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SPIS TREŚCI

Mniej sze, ale bar dziej kon kret ne…

…tak naj czę ściej pod su mo wy wano te go rocz ne
targi POL-ECO SYSTEM. Mi mo mniej szej licz by
wy staw ców i zwie dza ją cych większość gości
imprezy opusczała ją w do brych hu mo rach

Ju bi le usz tar gów EKOTECH!

Od dwu dzie stu lat tar gi EKOTECH da ją moż li -
wość za po zna nia się z naj now szy mi tren da mi
w go spo dar ce od pa da mi i ochro nie śro do wi ska.
Ich ju bi le uszo wa edy cja po trwa aż trzy dni!

Im po nu ją cy ju bi le usz ZOELLER TECH

Nie podal Puc ka dzia ła jed na z naj więk szych
w Eu ro pie fa bryk wy twa rza ją cych za bu do wy
ko mu nal ne. W li sto pa dzie jej ta śmy pro duk cyj -
ne opu ści ła dzie się cio ty sięcz na śmie ciarka

ALLU sta bi li zuje i oczyszcza!

System stabilizacji gruntu ALLU pozwala unik -
nąć do dat ko wych kosz tów zwią za nych z pa lo -
wa niem lub ko niecz no ścią wy mia ny pod mo -
kłe go grun tu i na kła da nia no wych warstw

Ju bi le usz z Kär che rem!

Kärcher jest w Pol sce od ćwierć wie cza. Swój
ju bi le usz fir ma uświet ni ła ak cją edu ka cyj ną
i proz dro wot ną, któ ra prze bie gła pod ha słem
„Czy sta prze strzeń – wspól na spra wa”  

Zwin ny i sil ny kom pak t Volvo

Wy ko rzy sty wa na przez fir mę El grunt z Gdy ni
ko par ka Vo lvo ECR58D jest ci cha, nie za wod -
na i oszczęd na. Sta no wi po łą cze nie si ły i zwar -
tej bu do wy. Po pro stu miej ski ide ał!

Trzej musz kie te ro wie z Agrex -Eco

Trzy ma szy ny, każ da róż na, ale wszyst kie łą -
czy ja kość, wy daj ność i wszech stron ność. To
głów ne ce chy ma szyn do prze twa rza nia od pa -
dów ofe ro wa nych przez spół kę Agrex -Eco

Ja kość po twier dzo na dłuż szą gwa ran cją

Ro śnie po pu lar ność ja poń skich ma szyn Ku bo -
ta. Za wdzię cza ją ją one wy so kiej ja ko ści i trwa -
ło ści, któ re od nie daw na przy pie czę to wa no
wy dłu żo ną pro du cenc ką gwa ran cją 

Eko lo gicz ny Sen ne bo ge n

Sen ne bo gen sta le uno wo cze śnia swo je ma -
szy ny. Czy ni tak ze wzglę du na ro sną ce wy -
ma ga nia użyt kow ni ków oraz co raz ostrzej sze
wy mo gi od no śnie ochro ny śro do wi ska

Ty gry sy z Ar co nu

In no wa cyj ny sys tem se pa ra cji opa ko wań wy ko -
rzy sty wa ny w urzą dze niach Ti ger DePack zwięk -
sza ilość od zy ska ne go ma te ria łu, a tym sa mym
mi ni ma li zu je kosz ty uty li za cji od pa dów

Magna – dokonania i wyzwania

Ma gna Ty res Po land wcho dzi w je de na sty rok
dzia łal no ści w Polsce. La ta wy tę żo nej pra cy
spo wo do wa ły, iż gro no za do wo lo nych klien -
tów w Pol sce i są sied nich kra jach sta le ro śnie 

„Energetyczne” zabudowy Gra co 

Roz wój bran ży ko mu nal nej spra wia, że wie le firm
mu si się gać po no wy sprzęt. Je śli ma to być sa -
mo chód cię ża ro wy z żu ra wiem prze ła dun ko wym,
war to sko rzy stać z ofer ty Gra co
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Dro dzy Czy tel ni cy,
choć na roku 2018 w bran ży ko mu nal nej w du żej mie rze pięt no od ci snę ły wy bo ry sa mo rzą do we, to nie sa my mi
wy bo ra mi ży ła bran ża. Wy da rzy ło się bo wiem wie le in nych istot nych fak tów. I tak, w koń cu lu te go we szła w ży -
cie usta wa o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter na tyw nych. Na ło ży ła ona na sa mo rzą dy obo wią zek stop nio we go
zwięk sza nia udzia łu po jaz dów o na pę dzie al ter na tyw nym w użyt ko wa nych przez nich flo tach. A na wet wię cej
– wy mu sza an ga żo wa nie do prac ko mu nal nych tych przed się biorstw, któ re ma ją w swym par ku ma szy ny i po jaz -
dy z eko lo gicz ny mi na pę da mi (do ty czy jed no stek sa mo rzą do wych o licz bie miesz kań ców po wy żej 50.000). Da ła
też pra wo wy zna cza nia stref czy ste go trans por tu, gdzie wjeż dżać mo gą wy łącz nie po jaz dy elek trycz ne bądź na pę -
dza ne wo do rem czy ga zem ziem nym. Za pis ten wzbu dził tak wie le kon tro wer sji, że go w to ku prac nad usta wą wy -
kre ślo no (po jaz dy spa li no we mo gły we dług nie go wjeż dżać pod wa run kiem uisz cze nia sto sow nej opła ty). Jed nak
wkrót ce pra wo wpro wa dze nia ta kich stref umoż li wi ły zmia ny wpro wa dzo ne przy oka zji no we li za cji usta wy o bio -
kom po nen tach i bio pa li wach cie kłych oraz nie któ rych in nych ustaw. Jak do tąd chęt nych do sko rzy sta nia z za pi -
sów o stre fach na ra zie nie wi dać. Nie bra ku je na to miast gło sów, że pro jekt jest zbyt da le ko idą cy jak na pol skie re -
alia i ra dy ka li zmem znie chę ca sa mo rzą dow ców do je go wcie la nia w ży cie. Nie mniej eko lo gom bar dzo się po do ba,
a wraz z umoż li wie niem gmi nom pod nie sie nia sta wek opłat za par ko wa nie w cen trach miast, zwia stu je no we po -
dej ście do za rzą dza nia ru chem sa mo cho do wym w pol skich mia stach.
Z ko lei we wrze śniu ru szył na bór wnio sków w pro gra mie „Czy ste po wie trze”. Je go re ali za cja ma trwać przez ko lej -
ne 12 lat, obej mu jąc wy mia nę źró deł cie pła i ter mo mo der ni za cję bu dyn ków jed no ro dzin nych (za ło że nia mó wią
o na wet 4 mln obiek tów, któ re mo gły by zo stać ob ję te in we sty cja mi w ra mach te go przed się wzię cia). Bu dżet pro gra -
mu ma wy nieść 103 mld zł, z cze go fi nan so wa nie w for mie do ta cji to 63,3 mld zł, a w for mie po ży czek 39,7 mld zł.
W tym sa mym mie sią cu szef re sor tu ener gii pod pi sał dłu go wy cze ki wa ne roz po rzą dze nie do ty czą ce norm ja ko ści pa -
liw sta łych. Zgod nie z nim z han dlu de ta licz ne go ma ją znik nąć mu ły wę glo we i flo to kon cen tra ty, czy li naj gor szej ja -
ko ści pa li wa, bę dą ce de fac to od pa da mi wę glo wy mi. Od lip ca 2020 r. za ka zem zo sta ną ob ję te też gor szej ja ko ści
mia ły wę glo we. Ta ki kształt roz po rzą dze nia to kom pro mis mię dzy re sor tem ener gii, a Mi ni ster stwem Przed się bior -
czo ści i Tech no lo gii. To za ra zem – jak pod kre śla no – je den z trzech fi la rów rzą do we go pro gra mu „Czy ste Po wie trze”.
Te dwa zda rze nia wraz z pro jek tem no we li za cji usta wy śmie cio wej bę dą mia ły nie ba ga tel ny wpływ na kon dy cję
bran ży ko mu nal nej nie tyl ko w ro ku 2019, ale tak że w na stęp nych la tach. Przede wszyst kim dla te go, że re ali za cja
każ de go z nich bez po śred nio do ty czy pod mio tów dzia ła ją cych w tym sek to rze go spo dar ki. Po za tym wy mu sza ją
one za an ga żo wa nia wiel kich środ ków, któ re po win ny po pra wić ogól ną ko niunk tu rę „ko mu nal ki”. A prze cież to
nie je dy ne sy gna ły, któ re za po wia da ją wzmo żo ne in we sty cje w tym ob sza rze. Wszak stra te gicz ny cel Unii Eu ro pej -
skiej to wpro wa dze nie we wszyst kich kra jach Go spo dar ki Obie gu Za mknię te go. A re ali za cja te go ce lu wy ma ga
dzia łań na ogrom ną ska lę.

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny
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„Pośred nik Komunalny 
– Ma szy ny, Pojazdy, Sprzęt”

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

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

Tyl ko w 2016 r. świat wy two rzył 242 mln ton od pa dów z two -
rzyw sztucz nych – co od po wia da oko ło 24 try lio nom 500-mi li -
me tro wych, 10-gra mo wych pla sti ko wych bu te lek. Ob ję tość
wo dy tych bu te lek mo gła by wy peł nić 2.400 sta dio nów olim pij -
skich, 4,8 mi lio na ba se nów olim pij skich lub 40 mi liar dów wa -
nien. Jest to rów nież wa ga 3,4 mi lio na do ro słych wie lo ry bów
lub 1,376 Em pi re Sta te Bu il dings łącz nie. A to tyl ko 12 pro cent
wszyst kich od pa dów ge ne ro wa nych każ de go ro ku.
Jak wy ni ka z ra por tu What a Wa ste 2.0 re gion Azji Wschod -
niej i Pa cy fi ku wy twa rza 23 pro cent od pa dów świa to -
wych. I choć lud ność tych kra jów sta no wi za le d wie 16 pro -
cent świa to wej po pu la cji, łącz nie kra je te ge ne ru ją po nad jed -
ną trze cią (34 pro cent) świa to wych od pa dów.
Po nie waż ocze ku je się, że wy twa rza nie od pa dów bę dzie ro sło
wraz z roz wo jem go spo dar czym i wzro stem licz by lud no ści,
kra je o śred nim do cho dzie naj praw do po dob niej od no tu ją naj -
więk szy wzrost pro duk cji od pa dów. Naj szyb ciej roz wi ja ją cy mi
się re gio na mi są Afry ka Sub sa ha ryj ska i Azja Po łu dnio wa,
gdzie ocze ku je się, że łącz ne wy twa rza nie od pa dów po troi się
do roku 2050  (do 35 pro cent świa to wej pro duk cji). Prze wi du je
się tak że, że re gion Bli skie go Wscho du i Afry ki Pół noc nej po -
dwoi pro duk cję od pa dów do roku 2050.
Bank Świa to wy pod kre śla, że to kra je o śred nich i wy so kich do -
cho dach za pew nia ją pra wie po wszech ną zbiór kę od pa dów,
a po nad jed na trze cia od pa dów w kra jach o wy so kim do cho dzie
jest od zy ski wa na po przez re cy kling i kom po sto wa nie. Kra je o ni -
skim do cho dzie zbie ra ją oko ło 48 pro cent od pa dów w mia stach,
ale tyl ko 26 pro cent na ob sza rach wiej skich, a le d wie 4 pro cent

pod le ga re cy klin go wi. Ogó łem 13,5 pro cent od pa dów glo bal -
nych pod le ga re cy klin go wi, a 5,5 pro cent jest kom po sto wa nych.
Jak pod kre ślo no w ra por cie, go spo dar ka od pa da mi sta ły mi
jest czę sto po mi ja nym pro ble mem, je śli cho dzi o pla no wa nie
zrów no wa żo nych, zdro wych i sprzy ja ją cych włą cze niu spo -
łecz ne mu miast i spo łecz no ści. Jak pod kre śla Bank Świa to wy,
rzą dy mu szą pod jąć pil ne dzia ła nia, aby za jąć się go spo dar ką
od pa da mi dla swo ich lu dzi i pla ne ty.
Przej ście w kie run ku zrów no wa żo nej go spo dar ki od pa da mi
wy ma ga dłu go trwa łych wy sił ków i znacz nych kosz tów. We dług
What a Wa ste 2.0 za rzą dza nie od pa da mi mo że być naj wyż -
szym wy dat kiem bu dże to wym dla wie lu lo kal nych ad mi ni stra -
cji. W kra jach o ni skim do cho dzie sta no wi on śred nio 20 pro -
cent bu dże tów miej skich.
Czy to jest war te swo jej ce ny? Tak – od po wia da Bank Świa to -
wy. Ba da nia wyraźnie po ka zu ją, że opła cal ne jest in we sto wa -
nie w zrów no wa żo ną go spo dar kę od pa da mi. Nie po bra ne i źle
uty li zo wa ne od pa dy ma ją znacz ny wpływ na zdro wie
mieszkańców i degradują śro do wi sko naturalne. Wydatki
zniwelowania tych negatywnych skut ków są wie lo krot nie wyż -
sze niż koszty opra co wa nia i ob słu gi pro stych, ade kwat nych
do sytuacji sys te mów go spo dar ki od pa da mi.
Aby za spo ko ić za po trze bo wa nie na fi nan so wa nie, Bank Świa -
to wy współ pra cu je z kra ja mi, mia sta mi i part ne ra mi na ca łym
świe cie w ce lu two rze nia i fi nan so wa nia sku tecz nych roz wią -
zań, któ re mo gą pro wa dzić do zy sków w za kre sie ka pi ta łu śro -
do wi sko we go, spo łecz ne go i ludz kie go.
Od ro ku 2000 Bank Świa to wy prze zna czył z gó rą 4,7 mi liar -
da do la rów na po nad trzy sta czter dzie ści pro gra mów go -
spo dar ki od pa da mi sta ły mi na ca łym świe cie, wspie ra jąc
róż ne go ro dza ju ini cja ty wy i ob sza ry za an ga żo wa nia. – Go -
spo da ro wa nie od pa da mi w so lid ny spo sób jest spra wą każ -
de go czło wie ka, a za pew nie nie sku tecz ne go i od po wied nie -
go go spo da ro wa nia od pa da mi sta ły mi ma klu czo we zna cze -
nie dla osią gnię cia ce lów zrów no wa żo ne go roz wo ju – pod -
su mo wu je Bank Świa to wy.

www.poskom.pl

W kie run ku zrów no wa żo nej go spo dar ki od pa da mi
We dług ra por tu Ban ku Świa to we go What a Wa ste 2.0, świat wy twa rza rocz nie 2,01 mi liar da ton
ko mu nal nych od pa dów sta łych, przy czym co naj mniej 33 pro cent z nich nie jest za rzą dza nych
w spo sób bez piecz ny dla śro do wi ska. Jak pi sze Bank Świa to wy, szyb ka urba ni za cja, wzrost licz -
by lud no ści i roz wój go spo dar czy spo wo du ją wzrost glo bal nych od pa dów o 70 pro cent w cią gu
naj bliż szych 30 lat – do osza ła mia ją cych 3,4 mi liar da ton od pa dów wy twa rza nych rocz nie.
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Z oka zji 60. uro dzin LiuGonga przed sta wi ciel
na sze go wy daw nic twa za wi tał do Chin, gdzie
pro blem za nie czysz cze nia śro do wi ska stał się
wiel ce pa lą cym te ma tem. Mia sto, gdzie fir ma
mia ła swój po czą tek, jest szcze gól nie in te re su -
ją ce pod tym wzglę dem, gdyż jesz cze do nie -
daw na by ło cen trum prze my sło wym o cha rak -
te rze zbli żo nym do Ło dzi czy Man che ste ru.
Dzi siaj to no wo cze sna me tro po lia, któ rej dzię -
ki licz nym za bie gom uda ło się zmie nić pro fil
i po lep szyć po ziom ży cia jej miesz kań ców.
Mo wa o Liu zhou – liczącym nie mal mi lion miesz -
kań ców mie ście, któ re znaj du je się na te re nie po -
łu dnio wej pre fek tu ry Chiń skiej Re pu bli ki Lu do -
wej. To wła śnie tu taj w roku 1958 po wstał
LiuGong, tu znaj do wa ły się też licz ne za kła dy
pro duk cyj ne i fa bry ka che mi ka liów. Na sku tek na -
gro ma dze nia ty lu ośrod ków, po wie trze znalazło
się w opła ka nym sta nie, po dob nie zresztą jak wo -
da oko licz nych rzek. Pro blem był tak du ży, że
zde cy do wa no się pod jąć spe cjal ne dzia ła nia.

Jak po wie dział nam Le opold Wang, pra cow nik
LiuGonga, chiń ski rząd już szes na ście lat te mu
pod jął spe cjal ne kro ki, by po lep szyć sy tu ację.
Z Liu zhou znik nę ła więk szość za kła dów prze -
my sło wych, zli kwi do wa ny zo stał kom bi nat
che micz ny, a fa bry ka LiuGonga nie ma ne ga -
tyw ne go wpły wu na śro do wi sko dzię ki grun -
tow nej mo der ni za cji. Po tęż ny za strzyk fi nan so -
wy sty mu lu ją cy dzia ła nia pro eko lo gicz ne spra -
wił, że do oko ła Liu zhou po ja wi ło się mnó stwo
te re nów zie lo nych, któ re sku tecz nie wpły wa ją
na poprawę ja kości po wie trza. Wiel kie zna cze -
nie ma też mo der ni za cja w ca łych Chi nach,
któ rej jednym z przejawów jest to, że jeż dżą cy
na sku te rach zo sta li zmu sze ni do wy mia ny na -
pę dów spa li no wych na elek trycz ne. 
Liu zhou to praw dzi we no wo cze sne mia sto.
O je go rozległości i cha rak te rze mie li śmy oka -
zję się prze ko nać po dzi wia jąc pa no ra mę z 73.
pię tra naj wyż sze go tamtejszego wie żow ca. 

