zauto -
ma ty zo wa ne po jaz dy mo gą
zwięk szyć bez pie czeń stwo
i efek tyw ność pod czas od -
bio ru i wy wo zu od pa dów.
Dru gim ce lem te stów jest
oce na wpły wu na wa run ki
pra cy kie row ców
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Po pu lar ność i za ufa nie do mar ki Pal fin ger wy ni -
ka z re no my ja ką fir ma zdo by ła przez la ta swo jej
dzia łal no ści, a klien ci pod kre śla ją, że na wy bór
ich pro duk tów de cy do wa li się w sku tek do sko -
na łych opi nii ja kie ma ją te urzą dze nia. Nic dziw -
ne go, gdyż po cząw szy od do bre go pro jek tu, po -
przez ma te ria ły, wy ko naw stwo, a na ob słu dze
po sprze daż nej koń cząc, wi dać dba łość pro du -
cen ta o de ta le, a to prze kła da się na póź niej sze
za do wo le nie użyt kow ni ków. I tak, opty mal ną
trwa łość urzą dzeń uzy ska no mię dzy in ny mi po -
przez spe cja li stycz ne za bez pie cze nie an ty ko ro -
zyj ne POP (Pal fin ger Ori gin Pro tect), na któ re
skła da się pia sko wa nie, od tłusz cza nie, ma lo wa -
nie pod kła do we i elek tro sta tycz ne. Za sto so wa -
ne uprosz cze nia ob słu go we to tak że zysk klien -
ta, któ ry nie mu si oba wiać się o zbęd ne prze sto -
je ser wi so we. Nie za bra kło tak że no wo cze snych
roz wią zań pod no szą cych po ziom er go no mii
i bez pie czeń stwa pra cy. Do brym przy kła dem
mo że być BI SPE ED – układ do sto so wu ją cy
pręd kość pra cy ha ka do oko licz no ści. Dzię ki
nie mu, z pu stym kon te ne rem lub bez nie go,
pręd kość po wro tu ra mie nia ha ka mo że być
więk sza, co w glo bal nym ra chun ku ozna cza
więk sza ilość wy ko na nych kur sów, płat ne go
prze bie gu itp. Za dba no tak że o ostat nią fa zę
po sa do wie nia kon te ne ra na ra mie w trak cie za -
ła dun ku. Za sto so wa ne roz wią za nie, sys tem
Soft Stop za po bie ga szko dli we mu dla po jaz du
ude rza niu kon te ne ra o ra mę oraz po wsta wa niu
w związ ku z tym uciąż li we go dla oto cze nia ha -
łas. Po za tym ste ro wa nie ha kow cem od by wa
się z ka bi ny, a to prze wyż sza roz wią za nia bra -
mo we, wy ma ga ją ce więk sze go wy sił ku kie row -
cy. Do dat ko wo Pal fin ger ofe ru je aż sie dem ro -
dza jów ki ne ma ty ki ra mie nia, dzię ki cze mu speł -

nia wy ma ga nia wszyst kich eu ro pej skich stan -
dar dów: NF, DIN, CHEM, DIN ACTS, SCAN.
W ga mie pro duk tów Pal fin ge ra du żym po wo -
dze niem cie szy się urzą dze nie ha ko we Po wer
P20. Cha rak te ry zu je się ono mak sy mal ną tech -
nicz ną zdol no ścią za ła dun ko wą wy no szą cą
oko ło 20 ton, a dłu gość 6.250 mm umoż li wia
ob słu gę kon te ne rów, któ rych dłu gość we -
wnętrz na wy no si 6.500 mm (wg DIN 30722). Na -
to miast dzię ki no wo cze snej, prze my śla nej kon -
struk cji i za sto so wa niu wy so ko ga tun ko wych
sta li drob no ziar ni stych kon struk to rom uda ło się
za pro jek to wać urzą dze nie, któ re go ma sa wła -
sna wy no si za le d wie 2.100 kg. A to
w zasadniczy spo sób wpły wa na wzrost cał ko -
wi tej ła dow no ści po jaz du. Pod czas pro jek to wa -
nia konstruktorzy za dbali tak że o za pew nie nie,
jak naj lep szych wa run ków eko no micz nych. Re -
duk cja ma sy wła snej ha kow ca przy czy nia się
bo wiem nie tyl ko do wzro stu ła dow no ści, ale
tak że do mniej sze go zu ży cia pa li wa, co jest od -
czu wal ne zwłasz cza przy jeź dzie „na pu sto”.

„Ha kow ce” Gra co
W pra cach ko mu nal nych, jed ny mi z naj czę ściej wy ko rzy sty wa nych po jaz dów są po pu lar ne
„ha kow ce”. Po łą cze nie pod wo zia sa mo cho du cię ża ro we go z ra mie niem za ła dow czym oka za ło
się sku tecz nym spo so bem na zmniej sze nie uciąż li wo ści wie lu prac. W do dat ku dzię ki nim moż -
na je wy ko nać szyb ciej i ta niej. Bo ga tą ofer tę tych urzą dzeń – wraz z za bu do wą – ofe ru je fir ma
Gra co, pol ski part ner mar ki Pal fin ger.

f Przy kładami roz wią za ń zwięk -
sza ją cych efek tyw ność pra -
cy są sys tem ła god ne go
ukła da nia kon te ne ra do po -
zy cji trans por to wej Soft Stop
oraz ra ma o „sta łej” wy so ko -
ści, gwa ran tu ją ca ni skie po -
ło że nie środ ka cięż ko ści za -
ła do wa ne go po jaz du

a Prezentowana powyżej za -
bu do wa zo sta ła za mon to wa -
na pod wo ziu Sca nia P410
LG 8x2/4 MNB, w któ rym
z ty łu znaj du ją się trzy osie.
Pierw sza z nich jest skręt na
i ma po je dyn cze ogu mie nie,
dwie ko lej ne są wy po sa żo -
ne w „bliź nia ki”, sta no wiąc
so lid ne pod par cie dla cięż -
kich kon te ne rów

d Pal co ver to uni ka to wa kon -
struk cja opra co wa na przez
fir mę Pal fin ger skła da się
z po trój nie te le sko po wa ne -
go masz tu, za koń czo ne go
rol ką z na wi nię tą siat ką. Ca -
łość jest umiesz czo na po -
przecz nie tuż za ka bi ną i zaj -
mu je nie wie le miej sca.
Przy za sto so wa niu tego sys -
te mu nie trze ba „za rzu cać”
siat ki na kon te ner, a unie sie -
nie jej za po mo cą masz tu
eli mi nu je ry zy ko uszko dzeń
spo wo do wa nych ostry mi
od pa da mi wy sta ją cy mi po za
ob rys skrzy ni 