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.poskom.pl

LIUZHOU
– prze mysł, za nie czysz cze nie, re wi ta li za cja
Ochro na śro do wi ska to ter min nie gdyś ba ga te li zo wa ny lub za mia ta ny pod dy wan. Dzi siaj to je -
den z naj bar dziej go rą cych te ma tów, któ ry do ty czy wszyst kich i każ dy ma o nim coś do po wie -
dze nia. O po szu ki wa niu al ter na tyw nych źró deł ener gii, pro ble mie smo gu w wiel kich mia stach
i co raz bar dziej za ostrzo nym nor mom emi sji spa lin mo że my po czy tać nie tyl ko w pra sie spe cja -
li stycz nej, ale też usły szeć w te le wi zji lub prze czy tać w gazecie  czy portalu in ter ne towym. O ile
w Unii Eu ro pej skiej wciąż ma my do czy nie nia z eska la cją co raz to no wych ob ostrzeń i norm, to
w in nych kra jach i na innych kontynentach sy tu acja by wa diametralnie od mien na.
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ŻYCIE W MIEŚCIE

Te mat po pra wy śro do wi ska jest dla nas tym
cie kaw szy, że je ste śmy świe żo po szczy cie kli -
ma tycz nym COP24 w Ka to wi cach, na któ rym
dłu go de ba to wa no nad moż li wy mi roz wią za nia -
mi. Pa trząc na to, jak spraw nie po ra dzo no so -
bie z pro ble ma mi smo gu w Liu zhou z pew no -
ścią moż na po czuć się za in spi ro wa nym. Trze -
ba jed nak pa mię tać, że re alia azja tyc kie róż nią
się choć by od tych ze Sta re go Kon ty nen tu i nie
ma moż li wo ści, że by z dnia na dzień zde cy do -
wać się na ra dy kal ne dzia ła nia, ta kie jak choć -
by powszechna obowiązkowa wy mia na po jaz -
dów na te z na pę dem elek tycz nym. Trze ba też
mieć od po wied nie po ję cie o ska li emi sji szko -
dli wych sub stan cji na tle ca łe go świa ta. We -
dług nie któ rych źró deł Unia Eu ro pej ska ge ne -
ru je za le d wie dziesięć procent spa lin i ga zów,
któ re przy spie sza ją efekt glo bal ne go ocie ple -
nia. Z pew no ścią jed nak nie za szko dzi po pa -
trzeć na Chi ny, któ re pod wzglę dem roz wo ju
go spo dar cze go prze ści gnę ły glo bal ne mo car -
stwo jak USA i sta le się roz wi ja ją. 
Na po cząt ku 2018 ro ku mo gli Pań stwo prze czy -
tać na na szych ła mach wy wiad z rad ną Mia sta
Sto łecz ne go War sza wy, któ ra mó wi ła, że w ra tu -
szu te mat eko lo gii wpraw dzie ist nie je, ale część
pro ble mów by wa lek ce wa żo na. Czy bę dzie my
cze kać z za ło żo ny mi rę ka mi aż sy tu acja sta nie
się tak kry tycz na jak w Chi nach? Tam gwał tow -
ne i sta łe po gor sze nie wa run ków ży cia zmu si ło
wła dze do dzia łań. Po ra by rów nież w Pol sce
pod ję to kon kret niej sze dzia ła nia, niż do tej po ry.
Te mat jest oczy wi ście sta le ak tu al ny, bo źró deł
za nie czysz czeń wciąż przy by wa.

VPa no ra mę mia sta mie li -
śmy oka zję ob ser wo wać
z naj wyż sze go wie żow ca
w ca łym Liu zhou. Je go wy -
so kość wy no si 303 me try

VPod sta wo wym środ kiem
trans por tu miesz kań ców
wciąż po zo sta je sku ter.
Ta ni, ła twy w uży ciu i po -
wszech ny na uli cach

ZMnó stwo bu dyn ków, ma low ni cza rze ka i da le ki za sięg 
wi docz no ści. Liu zhou prze szło prze mia nę i sta ło się im po -
nu ją cą me tro po lią w no wo cze snym wy da niu



BAROMETR KOMUNALNY
www.poskom.pl

Rok 2018 w branży komunalnej
Barometr Komunalny to cykl sondaży poświęconych aktualnym wydarzeniom w branży. Chcemy, aby w tym miejscu

wypowiadały się osoby związane z polską „komunalką”, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie tej gałęzi

gospodarki. A ponieważ wszystko, co dzieje się w branży komunalnej dotyczy po części nas wszystkich i ma istotny

wpływ na codzienne życie, to naszym zdaniem warto poznać opinie osób, które z racji wykonywanych zajęć mają

odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Najnowsza edycja Barometru Komunalnego jest ostatnią w roku 2018 i z racji tego postanowiliśmy spytać, jak ten rok

oceniają przedstawiciele branży komunalnej. Naszym zdaniem był to kolejny rok, który potwierdził, że ten sektor

gospodarki stale zyskuje na znaczeniu. Pokazał jednocześnie, jak wiele problemów należy jeszcze rozwiązać, aby

branża komunalna funkcjonowała właściwie. A o skali problemów może świadczyć ilość ustaw i innych aktów

prawnych, które w 2018 roku zostały opublikowane. I choć co do jakości wielu z nich można mieć zastrzeżenia, to

generalnie należy uznać aktywność rządu w celu uporządkowania rynku za krok we właściwym kierunku. Pochwalić

należy na przykład szybką reakcję przeciwdziałającą pladze nielegalnych podpaleń do jakich doszło wiosną i latem na

wielu składowiskach odpadów. Jednak najistotniejsze dla dalszego rozwoju branży były ustawy – o elektromobilności

i nowelizacja ustawy śmieciowej. One bowiem w dużej mierze zdecydują czy zdążymy wypełnić nasze unijne

zobowiązania odnośnie poziomów recyklingu. Oba ak ty praw ne wzbu dzi ły oży wio ną dys ku sję. I jak to zwy kle by wa

zna la zły ty le sa mo zwo len ni ków co i prze ciw ni ków. Szcze gól nie wie le emo cji wzbu dził za war ty w pro jek cie no we li za -

cji usta wy śmie cio wej za pis wpro wa dza ją cy sztyw ną róż ni cę mię dzy ce na mi za śmie ci po se gre go wa ne i te nie se gre -

go wa ne. Zgod nie z pro po zy cją no wych prze pi sów je że li nie chce nam się se gre go wać od pa dów, to bę dzie my pła cić

czte ry ra zy wię cej niż za śmie ci se gre go wa ne (obec nie jest to dwu krot ność staw ki). Ta kie roz wią za nie ma – zda niem

re sor tu śro do wi ska – za chę cić miesz kań ców do pra wi dło we go, se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych,

a czę sto w ogó le do pod ję cia ta kie go wy sił ku. Jednak nawet najdoskonalsze ustawy nie wystarczą do tego. Przede

wszystkim potrzeba do tego  ogromnych nakładów i to zarówno ze strony państwa, jak i sektora prywatnego. I o ile

będą one na odpowiednim poziomie to perspektywy na kolejne lata są bardzo obiecujące. Zwłaszcza, że priorytetem

unijnym jest dążenie do wprowadzenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a to będzie możliwe tylko przy współudziale

sprawnie działającego sektora komunalnego. 

Kajetan Nowak
Kierownik Sprzedaży w Karcher

Rok 2018 był dla bran ży ma szyn ko mu nal nych ro kiem nie ty po wym. Wy da rze niem, któ re zdo mi no wa ło
ca ły seg ment in sty tu cji pu blicz nych, zna mien nie wpły wa jąc rów nież na sprze daż, sta ły się wy bo ry sa mo -
rzą do we. O ile u na szych za chod nich są sia dów spra wu ją cy rzą dy wło da rze miast – w tro sce o re elek cję
– sta ra ją się ku po wać no wy sprzęt, aby udo wod nić swo ją za rad ność, o ty le w Pol sce za czy na ją li czyć
każ dy grosz, aby unik nąć po są dze nia o nie go spo dar ność. Ase ku ra cyj na po sta wa sa mo rzą dów prze su -
nę ła cię żar in we sty cji na wy ko naw ców usług. Ogło szo ne w 2018 po stę po wa nia do ty czy ły głow nie za -
dań, a nie za ku pów wy spe cja li zo wa nych urzą dzeń. Nie dzi wi za tem fakt, że fir ma mi naj czę ściej ku pu ją -
cy mi ma szy ny by ły w ubie głym ro ku wła śnie pod mio ty pry wat ne, re ali zu ją ce wy żej wy mie nio ne pra ce. 

Nie ste ty, za bu rze nie stan dar do we go ryt mu za ku pów zmu si ło wie lu sprze daw ców do cha otycz nych po su nięć. Wy pra co wa ny przez
ubie głe la ta mo del ko ope ty cji (wspól ne go two rze nia ryn ku przez kon ku ren tów w ce lu kształ to wa nia świa do mo ści
po ten cjal nych na byw ców), zo stał za stą pio ny bar dziej agre syw ny mi dzia ła nia mi sprze da żo wy mi. Po dob na po sta -
wa wy klu cza re la cyj ny mo del biz ne su, ser wu jąc dys kom fort w rów nej mie rze za ma wia ją ce mu co do staw com,
a no wo cze sne re la cje han dlo we prze no si z po wro tem do lat 90-tych. Po zo sta je mieć na dzie ję, że no wy rok przy -
nie sie opa mię ta nie. Na le ży pa mię tać, że z punk tu wi dze nia zwy kłe go miesz kań ca nie jest naj waż niej sze, ja kiej
mar ki sprzęt bę dzie czy ścił uli ce i chod ni ki, lecz to, czy bę dą utrzy ma ne w na le ży tej czy sto ści.
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Rainer Rohler,
Prezes Zarządu ZOELLER TECH Sp. z o.o.

– Rok 2018 był ko lej nym, w któ rym na sza fir ma osią gnę ła za mie rzo ne ce le. Przede wszyst kim uda -
ło się nam w nim wy pro du ko wać 10-ty sięcz ną śmie ciar kę, a rocz na pro duk cja sta wia nas w gro nie
naj więk szych pro du cen tów ta kich po jaz dów w Eu ro pie. A to nie ko niec, gdyż za po trze bo wa nie
na na sze po jaz dy jest tak du że, że po sta no wi li śmy roz bu do wać fa bry kę w Re ko wie Gór nym. W efek -
cie z 1.200 pro du ko wa nych obec nie śmie cia rek chce my osią gnąć ilość 1.800 sztuk. Wraz z ro sną -
cą pro duk cją wzro śnie też licz ba za trud nio nych – z obec nych 700 do oko ło 1.000 osób. Cie szy nas
też, że rola polskiej części Grupy ZOELLER jest coraz większa. Prze ja wia się ona nie tyl ko ro sną cym
udzia łem pod wzglę dem ilo ści po jaz dów opusz cza ją cych fa bry kę, ale tak że tym, że to u nas opra -
co wy wa ne są wszyst kie kon struk cje. To gru pa 64 na szych in ży nie rów kre śli od pod staw kształt ko lej nych po -
jaz dów. Oni dba ją o wdra ża nie naj now szych tech no lo gii, tak aby na sze śmie ciar ki mo gły sku tecz nie kon ku -
ro wać na świa to wym ryn ku. A o ich wie dzy i umie jęt no ściach naj le piej świad czy fakt, że to wła śnie w Re ko -
wie po wsta ją pro jek ty we dług któ rych pro du ko wa ne są wszyst kie po jaz dy Gru py ZOELLER. To naj le piej ob -
ra zu je dro gę, ja ką prze szła na sza fir ma przez 25 la t dzia łal no ści – od nie wiel kiej mon tow ni  do sa mo dziel ne go
za kła du kon struk cyj no -pro duk cyj ne go.

Damian Dobrowolski
Prezes Zarządu Dobrowloski Sp. z o.o.

Był to bar dzo uda ny rok dla na szej fir my. Przede wszyst kim dla te go, że po sze rzy li śmy ofer tę o pro duk ty
fir my BROCK. Dzię ki te mu mo że my ofe ro wać klien tom spraw dzo ne za mia tar ki ulicz ne re no mo wa ne go
pro du cen ta. Po więk szy li śmy też ga mę śmie cia rek i w efek cie te raz mo że my za spo ko ić po trze by klien tów
o zróż ni co wa nych po trze bach. Nie za po mi na my tak że o sys te ma tycz nym uno wo cze śnia niu ofer ty płu -
gów od śnież nych. W efek cie w na szym port fo lio znaj du je się te raz kom plet na ga ma ma szyn i sprzę tu
słu żą ce go do utrzy ma nia w czy sto ści dróg i to za rów no zi mą, jak i la tem. A do wo dem, że na sze pro duk -
ty do czysz cze nia na wierzch ni są ce nio ne przez naj bar dziej wy ma ga ją cych part ne rów mo że być fakt, że
w ro ku 2018 na sza spół ka wy bra na zo sta ła na do staw cę oczysz cza rek lot ni sko wych dla por tów lot ni -

czych w Kra ko wie i Gdań sku. A war to wie dzieć, że do star czo ne tam pro duk ty mar ki VAMMAS zo sta ły skon stru owa ne i wy pro du ko -
wa ne w na szej fa bry ce we Wscho wie. Dzię ki ta kim pro duk tom z opty mi zmem pa trzy my w przy szłość w roz wo ju na -
szej fir my na ryn ku kra jo wym i za gra nicz nym.Chciał bym jesz cze do dać, że rów no le gle z po sze rza niem ofer ty han -
dlo wej za dba li śmy o za pew nie nie wła ści wej ob słu gi ser wi so wej. No i na ko niec, roz po czę li śmy bar dzo waż ną
z na sze go punk tu wi dze nia in we sty cję, a mia no wi cie bu do wę wła sne go Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo we go. Bę -
dzie tam miej sce  a na si pro jek tan ci bę dą mie li do god ne wa run ki do wpro wa dza nia swo ich po my słów w ży cie. 
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Eneasz Gawora,
Kierownik Regionalny w ARCON POLSKA

Z per spek ty wy fir my ARCON POLSKA był to bar dzo ko rzyst ny rok, gdyż za rów no sprze daż urzą dzeń
do od pa dów i bio ma sy DOPPSTADT, jak i se pa ra to rów STEINERT by ła na po zio mie wyż szym niż za kła da -
li śmy. Ze wzglę du na ro sną cy stru mień od pa dów wiel ko ga ba ry to wych po pu lar no ścią cie szy ły się roz -
drab nia cze. Z dru giej stro ny ten den cja do zwięk sza nia po zio mów od zy sku mia ła od zwier cie dle nie w po -
py cie na se pa ra to ry ma gne tycz ne, optycz no -pneu ma tycz ne itp. Ten fakt spra wił, że na sza fir ma po sta wi -
ła moc no na roz bu do wę in fra struk tu ry – głów nie ser wi so wej. Uwa ża my, że za rów no bran ża od pa dów, jak
i bio ma sy bę dą się na dal roz wi ja ły w szyb kim tem pie. Fir ma DOPPSTADT od wie lu lat zaj mu je się tak że
se pa ra cją wod ną. Jest to ko lej ny obie cu ją cy dział tech no lo gicz ny, któ ry otwie ra no we, sze ro kie spek trum
moż li wo ści. Tech no lo gia ta wy ko rzy stu je moż li wość roz dzie le nia nie któ rych ele men tów na pod sta wie róż nic
w ich gę sto ści/cię ża rze, a przy tym jest sto sun ko wo nie dro ga i wy daj na. Uzu peł nia ona świet nie sze ro ką ofer tę
STEINERT-a, któ ry po za se pa ra to ra mi ma gne tycz ny mi, czuj ni ko wy mi, opto -pneu ma tycz ny mi pod czer wie ni do -
star cza tak że tech no lo gie opar te na pro mie nio wa niu rent ge na (X -ray), la se rze czy kom plek so we se pa ra to ry.
Ostat nim seg men tem ryn ku, na któ rym się sku pia my są od pa dy ku chen ne itp., do któ rych ofe ru je my spraw dzo ne
urzą dze nia do od dzie la nia opa ko wań, mie sza ją ce, roz drab nia ją ce i przy go to wu ją ce np. wsad do fer men ta cji. Tak że tu taj wi dzi my
du że po le do za go spo da ro wa nia oraz po pra wy ofer ty dla klien tów i z tym seg men tem wią że my spo re na dzie je na przy szłe la ta.
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się w jed nym miej scu z tak prze kro jo wą ofer tą nie
ma zbyt du żo. Po za tym tar gi sta no wią tak że do -
sko na łą oka zję do wy mia ny do świad czeń, spo so -
bów ra dze nia so bie z róż ny mi trud no ścia mi. A wła -
śnie te mu po świę co ne są w głów nej mie rze licz ne
se mi na ria i kon fe ren cje te ma tycz ne. 
W tym ro ku ha słem prze wod nim tar gów by ło „Czy -
ste Po wie trze – w tro sce o zdro wie, kli mat i śro do -
wi sko”. I te mu za gad nie niu po świę co na by ła więk -
szość eks po zy cji oraz wie le kon fe ren cji. Za gad nie -
nie czy ste go po wie trza jest zresz tą tak że bar dzo

IMPREZY TARGOWE
www.polecosystem.pl

Hu mo ry do pi sy wa ły, po nie waż go śćmi od wie dza -
ją cymi tar go we eks po zy cje by li w prze wa ża ją cej
licz bie przed sta wi cie le instytucji za in te re so wa -
nych kon kret ny mi roz wią za nia mi pre zen to wa ny -
mi w sto iskach wy staw ców. – Je ste śmy sta łym
uczest ni kiem tar gów POL-ECO-SYSTEM. Fak tycz -
nie po wierzch nia wy sta wien ni cza nie jest w w tym
ro ku naj więk sza. W pierw szym dniu tak że liczba
zwie dza ją cych by ła nie zbyt du ża, ale my je ste śmy
za do wo le ni, bo choć roz mów by ło mniej niż
przed ro kiem to by ły one za to kon kret niej sze.
W efek cie ma my na dzie ję, że kil ka z nich wkrót ce
zo sta nie sfi na li zo wa nych w po sta ci umów na do -
sta wę na szych ma szyn – ko men tu je To masz Le -
gun wła ści ciel fir my BERGMANN Pol ska.
Ta kie opi nie moż na by ło usły szeć jesz cze od kil ku
in nych wy staw ców. Przede wszyst kim od sta łych
uczest ni ków po znań skiej im pre zy, któ rzy wy sta wia -
ją się w Po zna niu już od kil ku na stu lub wię cej lat.
– Uczest nic two w po znań skich tar gach trak tu je my
ja ko ko lej ną szan sę na po zy ska nie no wych klien -
tów. Na sza fir ma sta le się roz wi ja i sys te ma tycz nie
zwięk sza ofer tę, a tar gi to do sko na ła oka zja do za -
pre zen to wa nia no wo ści licz nej rze szy klien tów.
Swój cel osią gnę li śmy tak że w tym ro ku, gdyż mie -
li śmy oka zję za pre zen to wać za le ty – do stęp nej
od nie daw na w na szej sie ci sprze da ży – za mia tar -
ki Isal 6000 – tłu ma czy Ka je tan No wak, kierownik
sprze da ży w spół ce Kär cher.
Fak tycz nie po znań skie tar gi – na wet w ska li tak du -
żo mniej szej niż w re kor do wych la tach – po zo sta ją
na dal w Pol sce naj więk szą im pre zą bran ży ko mu -
nal nej. Nic więc dziw ne go, że w ka len da rzu wie lu
przed sta wi cie li tej bran ży paź dzier ni ko wy ter min
bę dzie za re zer wo wa ny na wi zy tę w Po zna niu. Tym
bar dziej, że oka zji do bez po śred nie go za po zna nia

Mniej sze ale kon kret niejsze
Ta ki mi wła śnie sło wa mi naj czę ściej pod su mo wy wa li wy staw cy te go rocz ne Mię dzy na ro do -
we Tar gi Ochro ny Śro do wi ska POL-ECO SYSTEM. Mi mo mniej szej licz by pre zen tu ją cych
swą ofer tę i zwie dza ją cych ci, któ rzy zde cy do wa li się przy je chać do Po zna nia, opusz cza li
tar go we te re ny ra czej w do brych hu mo rach.

a Spół ka DOBROWOLSKI
pre zen to wa ła w Po zna niu
przede wszyst kim swo je no -
wo ści w postaci za mia tarek
fir my BROCK

s Po znań ska im pre za nie mo -
gła się od być bez udzia łu jej
sta łe go uczest ni ka, fir my
Agrex -Eco. Tak jak i w po -
przed nich edy cjach pro duk -
ty spół ki na gro dzo ne zo sta ły
zło ty mi me da la mi MTP

f Wśród wie lu wy staw ców
uwa gę zwra ca ło ko lo ro we
sto isko pro du cen ta szczo tek
prze my sło wych, fir my Ka stell 
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wi docz ne w dzia ła niach pol skie go rzą du. Pod kre -
ślił to tak że obec ny na otwar ciu tar gów mi ni ster
śro do wi ska Hen ryk Ko wal czyk.
– Jakość po wie trza w tym ro ku jest szcze gól nie
na pierw szym pla nie. Ze wzglę du na kil ka wy da rzeń,
mię dzy in ny mi Szczyt Kli ma tycz ny w Ka to wi cach,
któ ry bar dzo nam wska zu je ochro nę kli ma tu, ochro -
nę po wie trza. Brak tro ski o śro do wi sko al bo brak
ochro ny kli ma tu mo że pro wa dzić do ka ta stro fal nych
skut ków. Już mie li śmy w tym ro ku wie le klęsk – mó -
wił w Po zna niu mi ni ster śro do wi ska.
W ra mach pro gra mu „Czy ste po wie trze” urzęd ni -
cy chcą skło nić miesz kań ców, któ rzy ma ją sta re
pie ce, by przy wspar ciu fi nan so wym z bu dże tu
pań stwa, wy mie ni li je na no we i za miast pa lić wę -
glem, wy bra li gaz. 
– Tak nam się ze szły róż ni ce cen. Ce na ga zu i wę gla
zbli ży ły się do sie bie, że by ła twiej miesz kań com by ło
prze cho dzić z ogrze wa nia wę glo we go na ga zo we,
to trze ba by ło ta ki pro ces prze pro wa dzić – mó wił
na tar gach mi ni ster ener gii Krzysz tof Tchó rzew ski.
Jed ną z cie kaw szych eks po zy cji po świę co nej
te ma ty ce czy ste go po wie trza moż na by ło zo ba -
czyć na sto isku Pań stwo we go In sty tu tu Geo lo -
gicz ne go, któ ry przy go to wał eks po zy cję wy sta -
wien ni czą do ty czą cą geo ter mii, skła do wisk od -

pa dów, su row ców mi ne ral nych oraz za so bów
in for ma cji geo lo gicz nej gro ma dzo nej i prze twa -
rza nej przez In sty tut. Ta ostat nia dzie dzi na
wzbu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie go ści od -
wie dza ją cych sto isko i pra wie nikt nie oparł się
po ku sie spraw dze nia, co le ży pod je go sto pa mi,
jak głę bo ko znaj du ją się war stwy wo do no śne
lub ja kie su row ce wy do by wa ne są w po bli żu
miej sca za miesz ka nia.
Pod su mo wu jąc po znań ską im pre zę na le ży
stwier dzić, że bli sko trzystu wy staw ców, to wa rzy -
szą ce tar gom trzydzieści dwa pa ne le eks perc kie,
kon fe ren cje, szko le nia, spo tka nia i ty sią ce zwie -
dza ją cych po zwa la za li czyć je za naj waż niej sze
w bran ży ko mu nal nej i ochro ny śro do wi ska. To tu
bo wiem, w cią gu kil ku dni, za pa da ły waż ne de cy -
zje, na wią zy wa ły się cen ne kon tak ty, wy klu wa ły
cie ka we po my sły i idee.

a Spół ka Ar con pro mo wa ła
w Po zna niu mo bil ny roz -
drab niacz In ven thor ty pe 9
mar ki Dop p stadt. Pod czas
swej pre mie ry na ma jo wych
tar gach IFAT bu dził ogrom -
ne za in te re so wa nie. Nie ina -
czej by ło też w Po zna niu

s Kär cher trak tu je uczest nic -
two w tar gach ja ko szan sę
po zy ska nia no wych klien -
tów. Stąd na ich eks po zy cji
ob szer nie pre zen to wa na
jest naj now sza ofer ta

d To masz Le gun z fir my
BERGMANN Pol ska (pierw -
szy z pra wej) pod kre śla, że
choć w tym ro ku by ło mniej
go ści, to roz mo wy mia ły
kon kret niej szy chca rak ter

f W Po zna niu wie le eks po zy -
cji po świę co nych by ło po -
jaz dom do róż ne go ro dza ju
prac ko mu nal nych 

f Obec nie wie lu pro du cen tów
śmie cia rek kon cen tru je się
na bu do wie dwu ko mo ro -
wych po jaz dów
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Tar gi EKOTECH to jed no z naj waż niej szych wy -
da rzeń bran ży ko mu nal nej w Pol sce. Te go rocz -
na edy cja roz pocz nie się 27 lu te go i po trwa
do 1 mar ca. Co ro ku do kie lec kie go ośrod ka
wy sta wien ni cze go przy jeż dża ją naj więk si kra jo -
wi i za gra nicz ni wy staw cy zwią za ni z ochro ną
śro do wi ska oraz go spo dar ką od pa da mi. Wy da -
rze nie cie szy się tak że nie słab ną cą po pu lar no -
ścią wśród zwie dza ją cych – wśród nich znaj du -
ją się nie tyl ko bran żo wi przed się bior cy, ale tak -
że pra cow ni cy ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz
przed sta wi cie le świa ta na uki. 
Wie lu wy staw ców pod kre śla, że Tar gi EKOTECH
to miej sce, w któ rym nie tyl ko mo gą za pre zen to -
wać swo ją ofer tę sze ro kiej pu blicz no ści, ale
przede wszyst kim pod pi sać kon trak ty i umo wy
na do sta wę sprzę tu. 
Or ga ni za to rzy Tar gów EKOTECH sta wia ją
na dzie le nie się wie dzą. Pod czas wy da rze nia or -
ga ni zo wa nych jest sze reg kon fe ren cji prze zna -
czo nych dla bran żo wych spe cja li stów ale tak że
sa mo rzą dow ców. Już po raz siód my zo sta nie zor -

ga ni zo wa ne Mię dzy na ro do we Fo rum Go spo dar ki
Od pa da mi, a pra cow ni cy ad mi ni stra cji pu blicz nej
bę dą mo gli uczest ni czyć w spo tka niu „Wy zwa nia
dla sa mo rzą dow ców – re cy kling i fi nan so wa nie
sys te mu go spo dar ki od pa da mi”. Tra dy cją tar gów
EKOTECH jest Gieł da Re cy klin gu oraz Kla ster
Go spo dar ki Od pa do wej i Re cy klin gu.

IMPREZY TARGOWE
.

Dwadzieścia lat bran ży go spo dar ki od pa da mi!
Ju bi le usz tar gów EKOTECH!

Od dwudziestu lat tar gi EKOTECH zrze sza ją bran żo wych przed się bior ców, przed sta wi cie li sa -
mo rzą dów i pra cow ni ków na uko wych, da jąc im moż li wość za po zna nia się z naj now szym sprzę -
tem, tech no lo gia mi, ale tak że tren da mi do ty czą cy mi go spo dar ki od pa da mi i ochro ny śro do wi -
ska. Ju bi le uszo wa edy cja tar gów po trwa aż trzy dni!

s Tar gi to na dal do sko na ła for -
mu ła na wią zy wa nia kon tak -
tów biznesowych. Tego typu
imprezy da ją przede wszyst -
kim moż li wość bez po śred -
nich spo tkań, któ re uła twia ją
na wią za nie współ pra cy
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wi ska i po trze ba efek tyw ne go go spo da ro wa nia
od pa da mi. Du żo kon tro wer sji wzbu dza ły szcze -
gól nie no we re gu la cje praw ne. Zwra ca no uwa gę,
że wie le z nich jest nie pre cy zyj nych, co mo że do -
pro wa dzić do cha osu i za miast po ma gać, bę dzie
szko dzić w pra wi dło wym funk cjo no wa niu go spo -
dar ki od pa da mi. A po nie waż wszyst kie te te ma ty
są na dal ak tu al ne to moż na ocze ki wać, że spo tka -
ją się z po dob nie sze ro kim za in te re so wa niem.
Wra ca jąc zaś do eks po zy cji wy staw ców, to moż -
na ocze ki wać, że wie le z nich bę dzie po świę co -
nych ma szy nom i tech no lo giom, któ re do brze pa -
su ją do uchwa lo nej usta wy o elek tro mo bil no ści.
Jak wia do mo, za war te w niej re gu la cje wy mu sza -
ją sto so wa nie w co raz szer szym stop niu tech no -
lo gii, ma szyn i po jaz dów ko rzy sta ją cych z przy ja -
znych śro do wi sku źró deł ener gii. War to wie dzieć,
że ta usta wa ob li gu je wszyst kie pod mio ty dzia ła -
ją ce w bran ży ko mu nal nej do wy ko rzy sty wa nia
w jak naj szer szym stop niu ta kich tech no lo gii. 

www.targikielce.pl/pl/ekotech.htm

Od lat tar gom EKOTECH to wa rzy szom tak że tar gi
ENEX/ ENEX No wa Ener gia, któ re po świę co ne są
ener gii i no wym źró dłom jej po zy ski wa nia oraz
Gre en Ci ty EXPO wy da rze nie skie ro wa ne do ar -
chi tek tów zie le ni miej skiej i firm pro du ku ją cych
ele men ty ma łej urba ni sty ki.
Tar gi EKOTECH od 20 lat gro ma dzą przed sta wi cie li
bran ży go spo dar ki od pa da mi oraz oso by zaj mu ją -
ce się ochro ną śro do wi ska. To jed no z naj star szych
i naj więk szych wy da rzeń tej ga łę zi go spo dar ki
w Pol sce. W je go trak cie wła ści cie le firm pro du ku ją -
cych ko sze na śmie ci, ma szy ny do ich szyb kie go
opróż nia nia, bio de gra do wal ne wor ki na od pa dy,
a tak że ma szy ny, po zwa la ją ce utrzy mać czy stość
prze strze ni pu blicz nej mo gą przed sta wić swo ją
ofer tę licz nym zwie dza ją cym. War to pod kre ślić, że
go ść mi tar gów EKOTECH nie są przy pad ko we oso -
by – to przed sta wi cie le in sty tu cji pu blicz nych, wła -
ści cie le firm prze my sło wych, a tak że sa mo rzą dow -
cy. To pod czas kie lec kie go wy da rze nia wy staw cy
spo ty ka ją się z kon tra hen ta mi, aby zło żyć de kla ra -
cje współ pra cy i pod pi sać umo wy. 
By ło to bar dzo wi docz ne pod czas ubie gło rocz nej
edy cji tar gów. Być mo że dla te go, że by ło wte dy
wię cej, niż w la tach po przed nich, przed sta wi cie li
bran ży ko mu nal nej. Z za po wie dzi or ga ni za to rów
wy ni ka, że ro sną ca fre kwen cja po win na być utrzy -
ma na tak że w 2019 ro ku. Oka zu je się, że for mu ła
ta kich spo tkań jesz cze się nie wy czer pa ła i na dal
jest atrak cyj na dla wie lu firm. Być mo że wy ni ka to
z ro sną cej ro li go spo dar ki ko mu nal nej i po trze by
po szu ki wa nia no wo cze snych roz wią zań po zwa la -
ją cych ra cjo nal nie i w zgo dzie z eko lo gią za rzą -
dzać za go spo da ro wa niem od pa dów. Zresz tą ta -
jem ni ca suk ce su kie lec kiej im pre zy mo że też
tkwić w te ma tach za gad nień po ru sza nych pod -
czas to wa rzy szą cych tar gom licz nych se mi na riów
i kon fe ren cji. Te go ty pu pa ne lo we spo tka nia już
na trwa łe wpi sa ły się w pro gram tar gów, a peł ne
sa le świad czą, że są one nie zwy kle po trzeb ne.
W po przed niej edy cji przed się bior cy, spe cja li ści
i eks per ci mo gli wziąć udział w wie lu kon fe ren -
cjach oraz warsz ta tach, któ rych te ma tem prze -
wod nim by ła sze ro ko ro zu mia na ochro na śro do -

a Dla firm ma ją cych tu swe
eks po zy cje, tar gi to do sko -
na ła oka zja do za pre zen to -
wa nia wszech stron no ści
swo ich pro duk tów

f Tyl ko na tar gach moż na
s w jed nym miej scu zo ba czyć

prze kro jo wą ofer tę ca łej
bran ży. Do dat ko wo na sto -
iskach moż na otrzy mać fa -
cho wą po moc do rad ców,
któ rzy do bio rą opty mal ne
roz wią za nie do in dy wi du al -
nych po trzeb

f Nie któ rzy wy staw cy sta ra ją
się za in te re so wać po ten cjal -
nych na byw ców im pro wi zo -
wa ny mi po ka za mi
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Po czą tek ist nie nia Gru py ZOELLER się ga ro -
ku 1947, ale w Pol sce pro duk cja roz po czę ła się
po nad 25 lat te mu, pod ów cze sną na zwą SKK.
Pierw sze po jaz dy po wsta wa ły w So snow cu, jed -
nak po pół ro ku pro duk cję i mon taż prze nie sio no
do Puc ka, a w 2013 ro ku za pa dła de cy zja o zmia -
nie na zwy fir my na ZOELLER TECH Sp. z o.o.
Zmia na na zwy zbie gła się de cy zją o bu do wie no -
wo cze snej, po tęż nej fa bry ki, któ ra po za le d wie
dzie wię ciu mie sią cach bu do wy oraz trzech mie -
sią cach urzą dza nia i in sta lo wa nia, we wrze -
śniu 2014 zo sta ła otwar ta w Re ko wie Gór nym ko -
ło Puc ka. W efek cie na pol skim wy brze żu dzia ła
jed na z naj więk szych – pod wzglę dem pro duk cji
za bu dów do po jaz dów ko mu nal nych – fa bryk
w Eu ro pie. Za kład jest jed no cze śnie naj więk szą
fa bry ką w Gru pie ZOELLER. 
Do wo dem, że spół ka na le ży do eu ro pej skich po -
ten ta tów w pro duk cji śmie cia rek mo że być fakt,
że nie daw no w fa bry ce ZOELLER TECH w Re ko -
wie Gór nym (woj. po mor skie), od by ła się uro czy -
stość prze ka za nia  śmie ciar ki, któ ra jest 10-ty -
sięcz nym po jaz dem wy pro du ko wa nym w za kła -
dach tej fir my. A wła ści cie lem ju bi le uszo we go eg -
zem pla rza zo sta ła fir ma NordRen z Nor we gii.
– Po nad ćwierć wie ku te mu, gdy na sza fir ma roz po -
czy na ła w Pol sce pro duk cję pierw szych za bu dów
na wet nie ma rzy li śmy, że kie dy kol wiek uda się nam
wy pro du ko wać dziesięć tysięcy śmie cia rek. Tym -

cza sem obec nie każ de go ro ku z li nii pro duk cyj nych
na szej fa bry ki zjeż dża oko ło 1.200 po jaz dów, a już
wkrót ce – po roz bu do wie za kła du – ich licz ba się -
gać bę dzie 1.800 sztuk. Ma my więc po wo dy do ra -
do ści, a cie szy my się tym bar dziej, że od bior cą ju bi -
le uszo wej śmie ciar ki jest nasz od da ny part ner
z Nor we gii, fir ma NordRen, któ ra w ca ło ści flo tę 200
sa mo cho dów skom ple to wa ła z po jaz dów wy pro du -
ko wa nych w na szej fa bry ce – pod kre śla Ra iner
Roh ler, Pre zes Za rzą du ZOELLER TECH Sp. z o.o.
Jubileuszowy po jazd to za bu do wa ty pu JOAB
Twin za mon to wa na na pod wo ziu 3-osio wej Sca -
nii. Mo del ten to dwu ko mo ro wa za bu do wa z tyl -

POJAZDY KOMUNALNE

Im po nu ją cy 
ju bi le usz 

ZOELLER TECH

a Obec nie z li nii pro duk cyj -
nych fa bry ki w Re ko wie
zjeż dża po nad tysiąc po jaz -
dów. Jed nak już wkrót ce,
po roz bu do wie za kła dów,
ich licz ba bę dzie więk sza
o 600-700 sztuk

s Ju bi le uszo wa śmie ciar ka to
za bu do wa ty pu JOAB Twin
za mon to wa na na pod wo -
ziu 3-osio wej Sca nii

Od czte rech lat nie da le ko Puc ka dzia ła jed na z naj więk szych w Eu ro pie fa bryk pro du ku ją cych
za bu do wy ko mu nal ne. W li sto pa dzie 2018 ro ku od by ła się tu uro czy stość prze ka za nia dzie się -
cio ty sięcz nej śmie ciar ki wy pro du ko wa nej w Pol sce przez spół kę ZOELLER TECH.
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nym za ła dun kiem, prze zna czo na do zbie ra nia
dwóch róż nych frak cji od pa dów pod czas jed nej
tra sy. Skrzy nia po dzie lo na jest pio no wo w sto sun -
ku 65/35, a dzię ki dwóm od dziel nym od wło kom,
w któ rych pra cu ją dwie nie za leż ne pra sy za gęsz -
cza ją ce, nie do cho dzi do mie sza nia się frak cji. 
Te go ty pu roz wią za nie – za bu do wy wie lo ko mo ro -
we – cie szą się co raz więk szą po pu lar no ścią tak -
że wśród pol skich part ne rów spół ki ZOELLER
TECH. I w su mie nic w tym dziw ne go, gdyż
za sto sowa niem ta kich kon struk cji prze ma wia ją
przede wszyst kim wzglę dy eko no micz ne. 
– Se gre ga cja od pa dów na kil ka frak cji spra wia, że
fir my od bie ra ją ce od pa dy mu szą do sto so wać swo -
je flo ty po jaz dów do no wej sy tu acji ryn ko wej. Ła -
two ob li czyć, że wyż szy koszt za ku pu śmie ciar ki
wie lo ko mo ro wej mo że szyb ko się zwró cić. Za pew -
nia ona oszczęd no ści zwią za ne z mniej szym zu ży -
ciem pa li wa oraz ilo ścią osób po trzeb nych do ob -
słu gi da ne go re gio nu. Po za tym sto su jąc ta kie po -
jaz dy po trze ba mniej cza su na ze bra nie wszyst kich
od pa dów – wy li cza pre zes Ra iner Roh ler.
Oczy wi ście pro du ko wa ne w Re ko wie za bu do wy
to nie są tyl ko dwu ko mo ro we po jaz dy. Li nie mon -
ta żo we opusz cza ją śmie ciar ki prak tycz nie we
wszyst kich moż li wych kon fi gu ra cjach, czy li jed -
no -, dwu - i trzy -ko mo ro we. Po za tym za bu do wy
przy go to wu je się nie tyl ko pod ką tem róż nych
frak cji od pa dów, ale tak że pod wzglę dem roz mia -
rów. I tak w ofer cie jest ga ma za bu dów po wsta ła
w opar ciu o li nie pro duk tów: MICRO XL, MINI,
MEDIUM, MAGNUM oraz sze ro ką ga mę po jaz -
dów ty pu Si de lo ader SLF i SLF XL.
– Na sze za bu do wy po za ilo ścią ko mór róż nią się
tak że po jem no ścią skrzyń ła dun ko wych. Po za tym
mo gą być wy po sa żo ne we wrzut ni ki ty pu otwar te -
go lub za mknię te go, ob słu gu ją ce wszyst kie ro dza -
je stan dar do wych po jem ni ków. Zresz tą je ste śmy
w sta nie tak skon fi gu ro wać po jazd, aby w opty mal -
nym stop niu za spo ka jał po trze by przy szłe go użyt -
kow ni ka i w za sa dzie więk szość śmie cia rek opusz -
cza ją cych na szą fa bry kę to po jaz dy o róż nej cha -
rak te ry sty ce – za pew nia Wal de mar Woj cie chow -
ski, dy rek tor ds. Han dlo wych w EKOCEL.
War to też wie dzieć, że ZOELLER TECH to nie tyl -
ko śmie ciar ki, ale tak że in ne po jaz dy ko mu nal ne.