www.graco.pl
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Użyt kow ni cy tej kla sy ma szyn uczu le ni są na aspek ty eko no -
micz ne (mniej sze zu ży cie pa li wa, a więk sza wy daj ność) i eko -
lo gicz ne (zgod ność z nor ma mi po zio mu emi sji spa lin). Bar dzo
waż ne jest dla nich bez pie czeń stwo i kom fort pra cy ope ra to ra
oraz po ziom za sto so wa nia tech no lo gii z dzie dzi ny prze sy ła nia
da nych i ste ro wa nia za po mo cą GPS.
Pol ska kla sa śred nia spy cha rek gą sie ni co wych, czy li mo de le
TD -14, TD -15 i TD -20 mar ki Dres sta, speł nia wszyst kie wy żej
wy mie nio ne kry te ria, a nie któ re ich kon fi gu ra cje nie po sia da ją
od po wied ni ków u kon ku ren cji. Dla te go też przed za ku pem od -
po wied nie go mo de lu pol skie go „śred nia ka” na le ży pre cy zyj -
nie okre ślić je go spe cy fi ka cję, co po zwo li unik nąć ewen tu al -
nych nie po ro zu mień, a pro du cen to wi umoż li wi pra wi dło wą
kon fi gu ra cję ma szy ny. 
Ze wzglę du na sto so wa ny w pol skich „śred nia kach” sil nik fir -
my Cum mins speł nia ją cy nor my emi sji spa lin wg EU STA GE
IIIA, EU STA GE IIIB lub EU STA GE IV, do stęp nych jest sześć
mo de li. Są to: TD -14M Extra (163 KM, wer sja Tie r3), TD -14R
(162 KM, wer sja Tie r4 In te rim), TD -15M Extra (193 KM, wer sja
Tie r3), TD -15R Extra (209 KM, wer sja Tie r4 Fi nal), TD -20M
Extra (243 KM, wer sja Tie r3) oraz TD -20R Extra (252 KM, wer -
sja Tie r4 Fi nal). Dzię ki tym jed nost kom na pę do wym z wy so ko -
ci śnie nio wym ukła dem za si la nia ty pu „com mon ra il” spy char ki
uzy sku ją ni skie zu ży cie pa li wa. Uni kal ny dwu bie go wy me cha -
nizm skrę tu, któ ry za pew nia za cho wa nie peł nej mo cy na obu
gą sie ni cach w skrę cie, po pra wia trak cję ma szy ny po zwa la jąc
na płyn ne ma new ro wa nie z mak sy mal nie na peł nio nym le mie -
szem, a tak że na wy ko ny wa nie zwro tów w miej scu po przez za -
trzy ma nie jed nej z gą sie nic. Po nad to w po łą cze niu z trzy bie -
go wą skrzy nią bie gów ma szy na dys po nu je sze ścio ma bie ga -
mi do przo du i ta ką sa mą licz bą do ty łu. Za sto so wa nie dwu -
bie go we go me cha ni zmu skrę tu po zwa la na zwięk sze nie wy -
daj no ści spy char ki, lep sze ste ro wa nie ma szy ną na po chy łym

te re nie, zmniej sza zu ży wa nie się ukła du jezd ne go oraz zwięk -
sza wy daj ność pra cy zry wa kiem. Wiel ką zaś za le tą z ser wi so -
we go punk tu wi dze nia jest to, że ma szy ny ma ją bu do wę mo -
du ło wą. Ta kie roz wią za nie eli mi nu je pra co chłon ne re gu la cje
i wza jem ne usta wia nie ele men tów. 
Istot ny mi ele men ta mi uni wer sal no ści za sto so wań spy cha rek
kla sy śred niej są ofe ro wa ne przez pro du cen ta ro dza je pod wo -
zia, osprzę tów ro bo czych oraz wer sji ma szyn – od ark tycz nej
po tro pi kal ną. Dzię ki od po wied niej wer sji mo gą być eks plo ato -
wa ne w tem pe ra tu rach oto cze nia od -50 do +50°C.
Sta lo wo wol skie „śred nia ki” dys po nu ją czte re ma ro dza ja mi
pod wo zi. Pierw sze to pod wo zie stan dar do we do ogól nych za -
sto so wań. Dru gie – o ni skich na ci skach na grunt (tzw. LGP),
przy sto so wa ne jest do pra cy na grun tach pod mo kłych i błot ni -
stych. Trze cie – o szer szym roz sta wie gą sie nic (tzw. Wi de
Track) – po pra wia sta bil ność ma szy ny pod czas pra cy na po -
chy ło ściach lub sto kach. I czwar te – o wy dłu żo nej ra mie trak -
cyj nej (tzw. Long Track), prze zna czo ne jest do pre cy zyj ne go
ni we lo wa nia grun tu. Do każ dej z tych wer sji pod wo zia za le ca
się do po sa że nie ma szy ny w do dat ko wy au to ma tycz ny sys tem
ste ro wa nia i po zy cjo no wa nia na rzę dzi ro bo czych.
Ich wy bór jest rów nież bar dzo bo ga ty. W za leż no ści od mo de -
lu spy char ki moż na wy po sa żyć w le mie sze: pół w klę słe (tzw.
Se mi -U), wklę słe (tzw. Full -U), pro ste, sko śne i uni wer sal ne,
czy li sze ścio po ło że nio we. Po za tym le mie sze prze zna czo ne
do eks plo ata cji w gór nic twie i ka mie nio ło mach mo gą po sia -
dać wzmoc nio ne pły ty czo ło we, zaś wer sje dla skła do wisk od -
pa dów do dat ko we kra ty zwięk sza ją ce po jem ność.  
Uzu peł nie nie osprzę tu czo ło we go sta no wi osprzęt zry wa ko -
wy. W mo de lach TD -14 i TD -15 sto su je się trój zęb ny zry wak
ty pu rów no le głe go. Na to miast TD -20 dys po nu je zry wa kiem
ty pu rów no le głe go z re gu la cją ką ta na chy le nia zę ba,
przy czym mo że to być zry wak jed no zęb ny lub trój zęb ny.