Spół ka jest au to ry zo wa nym przed sta wi cie lem
han dlo wym i ser wi so wym fir my FAUN. W ra mach
współ pra cy ofe ru je za rów no po jaz dy do wy wo zu
od pa dów, jak rów nież uni wer sal ne za mia tar ki
miej skie VIAJET. Przy kła dem ta kiej uni wer sal nej
za mia tar ki jest na pew no mo del VIAJET 6. Jest to
za mia tar ka, któ ra mo że być kon fi gu ro wa na z róż -
norodnym do dat ko wym osprzę tem i oprzy rzą do -
wa niem tak, aby być w stanie re ali zo wać nie mal
każ dą funk cję ope ra cyj ną i eks plo ata cyj ną. War to
wie dzieć, że ja ko pio nier w dzie dzi nie tech no lo gii
na pę dów hy drau licz nych spół ka FAUN opra co -
wa ła kon cep cje jed no sil ni ko we, któ re wy zna cza ją
przy szłe tren dy wśród za mia ta rek z na pę dem hy -
drau licz nym i hy dro sta tycz nym. 
Z ko lei sys tem re cyr ku la cji za pew nia sta ły prze -
pływ po wie trza ze zbior ni ka na zmiot ki do agre ga -
tów za mia ta ją cych (dy szy na dmu cho wej za dy szą
ssą cą). Dzię ki te mu tyl ko nie wiel ka część po wie -
trza prze nika do at mos fe ry. W efek cie, w za leż no -
ści od usta wień ro bo czych ob ję tość re cyr ku lo wa -
ne go wy dmu chi wa ne go po wie trza moż na re gu lo -
wać w za kre sie od 30% do 70%. 
Istot ną za le tą jest też moż li wość pra cy za mia ta rek
VIAJET na wet przy tem pe ra tu rach do -5°C. Dzie je
się tak po nie waż po wie trze w ukła dzie pod grze wa -
ne jest do oko ło 15°C, co za po bie ga za mar z nię ciu
wo dy w ka na le ssaw nym i zbior ni ku na zmiot ki
Bo ga ta ofer ta i ska la pro duk cji nie wąt pli wie ro bi
du że wra że nie, ale we dług kie row nic twa spół ki
praw dzi wym po wo dem du my jest wy kwa li fi ko wa -
na ka dra pra cow ni ków. 
– Suk ces za wdzię cza my przede wszyst kim na -

szym pra cow ni kom. To ich do świad cze nie, pro fe -
sjo na lizm i kom pe ten cje sta no wią naj więk szą war -
tość fir my. W za kła dzie pro duk cyj nym w Re ko wie
Gór nym k. Re dy oraz w ser wi sach sta cjo nar nych
w Puc ku, War sza wie, Cho rzo wie i ser wi sach mo -
bil nych za trud nia my już bli sko 700 osób, a wkrót -
ce po roz bu do wie ich ilość wzro śnie do bli -
sko 1.000 osób. A o ich umie jęt no ściach niech
świad czy fakt, że wszyst kie po jaz dy, ofe ro wa ne
przez Gru pę ZOELLER, po wsta ły w na szym biu rze
kon struk cyj nym – pod kre śla pre zes Ra iner Roh ler.

www.ekocel.pl

a Uro czy ste prze ka za nie ju bi -
le uszo we go eg zem pla rza
od by ło się w Re ko wie Gór -
nym ko ło Puc ka

a Pre zes ZOELLER TECH, Ra -
iner Roh ler uwa ża, że spół ka
suk ces za wdzię cza przede
wszyst kim wy kwa li fi ko wa nej
ka drze pra cow ni ków

s Ilość pro du ko wa nych w Re -
ko wie po jaz dów już ro bi du -
że wra że nie. Tym bar dziej,
że prak tycz nie każ da śmie -
ciar ka jest kon fi gu ro wa na
we dług in dy wi du al nych po -
trzeb klien ta
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Pod sta wą przy ja znej dla śro do wi ska ener gii bę dą źró dła od na -
wial ne: wiatr i bio ma sa. Tym sa mym Ja wor sta nie się wzo rem
dla po nad 30 fa bryk sie ci Mer ce des -Benz Cars na świe cie.
A zgod nie z obiet ni cą kon cer nu, do 2022 r. wszyst kie fa bry ki
Mer ce de sa w Eu ro pie bę dą kon se kwent nie roz wi jać pro duk cję
przy ja zną dla śro do wi ska. 
Pra ce zwią za ne z bu do wą ja wor skiej fa bry ki Mer ce des -Benz
idą zgod nie z pla nem. Po eta pie za dań kon struk cyj nych in we -
stor wkra cza w ko lej ną fa zę pro jek tu i roz po czy na wy po sa że -
nie hal pro duk cyj nych w ma szy ny i urzą dze nia. Od po ło -
wy 2019 r. ty siąc o so bo wy ze spół bę dzie tu wy twa rzać no wo -
cze sne sil ni ki do sa mo cho dów oso bo wych Mer ce des -Benz
o na pę dzie hy bry do wym i kon wen cjo nal nym. Za rzą dza ją ca fa -
bry ką spół ka Mer ce des Benz Ma nu fac tu ring Po land ma am bit -
ny cel – uru cho mić pro duk cję zgod ną z za sa da mi zrów no wa -
żo ne go roz wo ju, neu tral ną pod wzglę dem emi sji CO2.
– O si le in no wa cji na szej fa bry ki świad czą nie tyl ko wy so ko za -
awan so wa ne tech no lo gicz nie me to dy pro duk cji, ale też oszczę -
dza ją ca za so by i śro do wi sko kon cep cja za si la nia w ener gię
elek trycz ną i ciepl ną. Sta ra my się po stę po wać w spo sób zrów -
no wa żo ny od pro duk cji do koń co we go pro duk tu. Cał ko wi te za -
po trze bo wa nie na ener gię bę dzie po kry wa ne tyl ko i wy łącz nie
z od na wial nych źró deł – mó wi doktor An -
dre as Schen kel, dyrektor zarządzający Mer -
ce des -Benz Ma nu fac tu ring Po land. – Bez e mi -
syj na fa bry ka by ła od po cząt ku na szym ce lem.
Cie szę się bar dzo, że je ste śmy sy no ni mem no wo -
cze snej i za ra zem eko lo gicz nej pro duk cji w bran ży
mo to ry za cyj nej – do da je An dre as Schen kel.
Bez e mi syj ność pro duk cji ozna cza, że ja wor ska fa bry ka
cał ko wi cie re zy gnu je z ener gii po zy ski wa nej z pa liw ko -
pal nych na rzecz dłu go fa lo we go po bo ru ener gii elek -
trycz nej i ciepl nej ze źró deł od na wial nych – wia tru i bio -
ma sy. Zie lo na ener gia elek trycz na bę dzie do star cza na
przez spół kę EWG Ta cza lin Sp. z o.o. bez po śred nio
z od da lo ne go od Ja wo ra o 12 kilometrów par ku elek -
trow ni wia tro wych Ta cza lin. Dzia ła ją ca od roku 2013
far ma skła da się z 22 tur bin wia tro wych fir my Se nvion,
o mo cy zna mio no wej 2,05 MW każ da oraz wy so ko ści
pia sty 100 m. Łącz nie park elek trow ni wia tro wych
osią ga moc zna mio no wą 45,1 MW. Przy rocz nej pro -
duk cji ener gii elek trycz nej na po zio mie oko ło 109 GWh,
park Ta cza lin jest w sta nie po kryć sza co wa ne rocz ne cał -
ko wi te za po trze bo wa nie ja wor skiej fa bry ki. Park elek trow -
ni wia tro wych zlo ka li zo wa ny jest bli sko au to stra dy A4, co
wpły wa na szyb kość ser wi su tur bin wia tro wych i cią głość
pro duk cji ener gii elek trycz nej dla fa bry ki.

– O wy bo rze do staw cy ener gii elek trycz nej za de cy do wa ły
wzglę dy eko lo gicz ne i eko no micz ne oraz bli skie są siedz two
par ku elek trow ni wia tro wych i fa bry ki sil ni ków w Ja wo rze. Pod -
pi sa na umo wa jest o ty le pio nier ska, że to pierw szy te go ty pu
kon trakt w Pol sce za war ty bez po śred nio z wy twór cą ener gii
elek trycz nej po cho dzą cej z si ły wia tru, a jej od bior cą, czy li na -
szą spół ką – pod kre śla An dre as Schen kel.
Wy two rzo ny przez elek trow nie wia tro we prąd trans por to -
wa ny jest ze źró dła pod ziem ny mi ka bla mi o łącz nej dłu -
go ści oko ło 20 km do sta cji trans for ma to ro wej „Gór ka”,
skąd (już o na pię ciu 110 kV li nia mi prze sy ło wy mi) tra fi
do no wo po wsta ją cej fa bry ki sil ni ków w Ja wo rze.
Zie lo na ener gia ciepl na dla ja wor skiej fa bry ki bę dzie
pro du ko wa na z bio ma sy (pel let), czy li zręb ków drew -
na po cho dzą cych w więk szo ści z plan ta cji tzw.
wierz by ener ge tycz nej. Zaj mie się tym fir ma Ge tec
He at & Po wer, po sia da ją ca do świad cze nie w two -
rze niu te go ty pu in sta la cji.
Pol ska fa bry ka Mer ce de sa bę dzie jed ną z naj -
bar dziej no wo cze snych na świe cie. Oprócz za -
si la nia w ener gię od na wial ną, fa bry ka pla nu je
cał ko wi tą eli mi na cję do ku men ta cji

pa pie ro wej. Pi lo ta żo we roz wią za -
nia z Ja wo ra zo sta ną za sto so wa ne

w po zo sta łych fa bry kach kon cer nu.
Fa bry ka Mer ce des -Benz w Ja wo rze wpi su je

się w tzw. czwar tą re wo lu cję prze my sło wą
(Prze mysł 4.0.), któ ra za sa dza się na wy ko rzy -
sta niu su per in te li gent nych ma szyn po zwa la ją -
cych na za rzą dza nie in for ma cja mi w cza sie rze -
czy wi stym czy cy fro we za rzą dza nie pro duk cją.
W pro ce sie pro duk cyj nym wy ko rzy sta na zo sta -
nie np. roz sze rzo na rze czy wi stość (AR) oraz
ana li zy Big Da ta, któ re w zna czą cy spo sób
wspie ra ją pra cę w trak cie pro duk cji i mon ta żu.
Po czą tek pro duk cji no wo cze snych czte ro cy lin -
dro wych sil ni ków do po jaz dów hy bry do wych oraz
z na pę dem kon wen cjo nal nym prze wi dy wa ny jest
w po ło wie przy szłe go ro ku. Tra fią one do fa bryk
Mer ce de sa na ca łym świe cie. Ze wzglę du na ro -
sną ce za po trze bo wa nie na no wo cze sne jed nost -
ki na pę do we, spół ka pod ję ła de cy zję o zwięk sze -
niu za trud nie nia – z 500 do 1.000 osób.

TECHNOLOGIE KOMUNALNE
www.poskom.pl

Przy jaź ni dla śro do wi ska
Od pro duk cji do pro duk tu – tak moż na pod su mo wać kon cept za si la nia w ener gię elek trycz ną
i ener gię ciepl ną fa bry ki sil ni ków Mer ce des -Benz w Ja wo rze na Dol nym Ślą sku. Za kład bę dzie
cał ko wi cie neu tral ny pod wzglę dem emi sji CO2. 
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GOSPODARKA ODPADAMI

Pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar ki Od pa da mi To masz Uciń ski
prze ko nu je, że wpraw dzie za rów no prze pi sy unij ne, jak i kra jo -
we na ka zu ją prze twa rzać co raz wię cej od pa dów opa ko wa nio -
wych, głów nie z two rzyw sztucz nych, to w Pol sce z ro ku
na rok ro śnie ich ilość. We dług pre ze sa Uciń skie go od po wia -
da za to brak ryn ku re cy klin gu w Pol sce, w któ ry włą czy ły by
się głów nie – tak że fi nan so wo – fir my od po wie dzial ne za pro -
duk cję opa ko wań. To masz Uciń ski uwa ża rów nież, że nad pro -
duk cja ta kich opa dów jest przy czy ną wie lu po ża rów na wy sy -
pi skach i w ma ga zy nach.
W Pol sce prze mysł opa ko wa nio wy, któ ry wpro wa dza opa ko wa -
nia na ry nek, two rzy je, lecz nie od po wia da za ich zbie ra nie
i póź niej sze prze twa rza nie. Do pro wa dza to do sy tu acji, w któ rej
in sta la cje, pro du ku jąc i sor tu jąc te od pa dy, nie ma ją do sta tecz -
ne go ryn ku zby tu na nie i w efek cie tra fia ją one do ma ga zy nu.
A to z ko lei stwa rza na tu ral ne za gro że nie po ża ro we, bo jest to
od pad pal ny. Po dob ne go zda nia są przed sta wi cie le RIPOK-ów. 
Ge ne ral nie bran ża przy zna je, że w wie lu przy pad kach przy czy ną
po ża rów są pod pa le nia, czy li ce lo we po zby cie się za le ga ją cych
od pa dów. Jed nak nie każ dy po żar ma swe źró dło w prze stęp czej
dzia łal no ści. Zda rza ją się bo wiem sa mo za pło ny, czy zda rze nia
wy ni ka ją ce z nie umyśl ne go za pró sze nia ognia. Przy czy na mi po -
ża ru by wa też po piół z tra fia ją cych do sor tow ni od pa dów zmie -
sza nych, a tak że po wo du ją ce za pło ny zwar cia ze wnętrz ne np.
aku mu la tor ków i ba te rii li to wych w od pa dach zmie sza nych.
We dług da nych bran ży na sie dem dzie siąt sześć po ża rów
od pa dów: trzy dzie ści do ty czy ło ma ga zy nów, gdzie by ły skła -
do wa ne, dwa dzie ścia je den wy bu chło na wy sy pi skach, je de -
na ście na skła do wi skach od pa dów, dzie sięć w RIPOK-ach
(re gio nal nych in sta la cjach prze twa rza nia od pa dów ko mu nal -
nych) i czte ry w PSZOK-ach (punk tach se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów ko mu nal nych).

Za po ża ry od po wia da ją też – we dług bran ży – im por te rzy od pa -
dów z za gra ni cy, któ rzy nie ma ją moż li wo ści ich prze two rze nia.
Do cho dzi do te go rów nież za kaz eks por tu od pa dów do Chin.
Za „nad pro duk cję” ta kich od pa dów z two rzyw sztucz nych
od po wia da rów nież to, że od stycz nia 2016 ro ku nie moż na
na skła do wi skach prze trzy my wać od pa dów o ka lo rycz no ści
po wy żej 6MJ, czy li od pa dów ka lo rycz nych. To do pro wa dzi ło
do po waż ne go pro ble mu za go spo da ro wa nia tej frak cji, po -
nie waż nie ma moż li wo ści jej peł ne go prze two rze nia ter micz -
ne go, gdyż brak jest od po wied nich mo cy prze ro bo wych i za -
in te re so wa nia tym ro dza jem pa li wa.
Przed sta wi cie le bran ży od pa do wej zgod nie pod kre śla ją, że
ostat nie pro po zy cje re sor tu śro do wi ska, któ re ma ją ogra ni czyć
pa to lo gie w go spo dar ce od pa do wej, są po zy tyw ną re ak cją.
Jed nak istnieje nadal wie le za pi sów, któ re wpro wa dza ją cha os.
Mo gą one być przy czy ną pro ble mów lub unie moż li wiać dzia łal -
ność uczci wych i le gal nie pro wa dzo nych punk tów zbie ra nia,
ma ga zy no wa nia oraz in sta la cji prze twa rza ją cych od pa dy.
Bran ża chce też, by za ka zać im por tu do Pol ski więk szo ści ka te -
go rii od pa dów, któ re „kon ku ru ją” z od pa da mi wy twa rza ny mi
w Pol sce. Pro jek ty ustaw o od pa dach i in spek cji ochro ny śro do -
wi ska wpro wa dzać bę dą m.in. obo wiąz ko wy mo ni to ring w za kła -
dach za go spo da ro wu ją cych od pa dy; skró cą czas ma ga zy no -
wa nia od pa dów z trzech lat do jed ne go ro ku; wpro wa dzą kau cje
dla firm, któ re ma ją prze ciw dzia łać po rzu ca niu śmie ci. No we
pra wo ma rów nież wzmoc nić in spek cję śro do wi ska, po zwo lić jej
tak że na nie za po wie dzia ne kon tro le. Wpro wa dzo ny ma zo stać
też tzw. wil czy bi let – w przy pad ku wcze śniej sze go ska za nia
za prze stęp stwo prze ciw śro do wi sku. Za bro nio ny ma być rów -
nież wwóz do Pol ski od pa dów do uniesz ko dli wie nia czy od pa -
dów ko mu nal nych; przez gra ni ce, bę dzie moż na wwieźć tyl ko
ta kie od pa dy, któ re słu żą do od zy sku su row ców wtór nych.

www.poskom.pl

Zaniedbania re cy klin gu sprzy jają po ża rom śmie ci
Bez ryn ku re cy klin gu w Pol sce, w któ ry włą czą się pro du cen ci od pa dów opa ko wa nio wych, gó ra
śmie ci z two rzyw sztucz nych bę dzie ro sła z ro ku na rok – prze ko nu je bran ża od pa do wa. Jej przed -
sta wi cie le uwa ża ją, że za pa to lo gie w go spo dar ce od pa do wej od po wia da głów nie złe pra wo,
a kon se kwen cją wa dli wych za pi sów jest mię dzy in ny mi ro sną ca liczba po ża rów na skła do wi skach.
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Me to da po wsta ła we współ pra cy fir my ALLU, fiń -
skie go pro du cen ta ły żek prze sie wa ją co -kru szą -
cych sto so wa nych na ko par kach i ła do war kach,
z Ram boll Fin land, czo ło wym skan dy naw skim
kon cer nem kon sul tin go wym. Umoż li wia ona
szyb kie, opła cal ne i przy ja zne dla śro do wi ska
utwar dza nie i wzmac nia nie mięk kiej gle by oraz
ulep sza nie i wy rów ny wa nie grun tu. 
Sys tem ALLU stwo rzo ny zo stał z my ślą o sku tecz -
nym wgłęb nym wzmac nia niu pod ło ża. Za ło żo ny
efekt osią ga ny jest dzię ki wy ko rzy sta niu spe cjal -
ne go spo iwa sku tecz nie za gęsz cza ją ce go gli nę,
torf, bło to lub gro ma dzą ce się w nich osa dy. Me -
to da ta oka zu je się rów nież nie zwy kle sku tecz na
w po stę po wa niu z gle bą za nie czysz czo ną. Po -
zwa la bo wiem kon den so wać sub stan cje ska ża ją -
ce oraz za po bie gać tym sa mym ry zy ku ich prze -
ni ka nia do są sied nich ob sza rów. Dzię ki te mu
stwa rza do god ne wa run ki do re kul ty wa cji te re -
nów prze my sło wych, na przy kład umoż li wia bez -
piecz ną dla śro do wi ska na tu ral ne go wy mia nę za -
nie czysz czo nych grun tów.
Sys tem ALLU skła da się z trzech za sad ni czych
ele men tów. Pierw szym z nich jest gło wi ca mie -
sza ją ca mon to wa na na sworz nie lub szyb ko złą -
cze do ra mie nia ko par ki. Na koń cu urzą dze nia
znaj du je się pa ra mie sza ją co -kru szą cych bęb nów
uży wa nych do ste ro wa nia pro ce sem mie sza nia
spo iwa z gle bą. Urzą dze nie to jest w sta nie prze -
twa rzać róż ne ro dza je pod ło ża na głę bo ko ści na -
wet do ośmiu me trów. Jest to moż li we dzię ki dwu -
lub trzy me tro wym prze dłuż kom, za się go wi ko par -
ki oraz ro dza jo wi pod ło ża. Dru gi kom po nent to
mon to wa ny na pod wo ziu gą sie ni co wym po daj nik
ci śnie nio wy. Je go za da niem jest wpro wa dza nie

wę ża mi spo iwa w pod ło że za po mo cą sprę żo ne -
go po wie trza. Ilość spo iwa uży te go na metr sze -
ścien ny mo że być kon tro lo wa na w za leż no ści
od rze czy wi ste go sta nu gle by. Do wy bo ru użyt -
kow ni ka po zo sta je zbior nik stan dar do wy o po -
jem no ści 7 m3 lub po daj nik z dwo ma za sob ni ka -
mi (7+7 m3). Po zwa la to na za cho wa nie cią gło ści
pra cy bez przerw na tan ko wa nie zbior ni ków.
Trze ci ele ment sys te mu ALLU to umiesz czo ny
w ka bi nie ko par ki sys tem gro ma dze nia da nych
(DAC). Je go za da niem jest kon tro la, po mia ry
i zbie ra nie da nych do ty czą cych pro ce su sta bi li za -
cji. Pod czas pra cy na bu do wie ope ra tor do sto so -
wu je prze pływ i na cisk spo iwa za po mo cą te go
sys te mu, co po zwa la zop ty ma li zo wać po da wa nie
spo iwa do mie szar ki. Na stęp nie, już w biu rze bu -
do wy, da ne zo sta ją prze nie sio ne do kom pu te ra
za po mo cą por tu USB. Dzię ki sys te mo wi DAC
moż na stwo rzyć szcze gó ło wy ra port do ty czą cy
prze bie gu prac wy ko ny wa nych przez ca ły okres
trwa nia da ne go pro jek tu. 
Sys tem DAC spraw dził się do sko na le w ca łym
sze re gu pro jek tów, mię dzy in ny mi przy sta bi li za -
cji złóż gli ny i tor fu na te re nie Ir lan dii, przy utwar -
dza niu gle by w por cie w hisz pań skiej Wa len cji,
a tak że w Por tu ga lii i sze re gu in nych kra jów eu ro -
pej skich. Jed nym z naj więk szych przed się wzięć,
w któ rych wy ko rzy sta no sys tem ALLU, by ła ma -
so wa sta bi li za cja oko ło 500.000 m3 osa dów za -
nie czysz czo nych przez tri bu ty lo cy nę na te re nie
por tu Vu osa ari w Fin lan dii.
Sys te my ma so wej sta bi li za cji ALLU co raz czę ściej
znaj du ją za sto so wa nie tak że w Pol sce. Fir ma Eko -
kan wod z No we go Kor czy na za sto so wa ła urzą -
dze nie ALLU PMX 500HD pod czas re kul ty wa cji za -

MASZYNY KOMUNALNE
www.renox.pl

ALLU

– in no wa cyj na me to da sta bi li za cji grun tu
Wy ko rzy stu jąc przy ma so wej sta bi li za cji grun tu sys tem ALLU wy ko naw cy ro bót mo gą unik nąć
do dat ko wych kosz tów zwią za nych z pa lo wa niem lub ko niecz no ścią wy mia ny pod mo kłe go
grun tu i na kła da nia no wych warstw. Me to dę moż na sto so wać nie tyl ko w pra cach fun da men to -
wych, ale tak że przy re kul ty wa cji za nie czysz czo nych te re nów prze my sło wych.

a Za da niem po daj ni ka ci śnie -
nio we go mon to wa ne go
na pod wo ziu gą sie ni co wym
jest wpro wa dza nie wę ża mi
w pod ło że spo iwa za po mo -
cą sprę żo ne go po wie trza

a New ral gicz nym ele men tem
sys te mu po zo sta je pa ra
mie sza ją co -kru szą cych
bęb nów uży wa nych do ste -
ro wa nia pro ce sem mie sza -
nia spo iwa z gle bą
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nie czysz czo nych sta wów osa do wych przy Hu cie
Sta lo wa Wo la. Są to zbior ni ki, w któ rych w la tach
osiem dzie sią tych ubie głe go stu le cia gro ma dzo no
tok sycz ne od pa dy po pro duk cyj ne z Hu ty Sta lo wa
Wo la, mię dzy in ny mi reszt ki sma rów, ole je, roz -
pusz czal ni ki czy po zo sta ło ści farb i la kie rów.
Wszyst ko wy le wa no do wy ko pa nych w zie mi
zbior ni ków. Z bie giem lat do ły peł ne od pa dów
che micz nych za czę ły sta no wić co raz więk sze za -
gro że nie dla śro do wi ska. Tok sycz ne sub stan cje
mo gły bo wiem prze nik nąć do ol brzy mie go pod -
ziem ne go zbior ni ka wo dy pit nej, któ ry roz cią ga się
od Sta lo wej Wo li aż po Rze szów i Dę bi cę. W efek -
cie po prze my sło we sta wy w Sta lo wej Wo li za li czo -
ne zo sta ły do czter dzie stu naj groź niej szych ty ka -
ją cych bomb eko lo gicz nych w Pol sce. O tym, że
sta wy za gra ża ją śro do wi sku wia do mo by ło
od daw na. Pro wa dzo no na wet mo ni to ring zie mi,
że by wy kryć ja kie jest prze sią ka nie tru cizn do śro -
do wi ska. Pięć sta wów by ło po pro stu do ła mi wy -
ko pa ny mi w piasz czy stej zie mi, tyl ko szó sty staw
ma be to no we dno. Agre syw ny cha rak ter od pa -
dów zde po no wa nych w ostat nim sta wie spo wo -
do wał ko ro zję za bez pie czeń, w tym be to nu, że li -
wa, sta li a tak że roz pusz cze nie po wło ki as fal to wej
i bło ny smo ło wej, ja ka wy ło żo ne by ło dno. Chcąc
za po biec ry zy ku ka ta stro fy eko lo gicz nej mia sto
Sta lo wa Wo la po sta no wi ło zre kul ty wo wać za nie -
czysz czo ny te ren. Pra ce po le ga ły na od se pa ro wa -

niu od pa dów i ich usu nię ciu ze zbior nika, tak aby
prze sta ły za gra żać wo dom grun to wym.
Po cząt ko wo mia no wy ko rzy stać me to dę so li dy fi -
ka cji od pa dów, ale oka za ło się, że nie jest ona
sku tecz na. Wy ko naw ca ro bót, fir ma Eko kan wod
po sta no wi ła więc za sto so wać sys tem ma so wej
sta bi li za cji grun tu ALLU. Przy go to wa nia do wy ko -
na nia za da nia po le ga ły na zmia nie pro jek tu i do -
bra niu od po wied niej ma szy ny oraz spo iwa.
Na po cząt ku czerw ca 2018 ro ku wy ko na no pierw -
sze pró by zwią za nia szko dli wych sub stan cji spe -
cjal nie do bra nym spo iwem. Umoż li wi ło to ich od -
se pa ro wa nie i usu nię cie ze zbior ni ka. Wy ko naw -
ca ro bót był tak za do wo lo ny z efek tów, że zde cy -
do wał się na za kup ma szy ny ALLU PMX 500HD.
W re zul ta cie uda ło się bez prze szkód usu nąć
wszyst kie nie bez piecz ne sub stan cje. Z ostat nie -
go sta wu usu nię to tak że be to no wą niec kę osad -
ni ka oraz za nie czysz czo ny grunt. Uty li za cja od by -
wać się bę dzie po za Sta lo wą Wo lą. Ko lej ne pra ce
po usu nię ciu be to nu po le ga ły na za sy pa niu do -
łów grun tem obo jęt nym, na stęp nie po ło żo na bę -
dzie war stwa re kul ty wa cyj na. Ca łość te re nu zo -
sta nie ob sia na mie szan ką traw. Wy ko na ne zo sta -
ną tak że ro wy opa sko we i zbior nik chłon ny. Re -
kul ty wa cja sta wów osa do wych pla no wo ma po -
trwać do koń ca II kwar ta łu 2019 ro ku. Po ich re -
kul ty wa cji  ob szar bę dzie mo ni to ro wa ny za po -
mo cą pie zo me trów przez trzydzieści lat.

a Pra ce w Stalowej Woli po le -
ga ły na od spa ro wa niu od pa -
dów i usu nię ciu ich ze zbior -
ni ków, tak aby prze sta ły za -
gra żać wo dom grun to wym



18 Pośrednik Komunalny

– To, co mu si my zro bić te raz, po le ga na tym, by ko rzy sta jąc
z pu blicz nie do stęp nych ewi den cji i baz da nych, w któ rych ma -
my od no to wa ne wszyst kie bu dyn ki w Pol sce, do pro wa dzić
do te go, by za si lić tę ba zę in for ma cją, ja kie go ro dza ju źró dła
cie pła wy stę pu ją w tych do mach – wy ja śnił mi ni ster. Do dał jed -
no cze śnie, że obec nie zna my szcze gó ło we da ne do ty czą ce
„wy so kich” emi sji prze my sło wych, zaś o fak tycz nej ska li tzw.
ni skiej emi sji nie ma wia ry god nych in for ma cji.
Ist nie ją je dy nie da ne po cho dzą ce od sa mo rzą dów, któ re
na „wła sną rę kę” po dej mo wa ły in cy den tal ne pró by ta kiej in -
wen ta ry za cji. Po trzeb na jest jed nak kom plet na ba za da nych,
wy po sa żo na w for mat cy klicz nej ak tu ali za cji.
Aby moż na by ło na bie żą co uak tu al niać ba zę, mi ni ster pod jął
roz mo wy ze śro do wi skiem ko mi nia rzy (jest ich w Pol sce 3,2
tys.), któ rzy zgod nie z prze pi sa mi dwa ra zy w ro ku mu szą do -
ko ny wać w do mach prze glą dów wen ty la cji i prze wo dów ko -
mi no wych. Dzię ki te mu ko mi nia rze mo gli by do star czać
do ba zy re al nych da nych na te mat te go, ja kie ma my źró dła
cie pła w do mach.
Piotr Woź ny wy ra ził na dzie ję, że za pla no wa ne na pół to ra ro ku
pra ce nad stwo rze niem re je stru ru szą nie ba wem, a ba za po -
wsta nie jak naj szyb ciej. Oce nia, że pierw szy pro to typ ba zy
mógł by za cząć funk cjo no wać w cią gu pół ro ku od da ty pod pi -
sa nia umo wy z NCBR.

TECHNOLOGIE KOMUNALNE
www.poskom.pl

– W Pol sce ma my 5,5 miliona do mów jed no ro dzin nych – na szą
am bi cją jest to, by wszyst kie one by ły wpi sa ne do tej ba zy, aby -
śmy wie dzie li, jak są ogrze wa ne. To umoż li wi nam po tem opty -
ma li za cję in we sty cji re ali zo wa nych przez ope ra to rów sie ci ga -
zo wych czy cie płow ni czych. To ba za, bez któ rej trud no wy obra -
zić so bie wal kę z ni ską emi sją. Dziś jej nie ma my i mu si my ją
stwo rzyć – w ra mach wie lu re ali zo wa nych w tej dzie dzi nie dzia -
łań – za po wie dział mi ni ster Woź ny pod czas wi zy ty w Za brzu.
W Za brzu peł no moc nik pre mie ra ds. rzą do we go pro gra mu
„Czy ste Po wie trze” Piotr Woź ny uczest ni czył w otwar ciu no wej
elek tro cie płow ni kon cer nu For tum, wy bu do wa nej w cią gu 2,5
ro ku za 870 mln zł. Mi ni ster na zwał za brzań ską in we sty cję im -
po nu ją cą i świet nie wpi su ją cą się w pod ję te przez rząd na sze -
ro ką ska lę dzia ła nia słu żą ce po pra wie ja ko ści po wie trza.
Wśród eko lo gicz nych za let za brzań skiej in we sty cji Woź ny wy -
mie nił za rów no osią gnię tą re duk cję emi sji py łów i in nych za nie -
czysz czeń, ale tak że zwięk sze nie moż li wo ści ko rzy sta nia z cie -
pła sie cio we go, dzię ki bu do wie cie pło cią gu łą czą ce go Za brze
z By to miem. Roz wój cie płow nic twa uznał za bar dzo istot ny
kom po nent dzia łań an ty smo go wych. Woź ny przy po mniał też,
że fi la ra mi rzą do we go pro gra mu „Czy ste po wie trze” są między
innymi wpro wa dzo ne stan dar dy emi syj ne dla ko tłów, nor my ja -
ko ścio we dla pa liw sta łych, a tak że pro gra my wspar cia, ukie -
run ko wa ne na li kwi da cję tzw. ni skiej emi sji, głów nie z sek to ra
ko mu nal no -by to we go. Ba za pie ców i ko tłów ma być jed nym
z na rzę dzi po moc nych w re ali za cji pro gra mu.
Two rze nie ba zy ma re ali zo wać kon sor cjum, w skład któ re go
wcho dzą In sty tut Ochro ny Śro do wi ska, In sty tut Łącz no ści
oraz In sty tut Che micz nej Prze rób ki Wę gla, zaś pro wa dzą cym
pra ce jest Mi ni ster stwo Przed się bior czo ści i Tech no lo gii. Ba -
za ma być zlo ka li zo wa na na ser we rach jed ne go z pań stwo -
wych in sty tu tów ba daw czych – In sty tu tu Ochro ny Śro do wi ska
lub In sty tu tu Łącz no ści.
W ra mach gran tu okre ślo no kil ka ście żek ba daw czych, w tym
między innymi  stwo rze nie pro to ty pu ba zy da nych, ale rów nież
np. prze pro wa dze nie ba dań spi ro me trycz nych u 25.000 osób,
miesz ka ją cych w dzie wię ciu gmi nach, gdzie prze kro czo ne są
nor my za nie czysz czeń po wie trza. Ba da nia ma ją być cy klicz nie
po wta rza ne, by prze śle dzić wy ni ki w za leż no ści od zmia ny źró -
deł cie pła. Jak po wie dział mi ni ster Woź ny, wzor cem w two rze -
niu ba zy bę dzie dzia ła ją cy w Pol sce od 10 lat sys tem in for ma cji
o in fra struk tu rze sze ro ko pa smo wej. Jest to sys tem in for ma -
tycz ny zbu do wa ny przez In sty tut Łącz no ści, w któ rym zin wen -
ta ry zo wa nych jest 14,5 mln go spo darstw do mo wych w Pol sce.
Mi ni ster przy po mniał, że tam ten sys tem dzia ła na pod sta wie
usta wy, któ ra zo bo wią zu je ope ra to rów sie ci te le ko mu ni ka -
cyj nych do co rocz ne go ra por to wa nia. Dla te go jed nym z naj -
waż niej szych pod mio tów przy two rze niu ba zy pie ców i ko -
tłów bę dzie wła śnie In sty tut Łącz no ści, po nie waż w prak ty ce
stwo rzył on sys tem da ją cy in for ma cje o sie ci sze ro ko pa smo -
wej, tym sa mym ma od po wied nią wie dzę w za kre sie two rze -
nia ta kich sys te mów i baz.

Po wsta nie cen tral ny re jestr pie ców i ko tłów
Piotr Woź ny, peł no moc nik pre mie ra do spraw rzą do we go pro gra mu „Czy ste po wie trze”, za -
po wie dział, że w cią gu naj bliż szych kil ku na stu mie się cy ma po wstać cen tral ny re jestr pie -
ców i ko tłów – ba za da nych, do ce lo wo za wie ra ją ca in for ma cje o spo so bach ogrze wa nia oko -
ło 5,5 mi lio na do mów jed no ro dzin nych w Pol sce.
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czysz czeń, między innymi dzię ki mo ni to ro wa niu od pro wa dza -
nia ście ków czy sor to wa niu od pa dów, a po przez efek tyw ne za -
rzą dza nie mi ni ma li zo wa ne są stra ty ener gii.
Ener gia geo ter mal na na le ży do od na wial nych źró deł ener gii,
któ re zy sku ją na po pu lar no ści, choć na ra zie wy ko rzy sty wa na
jest na nie wiel ką ska lę – w Eu ro pie w ten spo sób pro du ko wa ne
jest tyl ko 0,85% ener gii. Za le tą sie ci cie płow ni czej za si la nej
źró dła mi geo ter mal ny mi jest jed nak ogra ni cze nie emi sji za nie -
czysz czeń czy ga zów cie plar nia nych. Przy kła do wo w Ba -
gneux, miej sco wo ści po ło żo nej na ob sza rze aglo me ra cji pa ry -
skiej, no wa sieć cie płow ni cza za si la na cie płem geo ter mal nym
po zwa la na zmniej sze nie emi sji CO2 aż o 5.000 ton. Dzię ki in -
we sty cji zre ali zo wa nej przez spół kę Dal kia po nad 9.500 miesz -
kań w Ba gneux jest za si la nych ze źró deł geo ter mal nych.
In ny spo sób na to, by ogra ni czyć emi sję CO2, sto so wa ny
jest w eko dziel ni cy Ca mil le Clau del. To jed na z naj więk szych
eko dziel nic we Fran cji. W jej za kres wcho dzi 2.000 miesz kań
o ni skim za po trze bo wa niu na ener gię�, zlo ka li zo wa nych
na po wierzch ni 147.000 m2. Sieć cie płow ni cza (zre ali zo wa na
przez Opti mal So lu tions, spół kę za leż ną od spół ki Dal kia)
w 70% za si la na jest przez OZE, między innymi dzię ki wy ko -
rzy sta niu bio ma sy. Efekt? In we sty cja po zwa la unik nąć emi -
sji 2.400 ton CO2. Pol skie mia sta mo gą się po chwa lić do bry -
mi prak ty ka mi w za kre sie wy ko rzy sta nia eko lo gicz nych źró -
deł ener gii i cie pła oraz in nych dzie dzin zrów no wa żo ne go
roz wo ju, bio rąc udział w kon kur sie ECO-MIASTO skie ro wa -
nym do sa mo rzą dów lo kal nych. Or ga ni za to ra mi pro jek tu
ECO-MIASTO są Am ba sa da Fran cji w Pol sce oraz Cen trum
UNEP/GRID-War sza wa. ECO-MIASTO jest re ali zo wa ne we
współ pra cy z Re nault Pol ska, SAUR Pol ska, Gru pą Sa int -Go -
ba in, Ce etrus Pol ska, DK Ener gy i TIRU – gru pa Dal kia, a tak -
że WSPÓLNIE – Fun da cją LafargeHolcim.