MASZYNY KOMUNALNE
www.dressta.com

Uni wer sal na pol ska kla sa śred nia 

Współ cze sne spy char ki gą sie ni co we o mo cy sil ni ka od 110 do 220 kW (150-300 KM) okre śla
się ma szy na mi kla sy śred niej (mid -si ze do zers). Wy róż nia je uni wer sal ność za sto so wań po łą -
czo na z in no wa cyj no ścią. Każ dy re no mo wa ny pro du cent po sia da w swo jej ofer cie co naj mniej
kil ka mo de li te go ty pu ma szyn oraz ich licz ne od mia ny 
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Oczy wi ście za miast zry wa ka w każ dym mo de lu moż na za -
mon to wać sta ły za czep lub wcią gar kę.
Kom for to wa, er go no micz na ka bi na ope ra to ra ty pu FOPS
i dwu słu po wa osło na ROPS speł nia ją wszel kie wy mo gi bez -
pie czeń stwa i za bez pie cza ją ope ra to ra przed skut ka mi prze -
wró ce nia się ma szy ny. Pol skie „śred nia ki” po sia da ją ozna ko -
wa nia CE po twier dza ją ce naj wyż sze stan dar dy bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Ka bi na za pew nia ope ra to ro wi do sko na łą
wi docz ność po la pra cy i osprzę tów ro bo czych, zaś czas pra -
cy spę dza on w wy god nym, amor ty zo wa nym i re gu lo wa nym
fo te lu z pod ło kiet ni ka mi i pa sem bez pie czeń stwa. Pod fo te -
lem znaj du je się kom pak to wo za mon to wa na na grzew ni ca, kli -
ma ty za tor i wen ty la tor. Mo ni to ro wa nie pa ra me trów pra cy ma -
szy ny uła twia wy so kiej roz dziel czo ści 7-ca lo wy ko lo ro wy wy -
świe tlacz LCD. Ste ro wa nie ukła dem jaz dy spy char ki i wy ko -
rzy sty wa nym osprzę tem ro bo czym od by wa się za po mo cą er -
go no micz nych joy stic ków.
Pra ca na skła do wi sku wę gla nie sie ze so bą ry zy ko ob su nię cia
się wę gla, je go przy spie szo nej ero zji, utle nia nia się czy sa mo -
za pło nu. Mon to wa na na spy char ce TD -20 za gęsz czar ka hałd
wę glo wych po zwa la wy eli mi no wać wspo mnia ne za gro że nia. Ła -
twy w ob słu dze sys tem wal co wa nia zbo cza skła do wi ska li kwi -
du je kie sze nie po wietrz ne, któ re mo gą być przy czy ną sa mo za -
pło nu wę gla. Sys tem sta bil ne go pod wie sze nia wal ca unie moż li -
wia je go od cze pie nie się lub ko ły sa nie w cza sie spy cha nia urob -
ku al bo prze miesz cza nia się ma szy ny. Do dat ko wym atu tem spy -
cha rek eks plo ato wa nych na skła do wi skach wę gla jest ich wy -
jąt ko wa sta bil ność pod czas jaz dy na zbo czach, któ rą osią gnię -
to po przez opty mal ny roz kład ma sy wła snej ma szy ny na so lid -
ne pod wo zie. Po za in sta lo wa niu za gęsz czar ki na spy char ce mo -
że ona pra co wać na zbo czach hałd o po chy le niu wzdłuż nym
do 25°, a przy po chy le niu po przecz nym do 20°.
„Śred nia ki” prze zna czo ne do pra cy na skła do wi skach od pa -
dów po sia da ją pod wo zia wy po sa żo ne w pły ty gą sie ni co we
z otwo ra mi. To przez nie usu wa ny jest nad miar ma te ria łu
z prze strze ni po mię dzy zę ba mi ko ła łań cu cho we go, a tu le ja mi
łań cu cha gą sie ni co we go po wo du ją ce go nad mier ne zu ży cie
kom po nen tów. Za sad ni czo jed nak to zgar nia cze przed nie i tyl -
ne oczysz cza ją gą sie ni ce z przed mio tów „przy kle ja ją cych się”
do nich. Na to miast osło ny ro lek, osło ny prze ciw skal ne kół łań -
cu cho wych oraz osło ny prze kład ni bocz nych eli mi nu ją wci ska -
nie się śmie ci po mię dzy czę ści pod wo zia. Po za tym spy char -
ka stan dar do wo po sia da wzmoc nio ne osło ny mi sy ole jo wej sil -
ni ka i skrzy ni bie gów. W ce lu uspraw nie nia usu wa nia śmie ci
za sto so wa no elek trycz ną wcią gar kę słu żą cą do opusz cza nia