www.poskom.pl

W zi mie naj więk szym źró dłem za nie czysz cze nia po wie trza
w Po sl ce py ła mi PM2,5 i PM10 są pie ce i ko tły ogrze wa ją ce bu -
dyn ki miesz kal ne. Z ko lei la tem pro ble mem sta je się co raz
więk sze zu ży cie ener gii zu ży wa nej do chło dze nia po miesz -
czeń. I tak 31 lip ca 2018 roku od no to wa no naj wyż sze w hi sto rii
za po trze bo wa nie na moc w se zo nie let nim. 
Za pew nie nie miesz kań com miast opty mal nej tem pe ra tu ry
do co dzien ne go funk cjo no wa nia bez szko dy dla śro do wi ska
na tu ral ne go to wy zwa nie. In dy wi du al ne ogrze wa nie bu dyn ków
miesz kal nych w chłod niej szych mie sią cach ro ku od po wia da
za bli sko 90% emi sji py łu PM10. Jed no cze śnie la tem co raz
chęt niej ko rzy sta się z kli ma ty za cji – ma ją na to wpływ po wra -
ca ją ce fa le upa łów, któ re w mie ście są bar dziej do tkli we ze
wzglę du na efekt miej skiej wy spy cie pła. Kli ma ty za to ry do swo -
je go dzia ła nia wy ma ga ją czę sto znacz nych ilo ści ener gii, dla te -
go wzra sta za po trze bo wa nie na moc w se zo nie let nim. W Pol -
sce, gdzie ener gia elek trycz na pro du ko wa na jest przede
wszyst kim w elek trow niach wę glo wych, nie po zo sta je to bez
wpły wu na stan śro do wi ska na tu ral ne go. 
W po szu ki wa niu al ter na tyw nych, bar dziej eko lo gicz nych me tod
pro duk cji cie pła i chło du war to zwró cić uwa gę na roz wią za nia
wy ko rzy sty wa ne we fran cu skich mia stach. Pod sta wą jest tam
po pierw sze pod łą cze nie bu dyn ków do sie ci, a po dru gie – wy -
bór bar dziej przy ja zne go śro do wi sku źró dła cie pła czy chło du.
W Pa ry żu 1 mln m2 po wierzch ni biu ro wych w ob sza rze miej -
skim La Défen se jest ochła dza ny dzię ki part ner stwu pu blicz no -
-pry wat ne mu. Na mo cy umo wy mię dzy mia stem a spół ką Dal -
kia part ner pry wat ny zmo der ni zo wał ist nie ją cy sys tem pro duk -
cji i dys try bu cji chło du, wy ko nał dru gą pom pę i przez 24 la ta
bę dzie ope ra to rem sie ci. Wzrost wy daj no ści pro duk cji chło du
wy niósł mię dzy 5% a 10%, co wią że się z oszczęd no ścia mi dla
mia sta. Zy ska ło też śro do wi sko – zre du ko wa no ilość za nie -

Eko lo gicz ne ogrze wa nie 
i chło dze nie po miesz czeń

Za rów no cie pło, jak i chłód mo gą być jed nak pro du ko wa ne w bar dziej eko lo gicz ny spo sób. Cie -
pło z bio ma sy czy źró deł geo ter mal nych oraz cen tral ny sys tem pro duk cji i dys try bu cji chło du
– to roz wią za nia sto so wa ne we Fran cji.
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Utrzy ma nie du żych te re nów zie le ni w do brej kon dy cji i po żą -
da nym kształ cie – to jest do pie ro wy zwa nie. Aby te mu spro -
stać po trze ba du żo ma szyn o róż nej funk cjo nal no ści, co jest
kosz tow ne i zaj mu je spo ro miej sca. Ide al nym roz wią za niem
do pie lę gna cji du żych te re nów jest po łą cze nie wszyst kich po -
trzeb w jed ną ma szy nę. 
Hu sqvar na po sia da w swo jej ofer cie Ri de ry, któ re bez pro ble mu
upo ra ją się z wszel ki mi pra ca mi dzię ki sze ro kiej ga mie wy po sa -
że nia do dat ko we go. Są to ma szy ny wy god ne, zwrot ne i ła twe
w ob słu dze. Dzię ki prze kład ni hy dro sta tycz nej ste ro wa nej pe -
da ła mi i in tu icyj nym urzą dze niom ste ru ją cym pro wa dze nie Ri -
de ra jest dzie cin nie pro ste. W od róż nie niu od trak to rów urzą -
dze nie tną ce w Ri de rach jest przy mo co wa ne z przo du, co w re -
zul ta cie za pew nia do stęp do na roż ni ków oraz pod krze wy czy
ław ki par ko we. W trak to rach nie wi dzi my po la cię cia, a w Ri de -
rach ca ły te ren jest do sko na le wi docz ny z fo te la kie row cy. Po -
nad to te sa mo jezd ne ko siar ki ma ją prze gu bo wy układ kie row ni -
czy, któ ry umoż li wia za cho dze nie tyl nych kół przy skrę cie
pod ma szy nę. W efek cie ma szy na jest bar dzo zwrot na i ma mi -
ni mal ny pro mień skrę tu przy peł nym skrę cie. Hu sqvar na ofe ru je
sze ro ki wy bór Ri de rów oraz osprzę tu do tych ma szyn. Dzię ki
du że mu wy bo ro wi ak ce so riów ma szy ny mo gą być wy ko rzy sta -
ne do pra cy przez ca ły rok oraz są do sto so wa ne do róż nych po -
trzeb. Przy czep ki, szczot ki, roz sie wa cze i wie le in nych przy sta -
wek – każ dy znaj dzie to, co mu po trze ba. 
Ma szy ny ko mu nal ne Hu sqvar na po wsta ły z my ślą o do star -
cza niu róż no rod nych roz wią zań i po trzeb klien tów biz ne so -

wych jak ad mi ni stra to rzy osie dli miesz ka nio wych czy zie leń
miej ska. Wy so ko wy daj ne ma szy ny Hu sqvar na P5 25D i Hu -
sqvar na P5 24 są wy trzy ma łe, peł ne mo cy i bar dzo zwrot ne,
dzię ki cze mu ła two jest ni mi ko sić na wet naj bar dziej skom pli -
ko wa ne traw ni ki. Po ra dzą so bie też na cia snych prze strze -
niach oraz więk szych ob sza rach. Pro fe sjo nal na prze kład nia
za pew nia przy czep ność i sta bil ność na te re nach po chy łych,
bez wzglę du na pa nu ją ce wa run ki. Wy trzy ma łe kom po nen ty
zwięk sza ją trwa łość użyt ko wą ma szy ny i ogra ni cza ją prze sto -
je. Ma szy ny Hu sqvar na szcze gól nie do brze spraw dza ją się
w obiek tach spor to wych i ho te lach, a tak że w spół dziel niach
miesz ka nio wych i fir mach usłu go wych po szu ku ją cych
wszech stron nej, bar dzo zwrot nej ma szy ny wie lo funk cyj nej.

Fir ma HEWEA wpro wa dzi ła na ry nek elek trycz ną za mia tar kę
Du le vo. Jest wy jąt ko wo eko no micz na, a do te go speł nia wy -
mo gi usta wy o elek tro mo bil no ści. We dług pro du cen ta wyż sze
kosz ty za ku pu mo gą zwró cić się na wet po trzech la tach. 
W myśl za pi sów usta wy o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter -
na tyw nych sa mo rzą dy mu szą w cią gu naj bliż szych lat wy mie -
nić część użyt ko wa nych po jaz dów na elek trycz ne, a za da nia
pu blicz ne po wie rzać fir mom, któ re dys po nu ją od po wied nią
flo tą eko lo gicz nych po jaz dów. W roku 2020  za si la nych prą -
dem lub ga zem ziem nym ma być 10% po jaz dów, a w ro -
ku 2023 już 30%. Cho dzi tu przede wszyst kim o au to bu sy, ale
nie tyl ko. Wy mia nie pod le gać po wi nien tak że sprzęt ko mu nal -
ny, któ ry rów nież przy czy nia się do za nie czysz cze nia po wie -
trza. O ile elek trycz ne śmie ciar ki czy wo zy ase ni za cyj ne to
wciąż pieśń przy szło ści, to na pę dza ne prą dem za mia tar ki już
sprzą ta ją pol skie mia sta. W ostat nim cza sie ta kie ma szy ny ku -
pi ły Opo le, Kra ków i Tczew. Z du żym praw do po do bień stwem
moż na po wie dzieć, że w ich śla dy pój dą in ne miej skie sa mo -
rzą dy, bo elek trycz ne za mia tar ki nie tyl ko po zwa la ją speł nić
wy mo gi usta wy, ale też ma ją ni skie kosz ty eks plo ata cyj ne.
Dla te go fir ma HEWEA wpro wa dzi ła wła śnie na ry nek za mia -
tar ki elek trycz ne D.Ze ro re no mo wa ne go wło skie go pro du cen -
ta Du le vo. Na pęd elek trycz ny w ma szy nach jest o 80% tań szy
w po rów na niu z po dob ny mi mo de la mi z na pę dem Die sla,
a kon struk cja urzą dze nia nie wy ma ga prak tycz nie żad ne go
ser wi su, dzię ki cze mu kosz ty utrzy ma nia spa da ją

o blisko 75%. W efek cie wyż szy koszt za ku pu za mia tar ki
zwra ca się po oko ło trzech la tach użyt ko wa nia.
Mo del D.Ze ro na pę dza sil nik o mo cy 9 kW, tur bi nę – sil nik
o mo cy 5 kW, a po zo sta łe funk cje sil nik o mo cy 3,5 kW.
Wszyst kie sil ni ki ma ją kon struk cję bez sz czot ko wą. Za pew nia
to wie lo let nią trwa łość ma szy ny, a tak że cich szą pra cę i wyż -
szą spraw ność. W peł ni na ła do wa na pa ra ba te rii li to wo -jo no -
wych wy star cza na ośmio go dzin ną pra cę za mia tar ki.
Prze gu bo wa kon struk cja ma szy ny za pew nia bar dzo do brą ma -
new ro wość, ze śred ni cą za wra ca nia 6,6 m.  Sze ro kość za mia ta nia
jest re gu lo wa na i wy no si od 17 do 3.200 mm. Zbior nik na śmie ci
to 2,1 m3, a po jem nik z wo dą 237 m3 + 180 litrów w re cyr ku la cji.

Ri de ry Hu sqvar na spro sta ją każ de mu traw ni ko wi

Zamiatarka elektryczna jest ekologiczna 
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W Pol sce sprze da je się śred nio rocz nie 30-50 ma łych, no wo -
cze snych ma szyn do czysz cze nia prze strze ni pu blicz nych, ta -
kich jak pla ce, skwe ry czy dep ta ki. W są sied nich Cze chach
na wet dzie się cio krot nie wię cej – wy ni ka z sza cun ków Nil fisk
Pol ska. Sta wia nas to w ogo nie Eu ro py pod wzglę dem uma -
szy no wie nia sprzą ta nia w miej scach pu blicz nych. 
– Ma my spo re pro ble my z utrzy ma niem czy sto ści w miej scach
pu blicz nych. To prze szko dy o cha rak te rze sys te mo wym.
Przy two rze niu prze tar gu na re no wa cję re pre zen ta cyj ne go pla -
cu al bo skwe ru nikt nie my śli o tym, że trze ba ten plac póź niej
po sprzą tać. Pie nię dzy wy star cza na efek tow ne i ład ne in we sty -
cje, ale już nie na ich utrzy ma nie – twier dzi Da mian Ko złow ski,
eks pert Nil fisk, pro du cen ta urzą dzeń czysz czą cych.
Z re gu ły im droż szy ma te riał zo stał uży ty przy in we sty cji, tym
wię cej wy sił ku trze ba wło żyć w je go czysz cze nie.
– Na przy kład mar mur jest dość mięk ki i trze ba bardzo uwa żać,
aby pod czas sprzą ta nia nie znisz czyć je go na wierzch ni. Dla te -
go naj le piej sto so wać system sprzą ta nia pre wen cyj nego, to
zna czy czy ścić na bie żą co, a nie do pie ro wówczas, gdy no wo -
cze sny dep tak bę dzie cały w plamach po resztkach po ke ba -
bie, lo dach i wa cie cu kro wej – wy ja śnia eks pert.
Tym cza sem Cze chom uda je się re zer wo wać pu lę pie nię dzy,
aby in we sty cję utrzy mać w czy sto ści przez la ta. Udo wad nia ją
to choć by sta ty sty ki sprze da ży ma szyn czysz czą cych: na nie -
wiel kim cze skim ryn ku sprze da je się w cią gu ro ku 200-300 ma -
łych au to ma tów do utrzy ma nia czy sto ści te re nów ze wnętrz -
nych. Sy tu acja w Pol sce zmie nia się jed nak na lep sze, gdy

spoj rzy my na bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej. – Tam, gdzie
ma my do czy nie nia z no wo cze sną, prze my śla ną ar chi tek tu rą,
a tak że dro gi mi ma te ria ła mi, ta ki mi jak gra nit czy mar mur, tam
ad mi ni stra cja już co raz czę ściej wy ma ga sto so wa nia bar dziej
pro fe sjo nal nych me tod czysz cze nia. Pro ble mem wciąż jed nak
jest utrzy ma nie czy sto ści w in sty tu cjach ta kich jak szko ły czy
urzę dy znaj du ją cych się w sta rych bu dyn kach, gdzie wciąż nie
kła dzie się na ci sku na sprzą ta nie z uży ciem no wo cze snych
tech no lo gii, po zo sta jąc przy tra dy cyj nych me to dach wia dra
i mo pa – za uwa ża Da mian Ko złow ski.

Nie wiel kie roz mia ry i in no wa cyj na kon struk cja sil ni ków hy -
drau licz nych Hägglunds przy czy ni ła się do po wsta nia eko no -
micz ne go i wy daj ne go roz drab nia cza fir my Ca mec.
Fir ma Ca mec roz po czę ła swo ją dzia łal ność w ro ku 1993 ja ko
pod do staw ca dla in nych pro du cen tów ma szyn i urzą dzeń, ale
szyb ko za czę ła opra co wy wać swo je wła sne roz wią za nia w za -
kre sie re cy klin gu od pa dów prze my sło wych i ko mu nal nych.
Jed ne z nich po wsta ły wsku tek po zna nia sil ni ków hy drau licz -
nych Hägglunds. – Za in try go wa ły nas in for ma cje na te mat sil ni -
ków o nie wiel kich roz mia rach, któ re ce chu ją się ta ką sa mą wy daj -
no ścią, co po przed nie roz wią za nia, ale bez uży cia prze kład ni – wy -
ja śnia Bar ba ra Lom bar do, dy rek tor do spraw sprze da ży i mar ke -
tin gu w Ca mec. No we moż li wo ści, któ re da wa ły sil ni ki spra wi ły, że
Ca mec po pro sił fir mę Bosch Re xroth o szyb kie do star cze nie sil ni -
ka i po raz pierw szy za pre zen to wa ne zo sta ły one na tar gach tech -
no lo gii eko lo gicz nych Eco mon do. Od te go cza su fir ma Ca mec
wy ko rzy stu je sil ni ki Hägglunds – mię dzy in ny mi w nie stan dar do -
wej roz drab niar ce ty pu „2-w -1”. Stwo rzo na z my ślą o re cy klin gu
pa pie ro wych szpul i in nych od pa dów wiel ko ga ba ry to wych, roz -
drab niar ka zo sta ła wy po sa żo na w dwa sil ni ki Hägglunds CA 140
po jed nej stro nie oraz dwa sil ni ki Hägglunds CA 210 po dru giej.
Sil ni ki te mo gą pra co wać ra zem z mak sy mal ną mo cą, a do dat -
ko wą no wą funk cjo nal ność i ela stycz ność uzy sku je się po -
przez wpro wa dze nie jed ne go z dwóch sil ni ków w każ dym ze -
sta wie w tryb pra cy wol ne go ko ła. – Gdy za cho dzi ta ka po trze -
ba, sil ni ki roz drab niar ki mo gą pra co wać w try bie wol ne go ko ła,

aby za pew nić więk sze ob ro ty na niż szym po zio mie mo cy – wy -
ja śnia Lom bar do. 
Ma jąc na uwa dze dal szy roz wój fir my, Lom bar do wi dzi moż li -
wość za sto so wa nia sil ni ków Hägglunds w wie lu roz wią za niach
re cy klin go wych Ca mec. Ze wzglę du na nie wiel kie roz mia ry,
du że war to ści mo men tu ob ro to we go oraz bez stop nio wą re gu -
la cję pręd ko ści, sil ni ki Hägglunds są wszech stron ne. 
– Dzię ki sil ni kom Hägglunds tak że nasz wła sny sprzęt sta nie się
bar dziej wszech stron ny, co jest waż nym aspek tem za spo ka ja -
nia zmie nia ją cych się po trzeb klien tów – do da je Lom bar do.
Po nad to fir ma Ca mec do strze ga du ży po ten cjał w dal szym
zacieśnianiu współ pra cy z fir mą Bosch Re xroth. 

Zamiatarki przegrywają z… mopem

Rozdrabniarka z innowacyjnym silnikiem



22 Pośrednik Komunalny

Kul tu ra fir my na sta wio na jest na war to ści ta kie jak od po wie -
dzial ność, zrów no wa żo ny roz wój i eko lo gia. Dla te go też z oka -
zji swo je go 25-le cia fir ma po sta no wi ła zor ga ni zo wać dla miesz -
kań ców trzech pol skich miast ak cję, któ ra wes prze ich w pro -
ce sie wspól ne go z wła dza mi sa mo rzą do wy mi dba nia o czy -
stość prze strze ni miej skiej, w ta ki spo sób aby by ła ona wol na
od za gro żeń ta kich jak na przy kład za py le nie spo wo do wa ne
wtór ną emi sją py łów za wie szo nych. 
Obec nie jed nym z pa lą cych pro ble mów w mia stach jest za py -
le nie, a w szcze gól no ści ni ska emi sja py łów PM 10 i PM 2,5.
Sza cu je się, że w wy ni ku za nie czysz cze nia po wie trza w Pol sce
umie ra przed wcze śnie  rocz nie aż 45.000 osób. Na ukow cy do -
wo dzą, że py ły po wo du ją nie tyl ko uszczer bek na zdro wiu fi -

zycz nym, ale tak że mo gą po wo do wać osła bie nie zdol no ści po -
znaw czych czło wie ka. Wal ka z tym pro ble mem jest skom pli ko -
wa na i obej mu je sze reg dzia łań. Od ko rzy sta nia z od na wial -
nych źró deł ener gii i wy mia nę pie ców na no we po przez ko rzy -
sta nie z ko mu ni ka cji zbio ro wej aż po… my cie ulic spe cja li -
stycz nym sprzę tem. Jed nym z ele men tów ni skiej emi sji jest tak
zwa na emi sja wtór na, czy li wznie ca nie na no wo py łów po wsta -
łych w wy ni ku eks plo ata cji opon czy kloc ków ha mul co wych. 
Do wie dzio no, że my cie ulic po ma ga zre du ko wać szko dli wą,
wtó rną emi sję, a w re zul ta cie tak że i ni ską emi sję oraz ogól ny
po ziom za py le nia po wie trza. Fir ma Kärcher po sia da w swo im
port fo lio ma szy ny ma ją ce sto sow ne cer ty fi ka ty za świad cza ją -
ce, że są one sku tecz ne w re duk cji wtór nej emi sji. No śni ki na -
rzę dzi Kärcher uzy ska ły cer ty fi kat PM1 0. Ozna cza to, że dzię ki
sys te mo wi sil ne go opry ski wa nia szczo tek i ka na łu ssaw ne go,
zmniej sza ją wtór ną emi sję py łów. 
Ak cja „Czy sta prze strzeń – wspól na spra wa” by ła od po wie -
dzią na to klu czo we wy zwa nie. Na je sie ni 2018 ro ku spe cja li -
stycz ne ma szy ny Kärcher wy czy ści ły frag men ty Pro me na dy
w Ko ło brze gu oraz frag men ty Bul wa rów Wi śla nych w Kra ko -
wie i War sza wie. Rów no cze śnie to wa rzy szy ło te mu sze reg
dzia łań edu ka cyj nych i proz dro wot nych dla ma łych i du żych
miesz kań ców tych miast. Do ro śli mo gli pod czas ak cji zba dać
po jem ność swo ich płuc w spe cjal nie przy go to wa nym w tym
ce lu spi ro bu sie i do wie dzieć się wię cej o tym jak dbać na co
dzień o zdro wie ukła du od de cho we go oraz zo ba czyć z bli ska
jak wy glą da pro fe sjo nal ne dba nie o czy stość miast. Na to -
miast naj młod si bra li udział w licz nych za ba wach, któ re mia ły
rów nież wa lor edu ka cyj ny. 
W ak cji, któ ra mia ła na ce lu po sprzą ta nie Bul wa ru Flo tyl li Wi -
śla nej w War sza wie wzię ło udział siedem spe cjal nie spro wa -
dzo nych do sto li cy ma szyn. Ma ją cy bli sko ki lo metr dep tak
na bul wa rach Wi sły, cią gną cy się od Pły ty De san tu po Most