osło ny sil ni ka za mon to wa nej na za wia sach. Zbior ni ki pa li wa
i ole ju hy drau licz ne go, któ re znaj du ją się na tyl nej ra mie spy -
char ki i są na ra żo ne na uszko dze nia przez wy sta ją ce prę ty czy
dru ty, za bez pie czo no stan dar do wo przy krę ca ną spe cjal ną
osło ną. W opcji do stęp ny jest tak że cen tral ny układ sma ro wa -
nia oraz sys tem mo ni to rin gu pra cy ma szy ny.
Co ta kie go za sto so wa no w sta lo wo wol skich „śred nia kach”,
że nie strasz na im tem pe ra tu ra – 40ºC, a na wet i niż sza?
Po pierw sze – sys tem pod grze wa nia sil ni ka. Do te go ce lu uży -
to nie wiel kie go agre ga tu grzew cze go HY DRO NIC fir my Eber -
spa echer na olej na pę do wy, któ ry za mon to wa no w ko mo rze
sil ni ka spy char ki oraz zin te gro wa no go z jej ukła da mi chło -
dze nia i elek trycz nym. Urzą dze nie jest ste ro wa ne elek tro nicz -
nie, a uru cha mia je ope ra tor bez po śred nio z ka bi ny po przez
do dat ko wy pa nel. Po dru gie – sys tem pod grze wa nia wnę trza
ka bi ny i skrzyn ki z aku mu la to ra mi. Za da nie to po wie rzo no
sys te mo wi AIR TRO NIC fir my Eber spa echer, a cen tral ne urzą -
dze nie za mon to wa no pod plat for mą ka bi ny. Po trze cie – sys -
tem pod grze wa nia pa li wa, w któ rym na sku tej ni skiej tem pe -
ra tu ry wy trą ca ją się czą stecz ki pa ra fi ny i lo du. Dla te go po mię -
dzy zbior ni kiem a fil trem pa li wa umiesz czo no spe cjal ny pod -
grze wacz fir my RA COR PAR KER. Urzą dze nie na le ży włą czyć
na pięć mi nut przed uru cho mie niem sil ni ka, a po tem start! Ja -
ko opcję moż na za mó wić tak że pod grze wacz fil tra pa li wa fir -
my Fle et gu ard. I po czwar te – spe cjal ny sys tem grza łek
do ole ju hy drau licz ne go, ole ju sil ni ka, pły nu chło dzą ce go sil -
nik i skrzyn ki z aku mu la to ra mi. 
Co jesz cze po ma ga ark tycz nym „śred nia kom” pra co wać bez
wzglę du na tem pe ra tu rę oto cze nia? To spe cjal nie skon stru owa -
na ka bi na ope ra to ra wy po sa żo na mię dzy in ny mi w po dwój ne
szy by chro nią ce przed zim nem. Po nad to za miast joy stic ka ste -
ru ją ce go jaz dą mon tu je się dźwi gnie, co uła twia ope ra to ro wi
pre cy zyj ne ope ro wa nie ma szy ną w przy pad ku uży wa nia gru -
bych rę ka wic. Z ko lei ela stycz na osło na ze wnętrz na ko mo ry sil -
ni ka i jej szczel ne osło ny bocz ne re du ku ją do pływ zim ne go po -
wie trza. Po dob ne za da nie po sia da ma nu al nie usta wia na ża lu zja
chłod ni cy. Oczy wi ście nie bez zna cze nia jest tak że sto so wa nie
przez użyt kow ni ka ma szy ny od po wied nie go ro dza ju pa li wa oraz
ole jów prze zna czo nych do eks plo ata cji w ni skiej tem pe ra tu rze. 
Pod su mo wu jąc stwier dzić na le ży, że pol ska kla sa śred nia
spy cha rek gą sie ni co wych pre zen tu je się nie zwy kle im po nu ją -
co. Za in te re so wa ni na by ciem te go ty pu ma szy ny ma ją moż li -
wość bar dzo sze ro kie go wy bo ru kon fi gu ra cji mo de li, któ re
moż na eks plo ato wać w eks tre mal nych wa run kach te re no -
wych oraz kli ma tycz nych.
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Kon cepcja obej mu je ze staw czuj ni ków roz sia -
nych po par ku, sys tem dzie wię ciu uno szą cych się
nad zie mią au to no micz nych ko sia rek au to ma -
tycz nych, chmu rę wy po sa żo ną w sztucz ną in te li -
gen cję, dro n zwia dow czy, a tak że au to no micz ny
dro n trans por to wy, któ ry do star czy ze spół ko sia -
rek w wy zna czo ne miej sce. 
Kon cept Hu sqvar na So lea okry wa moż li wo ści
pro fe sjo nal nej pie lę gna cji te re nów zie le ni przy -
szło ści. Jest to moż li we dzię ki po łą cze niu naj -
now szej tech no lo gii, z do świad cze niem fir my
Hu sqvar na, a tak że dzię ki ana li zie ra por tu fir my
Hu sqvar na dot. przy szłość par ków miej skich.
W ra por cie stwier dzo no, że licz ba te re nów zie le -
ni na ob sza rach miej skich wzro śnie do
roku 2030. Po ja wią się tak że no we ro dza je ogro -
dów umiej sco wio ne m.in. na da chach bu dyn -
ków, co przy czy ni się do zin ten sy fi ko wa nia ob -
słu gi i kon ser wa cji zu peł nie no wej zie le ni miej -
skiej. Hu sqvar na So lea jest od po wie dzią na to
wy zwa nie. To au to no micz ny i eko lo gicz ny sys -
tem do pro fe sjo nal nej pie lę gna cji traw ni ków,
któ ry bę dzie dbał o traw ni ki przez ca łą do bę,
a do je go ob słu gi wy ma ga ny bę dzie je dy nie mi -
ni mal ny na kład pra cy ope ra to ra. Dzię ki nie mu
fir my pro fe sjo nal nie zaj mu ją ce się pie lę gna cją
kra jo bra zu miej skie go bę dą mo gły sku pić się
na bar dziej wy ma ga ją cych za da niach.
– Hu sqvar na So lea to efekt na sze go za an ga żo wa -
nia w po szu ki wa nie no wych roz wią zań dla miast,
aby mo gły stać się bar dziej eko lo gicz ne i po ma -
ga ły lu dziom oszczę dzać czas. Roz wi ja jąc i ob ser -
wu jąc roz wój ko sia rek au to ma tycz nych na prze -
strze ni ostat nich dwudziestu lat prze wi du je my, że
sta ną się one klu czo wym pro duk tem dla pro fe sjo -

nal nych ze spo łów za rzą dza ją cych miej skim kra jo -
bra zem w nad cho dzą cych la tach – mó wi Pa vel
Haj man, Pre zy dent Hu sqvar na Di vi sion.
Hu sqvar na So lea – jak to dzia ła? Jest to au to -
no micz ny sys te mem do pie lę gna cji traw ni ków
prze zna czo ny do szyb kiej i ci chej pra cy
przez 24 go dzi ny na do bę, ofe ru jąc od wie dza -
ją cym par ki miej sce za dba ną zie leń przy mi ni -
mal ny mi za kłó ca niu ich spo ko ju. Pod czas pra -
cy sys tem gro ma dzi da ne i in for ma cje w cza sie
rze czy wi stym, wspie ra jąc spe cja li stów za rzą -
dza ją cych zie le nią miej ską w nie zbęd nych pra -
cach, a tak że aby za pew nia ca ło ścio wy po gląd
i wie dzę na te mat kon dy cji par ku.
Sys tem skła da się z pię ciu ele men tów: dro na
zwia dow cze go, czuj ni ków na sta łe umiesz czo -
nych w par ku, dro na trans por to we go, au to no -
micz nych ko sia rek au to ma tycz nych i chmu ry wy -
po sa żo nej w sztucz ną in te li gen cję:
• dron zwia dow ca – wy po sa żo ny jest w czuj ni ki

do ska no wa nia ob sza ru i zbie ra da ne z te re nów
zie le ni. Na stęp nie prze sy ła te in for ma cji do chmu -
ry za rzą dza nej przez sztucz ną in te li gen cję,

• czuj ni ki na sta łe umiesz czo ne w par ku – nie -
ustan nie gro ma dzą da ne, aby wspo móc sys -
tem w ce lu stwo rze nia ca ło ścio we go ob ra zu
po trzeb i kon dy cji par ku,

• chmu ra wy po sa żo na w sztucz ną in te li gen -
cję – po zwa la osza co wać czas i jed nost ki nie -
zbęd ne do wy ko na nia pra cy w par kach,