MASZYNY KOMUNALNE
www.karcher.pl

Ju bi le uszo we czysz cze nie miast 
z Kär che rem
Kärcher jest obec ny w Polsce od dwudziestu
pięciu lat. Swój ju bi le usz fir ma uświet ni ła ak cją
edu ka cyj ną i proz dro wot ną, któ ra prze bie gła
pod ha słem „Czy sta prze strzeń – wspól na
spra wa”. Ak cja pro wa dzo na by ła w trzech pol -
skich mia stach – Ko ło brze gu, War sza wie i Kra -
ko wie. Głów nym ce lem by ło zwró ce nie uwa gi
na to, w ja ki spo sób moż na no wo cze śnie
i świa do mie kształ to wać prze strzeń miej ską,
tak, by by ła ona bez piecz na, przy ja zna i sprzy -
ja ła utrzymaniu zdro wia miesz kań ców.

a Przy usu waniu nieczystości z trud no do stęp nych miejsc doskonale spisywał się
od ku rzacz od sy sa ją cy o innowacyjnej konstrukcji
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Po nia tow skie go przez bli sko dziesięć go dzin był za mia ta ny,
od ku rza ny i szo ro wa ny. W efek cie usu nię to między innymi
co dzien ne za bru dze nia, ta kie jak li ście, pa pier ki i nie do pał ki,
za bru dze nia ko mu ni ka cyj ne (np. pla my po ole jach sil ni ko -
wych), a tak że za bru dze nia spo żyw cze (np. resztki je dze nia,
na po jów, ze schnię te gu my do żu cia), któ re po ja wia ją się naj -
czę ściej w są siedz twie lo ka li ga stro no micz nych.
W ak cji na bul wa rach uczest ni czy ły między innymi dwie za mia -
tar ki chod ni ko we oraz dwie szo ro war ki ko mu nal ne, w tym
urzą dze nie, któ re pra co wa ło także pod czas Grand Prix Ka na dy
w For mu le 1. Ma szy ny te, po przez swo ją pra cę ogra ni cza ją
wtór ną emi sję py łów PM2,5 i PM10 w prze strze ni miej skiej. 
Po nad to w ak cji wy ko rzy sta ne zo sta ło tak że urzą dze nie, któ re
przy po mo cy go rą cej wo dy i ci śnie nia na wet 500 ba rów usu wa
m.in. pla my z ke ba bów i ham bur ge rów. Na miej scu pra co wał
tak że od ku rzacz od sy sa ją cy za bru dze nia z trud no do stęp nych
miejsc oraz urzą dze nie, któ re przy po mi na… mio tacz pro to nów

z fil mu „Po grom cy du chów”. Tym ostat nim roz pusz cza ne i za -
sy sa ne by ły ze schnię te gu my do żu cia.
Ale ca ła ak cja nie ogra ni cza ła się tyl ko do sprzą ta nia. Jej ce lem
by ła rów nież edu ka cja. Dla te go w trak cie sprzą ta nia bul wa rów
miesz kań cy mie li moż li wość nie tyl ko przy glą da ć się, ale też
ak tyw nie uczest ni czyć w sprzą ta niu, usu wa jąc spe cjal ną ma -
szy ną sta re gu my do żu cia przy kle jo ne do chod ni ka. 
– Chcieliśmy po ka zać, jak wiel ki wy si łek trze ba wło żyć w to, aby
utrzy mać po rzą dek w ta kim miej scu. Ma to być więc dla miesz -
kań ców sto li cy, ale i tu ry stów, lek cja od po wie dzial no ści za ulu -
bio ną prze strzeń. W ten spo sób chce my spra wić, że w przy szło -
ści war sza wia cy bę dą za cho wy wać się od po wie dzial niej
nad Wi słą, wspól nie trosz cząc się o te re ny nad rze ką – tłu ma czy
Mag da le na Kwo ka, z dzia łu mar ke tin gu fir my Kärcher.
W pro jekt włą czył się tak że sto łecz ny ra tusz, któ ry od czte rech
lat pro wa dzi kam pa nię spo łecz ną „Dziel ni ca Wi sła”, ma ją cą za -
chę cić miesz kań ców do wzię cia od po wie dzial no ści, za wspól -
ną prze strzeń – przede wszyst kim w kon tek ście nie po zo sta wia -
nia po so bie bu te lek, opa ko wań czy nie dopał ków.
– W tym se zo nie dzia ła my pod ha słem „To się no si nad Wi słą”,
ra zem z miesz kań ca mi sta ra jąc się stwo rzyć mo dę na no sze -
nie… śmie ci do ko sza – mó wi An na Brze ziń ska -Czer ska ko or -
dy nu ją ca kam pa nię z ra mie nia Urzę du m.st. War sza wy.
War to wie dzieć, że rów no le gle trwa ła ak cja edu ka cyj na skie ro -
wa na do war sza wia ków. W jej ra mach moż na by ło wy ko nać
m.in. w spe cjal nym spi ro bu sie nie od płat ne ba da nia spi ro me -
trycz ne, spraw dza jąc wpływ za nie czysz czeń po wie trza na kon -
dy cję płuc. Na to miast w tym sa mym cza sie naj młod si war sza -
wia cy, w tym ucznio wie szkół i przed szko li, bra li udział w warsz -
ta tach eko lo gicz nych. Dzie ci do wie dzia ły się na nich między
innymi jak wy glą da ją za nie czysz cze nia po wie trza, skąd się bie -
rze smog i w ja ki spo sób wpły wa on na zdro wie. Uczest ni cy wy -
da rze nia otrzy ma li tak że upo min ki – ma secz ki an ty smo go we
przy dat ne je sie nią i zi mą, a tak że spe cjal ny po rad nik za wie ra ją -
cy in for ma cje mię dzy in ny mi o tym, jak re ago wać na smog, jak
trosz czyć się co dzien nie o śro do wi sko i swo je mia sto.

a W ak cji bra ły udział tak że dwie za mia tar ki Kärche ra. By ły to za mia tar ka miej ska
MC 50 Ad van ced i no śnik na rzę dzi MIC 34

a Przez bli sko dzie sięć go dzin nad wi ślań ski bul war był gruntownie za mia ta ny, od ku rza ny i szo ro wa ny. W efek cie prac usu nię to mię dzy in ny mi li ście, resztki opakowań i nie do -
pał ki, ale tak że pla my po ole jach sil ni ko wych i różnego rodzaju pro duk tach spo żyw czych
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Bam berg to za byt ko we, ka me ral ne mia stecz ko
po ło żo ne w Ba wa rii w Niem czech. W na szym kra -
ju ko ja rzo ne być mo że tak że przez nie któ rych
z lek cji hi sto rii, gdyż w XII wie ku bi skup Ot to
z Bam ber gu roz po czął chry stia ni za cję Po mo rza
Za chod nie go o czym dziś prze czy tać moż na
w pod ręcz ni kach. Ma low ni cze mia stecz ko z prze -
pięk ną sta rów ką, wpi sa ną na li stę dzie dzic twa
kul tu ro we go UNESCO, jest ozdo bą re gio nu
i atrak cją dla wie lu tu ry stów. W 2018 ro ku z oka -
zji 25 rocz ni cy wpi sa nia sta rów ki na tę pre sti żo wą
li stę na naj bar dziej zna nym z bam ber skich mo -
stów „Unte re Brüc ke” po wsta ło nie ty po we ma lo -
wi dło – od wró co ne graf fi ti. Za ca łą ak cją sta ła fir -
ma Kärcher, a ob raz za miast far ba mi wy ko na no…
myj ką wy so ko ci śnie nio wą.
Nie miec ki pro du cent sprzę tu czysz czą ce go, fir ma
Kärcher, we współ pra cy ze zna nym ar ty stą Klau -
sem Dau ve nem nie po raz pierw szy pod jął się wy -
ko na nia ta kie go nie ty po we go dzie ła sztu ki. Od -

wró co ne graf fi ti po le ga na tym, ze z po mo cą urzą -
dze nia wy so ko ci śnie nio we go, w tym przy pad ku
był to mo del HD 9/23 G, wy my wa na jest część za -
bru dzeń z wy bra nych frag men tów ścia ny, w ten
spo sób po wsta je je dy ny w swo im ro dza ju dwu ko -
lo ro wy ob raz. Co praw da ta kie dzie ło sztu ki z cza -
sem zni ka, lecz dzię ki no wo cze snej tech ni ce mo -
że zo stać utrwa lo ne choć by na pa miąt ko wych fo -
to gra fiach ro bio nych przez tu ry stów czy też
na pocz tów kach. 
Most „Unte re Brücke” po ło żo ny jest w cen trum
sta re go mia sta i jest in te gral nym ele men tem wpi -
sa nej na li stę dzie dzic twa kul tu ro we go UNESCO
sta rów ki. W daw nych cza sach był to most pry wat -
ny, na to miast dziś wszy scy miesz kań cy i tu ry ści
mo gą cie szyć się nim i pięk nym wi do kiem na sta -
re mia sto, brzeg rze ki i pięk ne do my wy ko na ne
z mu ru pru skie go, ja ki się z nie go roz po ście ra.
Ce sarz Ma xi mi lian II Habs burg miał na zwać tę
oko li cę „ma łą We ne cją”.

ŻYCIE W MIEŚCIE

Wy jąt ko we graf fi ti

Graf fi ti po wsta łe na mo ście w Bam ber gu sta ło się wiel ką atrak cją te go ba war skie -
go mia stecz ka. Co je wy róż nia? Przede wszyst kim me to da po wsta nia, gdyż wy ko -
na ne zo sta ło myj ką ci śnie nio wą Kärche ra.

f Ma lo wi dło na mo ście w Bam-
s ber gu po wsta ło przy po mo cy

urzą dze nia wy so ko ci śnie nio -
we go HD 9/23 G

a Od po nad 30 lat Kärcher ja -
ko spe cja li sta do spraw
czysz cze nia jest za an ga żo -
wa ny w ochro nę za byt ków
i bu dow li na ca łym świe cie.
Kärcher słu żył swo im do -
świad cze niem, wie dzą i urzą -
dze nia mi w prze szło stu pro -
jek tach na ca łym świe cie.
Od Po mni ka Chry stu sa Od -
ku pi cie la po Bra mę Bran -
den bur ską w Ber li nie. Jed -
nak tyl ko w nie któ rych miej -
scach za sto so wa no tech ni kę
od wró co ne go graf fi ti



Pośrednik Komunalny  25

HITY ROKU 2018
www.poskom.pl

Hi ty ro ku 2018
Ko niec ro ku to do bry czas na ro bie nie pod su mo wań, na oce nę te go co się spraw dzi ło, co przy nio sło
ocze ki wa ne efek ty, a co wręcz oka za ło się przy sło wio wym „strza łem w dzie siąt kę”. Ta kie pod su mo wa nia
po wsta ją w każ dej bran ży, czę sto ro bią je sa me przed się bior stwa, gdyż dzię ki te mu mo gą le piej przy go -
to wać się do okre śle nia sku tecz nej stra te gii na przy szły rok. 
Dla te go na ko lej nych stro nach Po śred ni ka Ko mu nal ne go zna leźć moż na in for ma cje o nie któ rych pro duk -
tach, któ re w bran ży ko mu nal nej za słu ży ły na mia no hi tów ro ku 2018. Oczy wi ście trud no jest na kil ku na -
stu stro nach za pre zen to wać wszyst kie pro duk ty, któ re za słu ży ły na to mia no. Tym bar dziej, że w bran ży
ko mu nal nej dzia łają ty sią ce firm, a każ da mo że mieć pro dukt, któ ry oka zał się dla niej „hi tem”. 
Stąd też sta ra li śmy się za pre zen to wać te fir my, któ re od lat cie szą się uzna niem i nie kwe stio no wa ną re no -
mą. Po za tym są to w więk szo ści fir my, któ re od lat dzia ła ją na pol skim ryn ku, a ich wy ro by zdą ży ły spraw -
dzić się w wie lu miej scach. Da ją więc gwa ran cję ja ko ści, a czę sto są też pre kur so ra mi we wdra ża niu
na na szym ryn ku no wa tor skich roz wią zań. 
Z te go po wo du też wśród nich zna la zła się fir ma Aebi Schmidt, któ ra od lat udo wad nia, że ideę zrów no -
wa żo ne go roz wo ju moż na z po wo dze niem łą czyć z wy so kim zy skiem. Tak że in ne wy róż nio ne fir my, jak
na przy kład Agrex -Eco, Ar con, czy Sen ne bo gen pro mu ją roz wią za nia nie tyl ko sku tecz ne, ale i przy czy -
nia ją ce się do ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Z ko lei jesz cze in ne (na przykład Ku bo ta, Do bro wol ski)
udo stęp nia ją ma szy ny oraz po jaz dy, któ re w ma ło in wa zyj ny spo sób po ma ga ją utrzy mać w ładzie, po -
rząd ku oraz czy sto ści ota cza ją ce nas te re ny.
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Ta kie wszech stron ne i wy daj ne ma szy ny są nie -
zbęd ne w dzia łal no ści Przed się bior stwa Wie lo -
bran żo we go El grunt. Fir ma trud ni się re ali za cją in -
we sty cji bu dow la nych przede wszyst kim na te re -
nie Trój mia sta, ale pra cow ni ków PW El grunt co raz
czę ściej moż na też spo tkać na po zo sta łym ob sza -
rze wo je wódz twa po mor skie go oraz resz ty kra ju.
Przed się bior stwo zo sta ło za ło żo ne w ro -
ku 1991, od te go cza su zre ali zo wa ło w spo sób fa -
cho wy i ter mi no wy wie le pro jek tów dla lo kal nych
spo łecz no ści i in sty tu cji sa mo rzą do wych. El grunt
wy ko nu je pra ce w za kre sie bu dow nic twa sa ni tar -
ne go, in ży nie ryj ne go, elek tro ener ge tycz ne go
oraz in fra struk tu ral ne go. Dzię ki kon se kwent nej
mo der ni za cji par ku ma szy no we go i tech no lo gicz -
ne go fir ma jest w sta nie ide al nie do sto so wać się
do po trzeb ryn ko wych. Mię dzy in ny mi dzię ki te -
mu jest w sta nie pod jąć się kom plek so wej ob słu gi
na wszyst kich eta pach pro ce su bu dow la ne go,
za pew nia jąc jed no cze śnie naj wyż szy stan dard
usług. Po chleb ne opi nie za owo co wa ły zdo by -
ciem, a na stęp nie ugrun to wa niem sil nej po zy cji
na ryn ku usług bu dow la nych. Wśród za ma wia ją -
cych pa nu je zgod na opi nia, że El grunt to ela -
stycz ny, rze tel ny i god ny za ufa nia wy ko naw ca,

któ ry sta wia na wie dzę i kom pe ten cję mło dych
pra cow ni ków. Na tak po zy tyw ne opi nie wpły wa
ja kość usług oraz pro fe sjo nal ne za rzą dza nie.
A dzię ki do świad czo nej ka drze oraz roz bu do wa -
ne mu, spe cja li stycz ne mu par ko wi ma szyn fir ma
jest w sta nie re ali zo wać in we sty cje z za kre su bu -
dow nic twa in fra struk tu ral ne go.
– W Darż lu biu re ali zu je my kom plek so wą mo der ni -
za cję lo kal nych dróg. W ra mach prac na od cin ku
dwóch ki lo me trów za in sta lo wa na bę dzie sieć ka -
na li za cyj na oraz prze pro wa dzo na zo sta nie wy mia -
na na wierzch ni uli cy. Pra ce wy ko ny wa ne są eta -
pa mi, a ca łość ma zo stać za koń czo na w czerw -
cu 2019 ro ku. I to wła śnie mię dzy in ny mi do re ali -
za cji te go za da nia zo sta ła za ku pio na no wa ko par -
ka Vo lvo ECR58D – in for mu je Sła wo mir Bar ra, Dy -
rek tor Ge ne ral ny PW El grunt.
Vo lvo ECR58D to kom pak to wa ko par ka o krót kim
pro mie niu ob ro tu, któ rej pa ra me try tech nicz ne
oraz wy mia ry pre dys po nu ją do pra cy w zur ba ni -
zo wa nych, za bu do wa nych, cia snych prze strze -
niach. Ma szy na wy po sa żo na jest w sil nik Vo lvo,
któ ry dzię ki spraw dzo nej tech no lo gii oraz w po łą -
cze niu z wy daj nym ukła dem hy drau licz nym za -
pew nia do sko na łą wy daj ność przy jed no cze snym

MASZYNY KOMUNALNE

Miejski kompaktowy ideał!