• dron trans por to wy – od bie ra z chmu ry współ -
rzęd ne lo ka li za cji i prio ry te to wą tra sę róż nych
ob sza rów, w któ rych mu si pod jąć pra cę, a na -
stęp nie trans por tu je au to no micz ne ko siar ki
i dro na zwia dow cę do miejsc wy ko ny wa nia pra -

SPRZĘT KOMUNALNY
www.husqvarna.com/pl/

Kon cep cyj ny pro jekt Hu sqvar na 
dla par ków miej skich przy szło ści

Sza cu je się, że do ro ku 2030 mia sta
na ca łym świe cie bę dą mia ły co raz
wię cej miesz kań ców, a co za tym idzie,
co raz wię cej par ków. Z my ślą o za rzą -
dza niu ro sną cą ilo ścią zie le ni w mia -
stach, z moż li wie naj mniej szym wpły -
wem na na tu rę oraz oso by od wie dza -
ją ce par ki, Hu sqvar na stwo rzy ła kon -
cep cyj ny pro jekt So lea. Sys tem au to -
no micz nych ko sia rek to zu peł nie no -
we, bez piecz ne i wy daj ne roz wią za nie,
któ re wy no si pie lę gna cje miej skiej zie -
le ni na zu peł nie no wy po ziom. 

Hu sqvar na So lea to
efekt na sze go za an -
ga żo wa nia w po szu -
ki wa nie no wych roz -
wią zań dla miast,
aby mo gły stać się
bar dziej eko lo gicz ne
i po ma ga ły lu dziom
oszczę dzać czas.

a Kon cept Hu sqvar ny przy po -
mi na roz wią za nie z ja kim
do nie daw na moż na by ło się
ze tknąć je dy nie w książ kach
lub fil mach z ga tun ku scien -
ce -fic tion. I choć nie pla nu -
je się w naj bliż szej przy szło -
ści uru cho mie nia ma so wej
pro duk cji to współ cze sne
tech no lo gie są już na to
należycie przy go to wa ne
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cy. Pod czas lo tu ła du je ko siar ki i zwia dow cę.
W cza sie, gdy nie jest uży wa ny, a tak że w trak -
cie lo tu, dron jest za si la ny ener gią sło necz ną,

– Dzie więć ko sia rek au to no micz nych – mo gą
pra co wać in dy wi du al nie lub ja ko gru pa. Prze -
miesz cza ją się uno sząc się 3-5 cm nad zie mią
(w za leż no ści od usta wień). Cen tral ny wen ty la -
tor w ka na le po wietrz nym w po łą cze niu z do -
dat ko wy mi ma ły mi wen ty la to ra mi w każ dym ro -
gu, spra wia że ko siar ki są zwin ne i pre cy zyj ne.
Pod czas pra cy ko siar ki sta le ko mu ni ku ją
się ze so bą, a dron zwia dow ca
wspie ra ich pra cę z lo tu pta ka.
Prze wi du je ruch w par ku i in ne
zmia ny, któ re mo gą mieć wpływ
na pra ce kon ser wa cyj ne.

Za da nia są prze sy ła ne do chmu ry
wy po sa żo nej w sztucz ną in te li gen -
cję, aby ob li czyć efek ty pra cy i zak -
tu ali zo wać stan par ku i ma szyn.
Hu sqvar na So lea to dzie więć au to no micz nych
ko sia rek au to ma tycz nych. Każ da ko siar ka wy -
po sa żo na jest w 20 ma łych ob ro to wych dia men -
to wych ostrzy, a każ de z nich po sia da sze ro -
kość cię cia 340 mm, przy cał ko wi tej sze ro ko ści
cię cia 306 cm (9x340 mm). Sys tem za wie sze nia
umoż li wia szyb kie cię cie bez skal po wa nia traw -
ni ka. Przy mak sy mal nej pręd ko ści, za kła da jąc
pra ce wszyst kich dzie wię ciu ko sia rek jed no cze -
nie ko sze nie traw ni ka o po wierzch ni 10.000 me -

trów kwa dra to wych zaj mie oko ło 8 mi nut. Ze
wzglę dów bez pie czeń stwa każ da ko siar ka wy -
po sa żo na jest w czuj ni ki roz po zna wa nia obiek -
tów i mo ni to ro wa nia sta nu traw ni ka, są rów nież
wy po sa żo ne w czuj ni ki wil got no ści i od ży wie nia
gle by. Ko siar ki ła do wa ne są przez so lar ną
mem bra nę, któ ra znaj du je się na obu do wie ko -
siar ki. Mo gą być tak że ła do wa ne za po śred nic -
twem dro na trans por to we go pod czas wy ko ny -
wa nia za dań i mię dzy ni mi.

Au to no micz ny dron trans por to wy zbu do wa ny
jest się z su per lek kiej struk tu ry z włók -

na wę glo we go. Ma śred ni cę 150 cm
i wy so kość 80 cm. Gór na część dro -
na jest po kry ta mem bra ną z ogniw
sło necz nych, któ re wspo ma ga ją szyb -

kie ła do wa nie in duk cyj ne, któ re ma
miej sce w ba zie dro na.
Na zwa So lea po cho dzi od ry by – so -

li. Jej ce chą cha rak te ry stycz ną jest to,
że uno si się w wo dzie, uży wa jąc mi ni mal nej ener -
gii. Kon cep cja pro jek to wa Hu sqvar na So lea zo -
sta ła  po ka za na na mię dzy na ro do wym wy da rze -
niu Si lent Ci ty, któ re fir ma Hu sqvar na zor ga ni zo -
wa ła już po raz trze ci. Na spo tka niu po ru sza ne
by ły te ma ty do ty czą ce przy szło ści kra jo bra zu
miej skie go. Spo tka nie od by ło się w Edyn bur gu,
w Wiel kiej Bry ta nii. Kon cep cja So lea opie ra się
na po my słach do ty czą cych przy szło ści i obec nie
nie ma pla nów wpro wa dze nia jej do pro duk cji.

a Kon cepcja  obej mu je ze staw
czuj ni ków roz sia nych po par -
ku, sys tem dzie wię ciu uno -
szą cych się nad zie mią au to -
no micz nych ko sia rek au to -
ma tycz nych, chmu rę wy po sa -
żo ną w sztucz ną in te li gen cję,
dro n zwia dow czy, a tak że au -
to no micz ny dro n trans por to -
wy, któ rego zadaniem  jest
do star czenie ze społu ko sia -
rek w wy zna czo ne miej sce
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Dzię ki ukła do wi za wie sze nia na tyl ny TUZ cią gni -
ka, wy się gni ki moż na ła two i szyb ko za in sta lo wać
oraz zdjąć z no śni ka, bez ko niecz no ści sto so wa -
nia skom pli ko wa nych sys te mów przy łą cze nio -
wych. Do dat ko wo ra mio na wy się gni ko we po sia -
da ją me cha nizm chro nią cy je przed uszko dze -

niem w ra zie za ha cze nia
o prze szko dę, co

ła two

mo że się zda rzyć pod czas
ma new ro wa nia ra mie niem w trud niej -
szym te re nie, np. wśród przy droż nych drzew, ka -
mie ni, zna ków, słu pów itp. Po za tym są ła twe
w trans por cie, gdyż ra mię ma szy ny moż na ob ró -
cić pod ką tem 90° w sto sun ku do po zy cji ro bo czej. 
Do in sta la cji na ra mie niu moż na wy brać jed ną
z gło wic ro bo czych:
• gło wi ce ko szą ce: La ma 101P, La ma 120, La -

ma 121, La ma 121 HD, La ma 140, La ma 141, 
• gło wi ce ko szą ce: KW 110, KW 125, KW 140

oraz KW 141, 
• myj ka do zna ków Rol ler 1000, 
• od mu lar ka do ro wów OR 080,
• fre zar ka do ro wów RP 110 i pni FP 20,

• przy ci nar ka no ży co wa PG 150, PG 200.
W ce lu jesz cze lep sze go do pa so wa nia ma szyn
do po trzeb klien tów fir ma SaMASZ sta le uno wo -
cze śnia i wzbo ga ca ofer ty o no we mo de le. Dzię ki
te mu w se zo nie 2018 klien ci bę dą mo gli ku pić
zmo der ni zo wa ne gło wi ce bi ja ko we kla sy cięż kiej
z sil ni kiem na gó rze – mo de le KW 126 i KW 111.
Ma szy ny za spra wą wdro żo nych zmian są te raz

jesz cze trwal sze i wy daj niej sze. W uno wo -
cze śnio nych gło wi cach sil nik na pę dza -

ją cy wał bi ja ko wy zo stał prze -
nie sio ny nad kor pus gło wi cy,
dzię ki cze mu nie wy sta je on
już po za obu do wę ma szy ny,

umoż li wia jąc tym sa mym lep -
szą pra cę gło wic pod czas ko sze -

nia ro wów. Wpro wa dzo ne zmia ny
przy czy ni ły się rów -

nież do zwięk -

SPRZĘT KOMUNALNY

Per fek cyj ne 
utrzy ma nie dróg 
i ła twą pie lę gna cję po bo czy 
umożliwią maszyny SaMASZ
Bo ga ty wy bór ma szyn, któ ry po zwo li na opty mal ne utrzy ma nie dróg i po bo czy przez ca ły rok, ofe ru -
je pol ski pro du cent – fir ma SaMASZ. Po nad 300 mo de li w ofer cie, w tym ra mio na wy się gni ko we
o za się gu do 9 metrów z gło wi ca mi ro bo czy mi, do sko na le spraw dza ją się przy oczysz cza niu i udraż -
nia niu ro wów me lio ra cyj nych, wy ka sza niu skarp, pie lę gna cji po bo czy dróg i ży wo pło tów oraz
do przy ci na nia ga łę zi, tak że w miej scach trud no do stęp nych. Z po wo dze niem moż na je rów nież sto -
so wać do my cia i czysz cze nia zna ków oraz ta blic dro go wych, a tak że ba rier ener go chłon nych.

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

a No we ma szy ny umoż li wia ją
nie tyl ko efek tyw ną pra cę,
ale dzię ki za sto so wa nym
roz wią za niom tech no lo gicz -
nym są tak że bar dzo
wszech stron ne i mo gą być
wy ko rzy sty wa ne przy róż ne -
go ty pu pra cach pie lę gna -
cyj no -kon ser wa cyj nych
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sze nia od por no ści urzą dze nia na uszko dze nia
spo wo do wa ne ko li zją. Sta ło się to za spra wą
wpro wa dze nia sa mo czyn ne go ob ro tu ra mie nia
do ty łu, do po zy cji trans por to wej. Wszyst kie
wpro wa dzo ne mo der ni za cje kon struk cji gło wic
bi ja ko wych KW 111 i KW 126 pod wyż szy ły zna -
czą co ich ży wot ność oraz kom fort użyt ko wa nia. 
Ko lej ną no wo ścią przy go to wa ną przez fir mę
na 2018 rok jest ko siar ka bi ja ko wa, na pan to gra -
fie Kan gu 220. Se ria ko sia rek Kan gu de dy ko wa -
na jest do wy god nej i efek tyw nej pra cy na te re -
nach zie lo nych oraz wy ka sza nia skarp, ro wów
i po bo czy. Ofe ro wa ny przez SaMASZ naj now szy
mo del Kan gu 220 za pew nia jesz cze więk szą sze -
ro kość ro bo czą, co prze kła da się na wzrost wy -
daj no ści urzą dze nia. Ko siar ki te dzię ki za sto so -
wa niu pan to gra fu po sia da ją sze ro ki za kres pra cy
w po zio mie, co uła twia omi ja nie prze szkód bez
ko niecz no ści zmia ny to ru jaz dy cią gni ka. No wo -

cze sna kon struk cja ko sia rek po zwa la na pra cę
urzą dze nia z bo ku, a tak że za cią gni kiem. 
Oprócz te go Kan gu po sia da wy god ne, re gu lo wa -
ne sworz nie za cze pu, któ re uła twia ją agre ga cję
ko siar ki z róż ny mi ty pa mi cią gni ków. Kon struk to -
rzy urzą dze nia wy po sa ży li je rów nież w bez piecz -
nik me cha nicz ny chro nią cy je przed uszko dze nia -
mi w czasie pracy. 
Do pro duk cji no wych ma szyn uży to naj lep szej ja -
ko ści ma te ria łów. Dzię ki te mu ele men ty ma szyn
sta no wią lek ką i za ra zem so lid ną kon struk cję, za -
pew nia ją cą niż sze kosz ty eks plo ata cji oraz trwa -
łość i wy so ką wy daj ność przez dłu gi okres użyt -
ko wa nia. Lek kość i jed no cze śnie wy trzy ma łość
ma te ria łów sto so wa nych w ma szy nach SaMASZ
wy ni ka z prze świad cze nia kon struk to rów, iż ma -
szy ny na le ży udo sko na lać nie tyl ko pod wzglę -
dem no wych funk cjo nal no ści, ale tak że sto so wa -
nia lep szych ma te ria łów.

www.samasz.pl
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bo we – wy ja śnia Da riusz Kwak szys, IT Ma na ger
w fir mie Gan net Gu ard Sys tems.
Moż li wość sta łe go lo ka li zo wa nia kon te ne ra umoż -
li wia sto so wa nie sys te mu na mie rza nia – ofe ro wa -
ne go przez Gan net Gu ard Sys tems – wy ko rzy stu -
ją ce go tech no lo gię ra dio wą do usta la nia po zy cji
skra dzio nych lub za gi nio nych przed mio tów, a in -
for ma cje do ty czą ce ich po ło że nia moż na od czy -
tać bez po śred nio z sys te mu mo ni to rin gu do stęp -
ne go on li ne – za po śred nic twem plat for my in ter -
ne to wej. Sys tem ta ki nie da je się za głu szyć urzą -
dze nia mi uży wa ny mi do eli mi no wa nia za bez pie -
czeń GPS/GSM, co da je 98-pro cen to wą sku tecz -
ność w od zy ski wa niu skra dzio nych obiek tów.

SPRZĘT KOMUNALNY
www.gannet.pl

Kon te ne ry to naj efek tyw niej szy śro dek do trans -
por tu wszel kie go ro dza ju ma te ria łów. To one
przy czy ni ły się w znacz nym stop niu do glo ba li za -
cji go spo dar ki, ni we lu jąc kosz ty trans por tu, a tym
sa mym umoż li wia jąc dy na micz ny roz wój han dlu
bez wzglę du na miej sce wy twa rza nia pro duk tów. 
Dy na micz ny roz wój trans por tu kon te ne ro we go
spra wił, że po za środ ka mi do ich prze wo zu za -
czę ły po wsta wać w szyb kim tem pie pla ce i ma -
ga zy ny prze ła dun ko we. Jed nak wkrót ce oka za -
ło się, że kon te ne ry są jesz cze bar dziej uni wer -
sal ne i ich uni kal ne ce chy moż na z po wo dze -
niem wy ko rzy stać tak że w in nych za sto so wa -
niach. I tak np. mo du ło wa kon struk cja kon te ne -
rów po zwa la na za adap to wa nie ich na prze no -
śne biu ra i po wierzch nie ma ga zy no we. Co raz
więk szą po pu lar no ścią cie szą się też w Pol sce
ma ga zy ny wy ko rzy stu ją ce kon te ne ry do prze -
cho wy wa nia pro duk tów oraz rze czy pry wat -
nych. Na to miast mo bil ność, moż li wość łą cze nia
w po zio mie i pio nie, od por ność na uszko dze nia
me cha nicz ne i at mos fe rycz ne, to za le ty, któ re
spra wi ły że – po za trans por tem – kon te ne ry są
naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne ja ko ma ga zy ny
czę ści i na rzę dzi na bu do wach oraz pla cach
prze ła dun ko wych. Jed nak bez wzglę du na za -
sto so wa nie, prze cho wy wa ne w kon te ne rach
przed mio ty nie jed no krot nie są wy so kiej war to -
ści i war to od po wied nio za dbać o ich bez pie -
czeń stwo. Sam za mek w drzwiach to za ma ło,
ogro dzo ny te ren też mo że być nie wy star cza ją -
cy, a za trud nie nie ochro ny wią że się z du ży mi
kosz ta mi. Dla te go opty mal nym roz wią za niem
mo że się oka zać za in sta lo wa nie elek tro nicz ne -
go mo ni to rin gu, któ ry nie tyl ko roz wią że pro ble -
my zwią za ne z bez pie czeń stwem, ale tak że po -
mo że w od po wied nim za rzą dza niu i za go spo -
da ro wa niu prze strze ni ma ga zy no wej. Mo du ły
wy ko rzy sty wa ne do za bez pie cza nia kon te ne -
rów są kon stru owa ne z my ślą o mon ta żu bez -
po śred nio na ich drzwiach i ma ją cał ko wi cie
bez ob słu go wy cha rak ter. 
– Sys te my wy ko rzy sty wa ne do na mie rza nia kon -
te ne rów cha rak te ry zu ją się wy so ką od por no ścią
na wa run ki at mos fe rycz ne. Obu do wa miesz czą -
ca mo duł po sia da sto pień ochro ny IP67. Ba te rie
wy ko rzy sty wa ne do nie za leż ne go za si la nia urzą -
dzeń są w sta nie pra co wać na wet do pię ciu lat
bez po trze by ła do wa nia. Nie wy ma ga ją ani ser -
wi so wa nia, ani zbyt nie go dba nia o ich stan. Nie
jest więc ko niecz ne za trud nia nie do dat ko wych
pra cow ni ków, a tym sa mym nie ro sną kosz ty oso -

Elek tro nicz ny mo ni to ring kon te ne rów
Kon te ne ry – sta lo we po jem ni ki, któ re zre wo lu cjo ni zo wa ły trans port to wa rów – są tak waż nym
ele men tem w funk cjo no wa niu go spo dar ki, że war to dbać o jak naj lep sze ich wy ko rzy sta nie.
Tym bar dziej, że ich ro la wy kra cza po za trans port i są co raz czę ściej wy ko rzy sty wa ne tak że
w in nych sek to rach go spo dar ki, także w branży komunalnej.

a Sta łe lo ka li zo wa nie kon te ne ra
f umoż li wia Gan net Gu ard Sys -

tems. Dzię ki nie mu moż na
pre cy zyj nie usta lić co się
dzie je z kon te ne rem w da nym
mo men cie. Po ma ga to nie tyl -
ko w przy pad ku je go kra dzie -
ży, ale tak że w opty mal nym
za rzą dza niu i wy ko rzy sta niu.
In for ma cje do ty czą ce po ło że -
nia kon te ne ra moż na od czy -
tać on li ne za po mo cą plat for -
my in ter ne to wej

s Elek tro nicz ny mo ni to ring
kon te ne rów to eko no micz ny
i sku tecz ny spo sób za bez -
pie cze nia cen nych ła dun -
ków. Nie wy ma ga sto so wa -
nia in nych za bez pie czeń,
a swą służ bę peł ni przez 24
go dzi ny na do bę
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ELVI bę dzie po sia dał dwa roz wią za nia sil ni ko we. W przy pad ku
pierw sze go sil nik zo stał umiej sco wio ny cen tral nie i bę dzie dys -
po no wał mo cą 60-70 kW (100 KM). W dru gim przy pad ku moż -
li we jest roz ło że nie mo cy na dwa sil ni ki, każ dy o mo cy 35 kW.
Pręd kość mak sy mal na wy nie sie 100 km/h, a za sięg to 150 km.
Na to miast ła dow ność sa mo cho du wy nie sie 1.100 kg. Za dba no
tak że, aby wy mia ry au ta – wy so kość dwa me try – po zwa la ły mu
bez pro ble mu wje chać w trud no do stęp ne miej sca, jak np. par -
king pod ziem ny w cen trum han dlo wym. Sil ni ki do ELVI bę dą
pro du ko wa ne w za kła dach H. Ce giel ski -Po znań. 
– Na pęd, któ rym dys po nu je my to naj no wo cze śniej sza tech no -
lo gia na świe cie. Na sze na pę dy są mniej sze, a przez to lżej sze,
przez co ide al nie na da ją się do za sto so wa nia w po jaz dach te -
go ty pu. In no wa cyj ne na pę dy z in duk cyj ny mi sil ni ka mi pię cio -
fa zo wy mi wy róż nia pod wyż szo ny mo ment ob ro to wy. Jest
o piętnaście pro cent więk szy niż roz wią za nia do stęp ne na ryn -
ku. Na pę dy są mniej sze, a przez to lżej sze, przez co ide al nie
na da ją się do za sto so wa nia w po jaz dach – za pew nia Woj ciech
Wię cła wek, Pre zes Za rzą du za kła dów H. Ce giel ski -Po znań.
Ma ły, do te go elek trycz ny, sa mo chód do staw czy ide al nie wpi -
su je się w pro gram elek tro mo bil no ści za po cząt ko wa ny przez
pre mie ra Mo ra wiec kie go. Jest tak że pol ską od po wie dzią
na za po trze bo wa nie na sze go ryn ku oraz ryn ków eu ro pej skich
na ma ły kom pak to wy elek trycz ny sa mo chód do staw czy, któ ry
z po wo dze niem mo że być użyt ko wa ny za rów no przez służ by
pocz to we, ko mu nal ne czy seg ment ho te lar ski.
Do pre zen to wa ne go mo de lu ist nie je moż li wość do bra nia
każ de go ro dza ju za bu do wy, na przy kład za bu do wa skrzy -
nio wa, kon te ne ro wa lub spe cja li stycz na. Sa mo chód ofe ro -
wa ny bę dzie w wer sji trzy oso bo wej, a za sto so wa ne w nim
ba te rie li to wo jo no we umoż li wia ją ko rzy sta nie z szyb kie go
do ła do wa nia do 90 pro cent po jem no ści, w cza sie 15 mi nut.

Kie dy au to tra fi do se ryj nej pro duk cji jesz cze nie wia do mo,
ale wkrót ce pla no wa ne są pierw sze te sty w rze czy wi -
stych wa run kach dro go wych.
– Elvi jest je dy nym pol skim elek trycz nym sa mo cho dem do staw -
czym o cał ko wi tej ła dow no ści 3,5 to ny. Jest to jed no cze śnie
od ro dze nie pol skich tra dy cji mo to ry za cyj nych, któ re zwłasz cza
w za kre sie pro duk cji po jaz dów użyt ko wych są cał kiem spo re.
Jest to bar dzo cie ka wa pro po zy cja np. dla firm ku rier skich, któ -
re użyt ku jąc te go ty pu po jazd tak że pod no szą swój pre stiż.
W du żych mia stach, gdzie co raz więk szą ro lę od gry wa dba łość
o czy ste po wie trza wpro wa dze nie jak naj więk szej ilo ści po jaz -
dów z al ter na tyw nym na pę dem po win no być prio ry te tem. Pa -
mię taj my też o tym, że jest to po jazd nie zwy kle ci chy. To jest
do dat ko wy atut zwłasz cza w użyt ko wa niu w ku ror tach wy po -
czyn ko wych, pra cach po rząd ko wych w par kach, czy cho ciaż -
by trans por cie w go dzi nach noc nych – wy ja śnia Grze gorz Cze -
chow ski głów ny pro jek tant au ta.
ELVI za pro jek to wa no w wer sji trzy oso bo wej i to nie ule gnie
zmia nie. Tył po jaz du mo że być za mie nio ny w chłod nię, plan -
de kę, kon te ner lub otwar tą skrzy nię. Mo że zna leźć się na wy -
po sa że niu firm zaj mu ją cych się wy wo zem od pa dów, prze wo -
zem pa czek, bu dow nic twem czy do sta wą żyw no ści. Nic nie stoi
na prze szko dzie, by ta ki po jazd skon stru ować na po trze by
służb me dycz nych czy stra ży po żar nej. Dzię ki te mu gro no po -
ten cjal nych od bior ców jest na praw dę sze ro kie. Naj więk sze
szan se dla po jaz du upa tru je się w usłu gach ku rier skich. Cał ko -
wi ta ma sa po jaz du to 3,5 to ny, ła dow ność wy no si na to -
miast 1.100 ki lo gra mów. Nie na le ży się mar twić o dy stan se ja -
kie po ko nu je się dzię ki ELVI. Na w peł ni na ła do wa nej ba te rii
po jazd mo że prze być sto pięć dzie siąt ki lo me trów, co od po wia -
da za po trze bo wa niu firm, któ re ba zu ją na trans por cie w ob rę -
bie jed ne go mia sta czy aglo me ra cji. 

POJAZDY KOMUNALNE
www.elvi.pl

De biut elek trycz ne go do staw cza ka Ur su sa

W trak cie tar gów prze my sło wych w Ha no we rze, na sto isku spół ki Ur sus, miał miej sce de biut elek -
trycz ne go au ta do staw cze go ELVI, naj now sze go dzie ła pol skiej spół ki. To już dru gi, ale znacz nie
więk szy mo del, po po ka za nym je sie nią 2016 ro ku pierw szym sa mo cho dzie Ur su sa „na prąd”.
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INSTYTUCJEPOJAZDY

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci

1. Przedsiębiorstwa oczyszczania miast 
2. Zakłady przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów
3. Oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne, 

zarządy melioracji
4. Producenci pojazdów, maszyn i urządzeń komunalnych
5. Specjalistyczne warsztaty sprzętu komunalnego
6. Organa administracji samorządowej
7. Zarządy dróg i zieleni miejskiej
8. Spółdzielnie mieszkaniowe
9. Zarządcy centrów logistycznych, handlowych i miejskich

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

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

1/2018 28.02.2018 5.02.2018
2/2018 27.04.2017 3.04.2018

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

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

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

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

1/1 stro na 182 x 260 5.000,- z∏

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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