Wy ko rzy sty wa na przez Przed się bior stwo Wie lo bran żo we El grunt z Gdy ni ko par ka Vo lvo
ECR58D stanowi idealny przy kład opty mal nego połą czenia si ły wyróżniającej du że ma szy ny
z kom pak to wy mi wy mia ra mi. Dzię ki te mu ko par ka bez tru du po do łam wy ma ga ją cym pra com
tak że w cia snych, miej skich prze strze niach. Do te go jest ci cha, nie za wod na i oszczęd na.

a W Darż lu biu ko par ka Vo lvo
wy ko rzy sty wa na jest głów -
nie w pra cach ziemnych
zwią za nych z bu do wą przy -
łą czy ka na li za cyj nych

a Ope ra to rzy chwa lą so bie
du ży kom fort pra cy. Za pew -
nia go w du żej mie rze do -
brze za pro jek to wa na kom -
for to wa ka bi na

HIT 
ROKU
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ni skim zu ży ciu pa li wa. Oszczęd no ści pa li wo we
uda ło się uzy skać bez stra ty mo cy ma szy ny,
a wręcz prze ciw nie, si ła w po rów na niu z po przed -
nim mo de lem wzro sła o 5%.
– Mi mo krót kie go cza su użyt ko wa nia za uwa ży li -
śmy, już w prak tycz nym za sto so wa niu, że dzię ki
szyb ko dzia ła ją cej hy drau li ce ma szy na po trze bu -
je znacz nie mniej cza su na wy ko na nie po dob -
nych czyn no ści. W po łą cze niu z mniej szym zu ży -
ciem pa li wa są to wy mier ne ko rzy ści, któ re wpły -
wa ją na krót ki czas zwro tu in we sty cji – pod kre śla
Sła wo mir Bar ra.
Pa ra me try tech nicz ne ko par ki umoż li wia ją re ali -
za cję za dań wy ma ga ją cych tak że du żej si ły. Ma -
szy nę moż na wy po sa żyć w łyż ki o po jem no ści
od 0,8 do 0,24 metra sze ścien ne go, na pę dza ją
sil nik o mo cy 37 kW, a ma sa ro bo cza wy no si
od 5.700 do 7.000 kilogramów.
– Pa ra me try ma szy ny ide al nie na da ją się do ty pu
prac, któ re wy ko nu je my w Darż lu biu. Zresz tą nie
tyl ko tu taj, gdyż wie le prac wy ko nu je my w miej -
skim te re nie. Dla te go tak bar dzo przy dat na jest
jesz cze in na ce cha tej ko par ki, a mia no wi cie to że
jest ci cha i nie do ku cza zbyt nio oko licz nym miesz -
kań com – za uwa ża dy rek tor Bar ra.
Im po nu ją ca róż no rod ność osprzę tu do dat ko we -
go spra wia, że ko par ka mo że być wy ko rzy sty wa -
na przy więk szo ści prac zwią za nych z bu do wą
i mo der ni za cją miej skiej in fra struk tu ry. 
– Do za dań, któ re pla nu je my re ali zo wać tą ma szy -
ną, wy star czy łyż ka pod się bier na oraz skar po wa.
Oczy wi ście nie wy klu cza my, że w niedalekiej przy -
szło ści po my śli my tak że o jesz cze in nym osprzę -
cie. My ślę, że bę dzie to młot wy bu rze nio wy, któ ry
uła twia kru sze nie na wierzch ni as fal to wych i be to -
no wych – wy li cza Sła wo mir Bar ra.
Za kup do dat ko we go osprzę tu war to roz wa żyć
tak że z tego po wo du, że ko par ko we szyb ko złą -
cze hy drau licz ne fir my Vo lvo po zwa la ope ra to ro -
wi szyb ko i ła two pod łą czyć każ dy ro dzaj kom pa -
ty bil ne go osprzę tu. Bez piecz ne za mo co wa nie
osprzę tu od by wa się dzię ki przed nim i tyl nym
sworz niom mo cu ją cym oraz hy drau licz ne mu za -
wo ro wi bez pie czeń stwa, któ ry utrzy mu je wła ści -
we ci śnie nie. Dzię ki te mu wy ko rzy sta nie ko par ki
sta je się bar dziej efek tyw ne, a w wie lu wy pad kach
eli mi nu je ko niecz ność kup na ko lej nej ma szy ny. 
Oczy wi ście Vo lvo, jak przy sta ło na jed ne go ze
świa to wych li de rów w pro duk cji ma szyn, dys po -

nu je peł ną ga mą ma szyn wy ko rzy sty wa nych
w pra cach bu dow la nych. Wie le z nich znaj du je
się tak że w par ku ma szyn PW El grunt.
– Ko par ka ECR58D to na sza ostat nia in we sty cja
zre ali zo wa na w Vo lvo. Jed nak jej za kup to wy nik
dłu go let nie go po zy tyw ne go do świad cze nia wy ni -
ka ją ce go z użyt ko wa nia in nych ma szyn te go pro -
du cen ta. Wy ko rzy stu je my je od wie lu lat, a ma my
na sta nie bar dzo sze ro ki prze krój ma szyn Vo lvo
i to w róż nych kon fi gu ra cjach. Są to bo wiem za -
rów no mi ni ko par ki gą sie ni co we 25, ale też jej
więk sze sio stry, jak mo de le EC220 D i EC240. Mo -
del ECR58 D pla su je się gdzieś po środ ku w tej
ska li wiel ko ści. Po za ko par ka mi ko rzy sta my tak że
z ko par ko ła do wa rek. Jak wi dać mar ka Vo lvo jest
do mi nu ją ca w na szym par ku ma szyn, a to dla te go,
że spraw dzi ła się przy wie lu re ali za cjach. Są wy -
trzy ma łe i nie za wod ne, a w ra zie ko niecz no ści mo -
że my li czyć na spraw ną ob słu gę ser wi so wą
– pod su mo wu je dy rek tor Sła wo mir Bar ra.

www.volvoce.pl

a Ko par ka do sko na le spraw -
dza się w cia snych prze -
strze niach

f Kom pak to we wy mia ry w po -
łą cze niu z du żą si łą po zwa -
la ją ko par ce wy ko nać pre -
cy zyj ne pra ce na wet w trud -
no do stęp nym te re nie 

d Du żą za le tą ma szy ny jest ni -
ski po ziom ha ła su. Ta ce cha
jest istot na szcze gól nie
w mia stach, gdyż spra wia, że
pra ce są mniej uciąż li we dla
oko licz nych miesz kań ców
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Pierw szą z nich jest MULTISTAR S3 re pre zen tu ją -
cy li nię pro fe sjo nal nych prze sie wa czy gwiaź dzi -
stych au striac kiej fir my KOMPTECH. Zo stał za pro -
jek to wa ny z my ślą o użyt kow ni kach, któ rzy wy ko -
rzy stu ją mniej szą ilość ma te ria łu, ale ocze ku ją ni -
skich kosz tów eks plo ata cyj nych i wy daj no ści do -
stęp nej do tąd tyl ko w więk szych mo de lach. Mo del
S3 za bu do wa ny zo stał na plat for mie ha ko wej, jest
więc mo bil ny, co do sko na le spraw dza się w przy -
pad ku ob słu gi kil ku za kła dów. Po za tym wy róż nia
go wy so ka wy daj ność po łą czo na z pre cy zyj ną se -
lek tyw no ścią, któ ra utrzy my wa na jest na wy so kim
po zio mie na wet przy wil got nym ma te ria le.
Ol brzy mią za le tą prze sie wa cza jest też je go wie -
lo funk cyj ność. Dzie je się tak za spra wą licz nych
moż li wo ści do po sa że nia ma szy ny w do dat ko we
funk cje ta kie jak: se pa ra cja po wietrz na frak cji
śred niej lub wen ty la tor dla frak cji zgrub nej, do -
bór po kła dów prze sie wa ją cych, prze łą cze nie
z trzech na dwie frak cje, se pa ra cja frak cji me ta li
że la znych i wie le wię cej.
Po kła dy prze sie wa ją ce są w spo sób cią gły oczysz -
cza ne po przez pro sty, efek tyw ny i opa ten to wa ny
sys tem sa mo czysz cze nia CLEANSTAR®. Każ da
z gwiazd ma od por ny na ście ra nie pa lec czysz czą -
cy, któ ry oczysz cza prze strzeń prze sie wa ją cą
współ pra cu ją cych gwiazd z każ dym ob ro tem, za -
pew nia jąc nie prze rwa ny pro ces prze sie wa nia.  
Pro jek tan ci za dba li też o jak naj lep szy do stęp do ele -
men tów kon ser wa cyj nych. Ele men ty na pę du chro -
nio ne są przez pa ne le z bla chy z du ży mi drzwia mi
do stę pu. Wy trzy ma ła plan de ka chro ni in ne kom po -
nen ty przed bru dem, jed no cze śnie oszczę dza jąc
wa gę i na da jąc ma szy nie cha rak te ry stycz ny wy gląd. 
Wszyst kie kom po nen ty ma szy ny na pę dza ne są
elek trycz nie. Źró dłem za si la nia mo że być sieć
elek trycz na lub ge ne ra tor prą du za mon to wa ny
na ma szy nie. Dzię ki te mu użyt kow nik uzy sku je
znacz ne oszczęd no ści po przez zna czą ce ob ni -
że nie zu ży cia ener gii oraz kosz tów ob słu gi

tech nicz nej. Ta kie roz wią za nie do sko na le wpi -
su je się w de wi zę fir my Komp tech gre en ef fi -
cien cy® (zie lo na wy daj ność), czyli pro gram,
któ ry ob ni ża zu ży cie pa li wa ma szyn, a za ra zem
zwięk sza ich wy daj ność.
Rów nie in no wa cyj nym co MULRTISTAR S3
– choć o cał kiem od mien nym za sto so wa niu
– urzą dze niem jest se pa ra tor optycz ny CLARITY
Mul ti way. Urzą dze nie zo sta ło wy po sa żo ne w re -
wo lu cyj ny sys tem umoż li wia ją cy se pa ra cję aż
sze ściu róż nych pro duk tów koń co wych w jed nym
kro ku tech no lo gicz nym. Swą wy jąt ko wość
CLARITY za wdzię cza za sto so wa niu sztucz nej in -
te li gen cji AI (sa mo uczą ce go się pro gra mu kom -
pu te ro we go), któ ry jest w sta nie se pa ro wać sześć
frak cji od pa dów, a wraz z upły wem cza su czy ni to
z co raz więk szą do kład no ścią. W efek cie je den
sys tem Cla ri ty Mul ti way za stę pu je sześć se pa ra -
to rów optycz nych, czy niąc go bez kon ku ren cyj -
nym pod wzglę dem eko no micz nym. 
Mi mo sto so wa nia tak za awan so wa nej tech no lo gii
ste ro wa nie ma szy ną jest pro ste. Re gu la cja pa ra -
me trów sor to wa nia oraz ana li za sta ty stycz na od -
by wa się za po śred nic twem sys te mu ste ro wa nia
wy po sa żo ne go w ekran do ty ko wy. Zresz tą
CLARITY zo stał za pro jek to wa ny z my ślą o w peł ni
zauto ma ty zo wa nej ope ra cji sor to wa nia, dzię ki
cze mu nie wy ma ga ob słu gi per so ne lu. 
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Trzej musz kie te ro wie z Agrex -Eco
Trzy ma szy ny, każ da róż na, ale wszyst kie łą czy – ja kość, wy daj ność, no wa tor skie roz wią za nia
i wszech stron ność. To głów ne ce chy ma szyn ofe ro wa nych przez spół kę Agrex -Eco, a prze zna -
czo nych dla firm zaj mu ją cych się re cy klin giem i prze twa rza niem od pa dów.

a Za kres sto so wa nia ma szy ny jest
sze ro ki, gdyż obej mu je kom post,
od pa dy zie lo ne, ko rę, zręb ki
drzew ne i roz drob nio ne od pa dy
drew nia ne. War to za uwa żyć, że
jed no przej ście ma te ria łu przez
po kład prze sie wa ją cy jest wy -
star cza ją ce dla roz dzie le nia ma -
te ria łu na dwie lub trzy frak cje.

a Dzię ki sys te mo wi czysz cze nia
CLEANSTAR, prze pu sto wość
i ja kość se pa ra cji po zo sta ją
na wy so kim po zio mie na wet
przy prze sie wa niu bar dzo wil got -
ne go ma te ria łu, czy li tam, gdzie
stan dar do we prze sie wa cze bęb -
no we szyb ko się za py cha ją

f Kon struk cja ma szy ny umoż -
li wia ła twy trans port przy po -
mo cy zwy kłe go ha kow ca

d Ma szy na CLARITY jest bar dzo
ela stycz na pod wzglę dem
do bo ru sys te mu kon tro li oraz
pa ra me trów pra cy do wy ma -
gań użyt kow ni ków. I tak do -
stęp ne sze ro ko ści ro bo cze
– 1400 oraz 2000 mm – po -
zwa la ją na osią gnię cie opty -
mal nych re zul ta tów przy róż -
nych prze pu sto wo ściach
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Ko lej nym hi tem w ofer cie spół ki Agrex -Eco jest
uni wer sal ny rę bak szyb ko obro to wy do drew -
na AXTOR 4510 to naj mniej szy przed sta wi ciel tej
se rii, ale po dob nie jak więk sze mo de le z po wo -
dze niem na da je się do zręb ko wa nia i roz drab nia -
nia. Jest to zna ko mi te roz wią za nie dla ma łych
i śred nich za kła dów prze twa rza nia bio ma sy oraz
dla do staw ców usług kon trak to wych.
Zo stał za pro jek to wa ny do pra cy i z drew nem
i z po zo sta ło ścia mi po wy cin kach. W try bie roz -
drab nia nia, ze swo bod nie wah li wy mi młot ka mi,
uzy sku je my ma te riał na kom post, na to miast pod -
czas pra cy w try bie rę ba ka, z przy krę co ny mi no ża -
mi, ma szy na pro du ku je zręb ki, czy li pa li wo z bio -
ma sy – ide al ne do spa la nia w elek tro cie płow niach.

Wy po sa żo ny w sil nik o mo cy 456 KM i ty mi sa my -
mi wy mia ra mi ro to ra co w Axto rze 6010, no wy rę -
bak gwa ran tu je płyn ną i wy daj ną pra cę.  Prze mia -
na z roz drab nia cza na rę bak jest szyb ka i ła twa.
W nie speł na 3 go dzi ny wah li we młot ki roz drab nia -
ją ce mo gą być za stą pio ne sta ły mi uchwy ta mi z no -
ża mi do bar dzo pre cy zyj ne go cię cia lub do roz -
drab nia nia. A prze mia na z na rzę dzi zręb ku ją cych
na roz drab nia ją ce jest jesz cze szyb sza i trwa tyl ko
oko ło 1,5 go dzi ny. Ma szy na mo że być bar dzo do -
kład nie skon fi gu ro wa na do za mie rzo ne go za sto -
so wa nia. Nie za leż nie od te go czy jest to drew no
od pa do we, pnie, le śne po zo sta ło ści, ko ra czy zie -
leń, z róż ne go ty pu no ża mi i przy wła ści wym ko szu
si to wym, jest w sta nie uzy skać za dzi wia ją co wy so -
ką wy daj ność przy ni skim zu ży ciu pa li wa. 

www.agrex-eco.pl

a W nie speł na 3 go dzi ny wah li -
we młot ki roz drab nia ją ce mo -
gą być za stą pio ne sta ły mi
uchwy ta mi z no ża mi do cię cia
lub do roz drab nia nia. A wy mia -
na na rzę dzi zręb ku ją cych
na roz drab nia ją ce trwa tyl ko
oko ło 1,5 go dzi ny

d Urzą dze nie CLARITY umoż li -
wia  se pa ra cję aż sze ściu róż -
nych pro duk tów w jed nym
kro ku tech no lo gicz nym

f Ze wzglę du na kom pak to wą
bu do wą, nie wiel ki cię żar 19
ton i za bu do wę na przy czep -
ce dwu osio wej AXTOR 4510
za pew nia du żą mo bil ność,
sta jąc się ide al nym roz wią -
za niem dla firm, któ rych
dzia łal ność opie ra się
na du żej ela stycz no ści
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Kom pak to we cią gni ki se rii B1 na pę dza ne są zmo -
der ni zo wa ny mi, spraw dzo ny mi i bez a wa ryj ny -
mi, trzy cy lin dro wy mi sil ni ka mi chło dzo ny mi wo dą
o pro stej kon struk cji, bez zbęd nej elek tro ni ki czy
wtry sku Com mon Ra il. Oprócz ulep szo ne go sil ni ka
no wa se ria otrzy ma ła tak że od świe żo ną li nię nad -
wo zia. Pro du cent za dbał rów nież o kom fort i bez pie -
czeń stwo, w cią gni kach za sto so wa no hy dro sta tycz -
ne wspo ma ga nie kie row ni cy oraz ra mę bez pie czeń -
stwa ROPS, chro nią cą ope ra to ra w ra zie wy wrot ki.
Cią gni ki ma ją ma nu al ną skrzy nię bie gów
i na pęd 4x4 oraz wy po sa że nie do bie ra -
ne do po trzeb użyt kow ni ka. Opcjo nal -
nie moż na za mó wić na przy kład
do sze ściu wyjść hy drau licz nych oraz
do trzech wał ków od bio ru mo cy. Ma -
szy ny moż na rów nież do po sa żyć
w przed ni pod no śnik lub ła do wacz

czo ło wy, co po sze rza ga mę po ten cjal nych za sto -
so wań se rii B1. Mak sy mal ny udźwig tyl ne go TUZ
wy no si 615 kG, co umoż li wia współ pra cę z wie lo -
ma wy ma ga ją cy mi ma szy na mi to wa rzy szą cy mi.
Dzię ki moż li wo ści za sto so wa nia licz nych na rzę dzi
ro bo czych, cią gni ki ma ją bar dzo uni wer sal ne za -
sto so wa nie – od prac in wen tar skich, po przez
upra wy spe cja li stycz ne, szkół ki, aż po za da nia
ko mu nal ne, ta kie jak od śnie ża nie czy ko sze nie. 
Po dob nie sze ro kie za sto so wa nie co mi ni cią gni ki Ku -
bo ta B1 ma ją kom pak to we cią gni ki se rii L1. O ile
maszyny se rii B1 wy po sa żo ne są w sil ni ki o mo cy
od 12 do 24 KM, to w se rii L1 zastosowano jed nost ki
z prze dzia łu 36-50 KM. Stąd też mo gą być sto so wa ne
w pra cach wy ma ga ją cych ma szyn o więk szej mo cy.
Ich prze kład nia w wer sji me cha nicz nej jest wy po sa żo -
na w zsyn chro ni zo wa ny prze łącz nik bie gu wstecz ne -
go, co umoż li wia wy daj ną pra cę z ła do wa czem czo ło -
wym. Cią gni ki se rii L1 są rów nież do stęp ne w wer sji
z prze kład nią hy dro sta tycz ną, któ ra ofe ru je nie zrów -
na ny kom fort pra cy i szyb kość zmia ny kie run ku jaz dy.
Wy so ka ja kość cią gni ków obu se rii sprawiła, że ja -
poń ski pro du cent zde cy do wał się prze dłu żyć
na nie gwa ran cję fa brycz ną. Po za mi ni cią gni ka mi
se rii B1 i L1 od tąd dłuż szą gwa ran cję bę dą też
mia ły ko siar ki pro fe sjo nal ne. Do tych cza so wy
okres 1 ro ku gwa ran cji zo stał wy dłu żo ny do mi ni -

mum 2 lat. W przy pad ku oso by fi zycz nej, nie któ -
re se rie kom pak to wych ma szyn Ku bo ta otrzy -
ma ły na wet 5-let nią opie kę gwa ran cyj ną.
Ma szy ny kom pak to we Ku bo ta są sprzę tem
ce nio nym przez pro fe sjo na li stów, w tym tych

pra cu ją cych w bran ży ko mu nal nej oraz spe cja -
li stów w dzie dzi nie ar chi tek tu ry kra jo bra zu. Naj -
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Wy so ka ja kość 
po twier dzo na 
dłuż szą 
gwa ran cją

Ro śnie licz ba za do wo lo nych użyt kow ni ków ja poń skich ma szyn Ku bo ta. Przede wszyst kim ro -
sną cą po pu lar ność za wdzię cza ją wy so kiej ja ko ści i trwa ło ści, któ ra od nie daw na po twier dzo na
jest wy dłu żo ną pro du cenc ką gwa ran cją. 

s Cią gni ki se rii L1 wy po sa żo ne
są w sil ni ki o mo cach od 36
do 50 KM. Dzię ki te mu bez
tru du mo gą po do łać pra -
com o du żych ob cią że -
niach na wet w trud nych
wa run kach te re no wych

a Wszech stron ność oraz wy -
trzy ma łość cią gni ków Ku bo -
ta spra wia, że znaj du ją one
za sto so wa nie w wie lu pra -
cach ko mu nal nych. Wpływ
na to ma tak że bo ga ta ga ma
kom pa ty bil ne go osprzę tu
do dat ko we go, któ ry spra -
wia, że trak to ry moż na wy ko -
rzy sty wać przez ca ły rok
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czę ściej wy mie nia ną za le tą ja poń skich mi ni cią -
gni ków i ko sia rek pro fe sjo nal nych – obok wy daj -
no ści – jest ich nie za wod ność. 
– Ku bo ta jest nie kwe stio no wa nym nu me rem je den
w seg men cie mi ni cią gni ków, a tak że waż nym gra -
czem w ka te go rii ko sia rek pro fe sjo nal nych. Trze -
ba przy tym za zna czyć, że oba seg men ty są bar -
dzo wy ma ga ją ce. Ma szy ny kom pak to we pra cu ją
prak tycz nie na okrą gło, a są to uni wer sal ne na rzę -
dzia wy ko rzy sty wa ne przez ca ły rok. Z ko lei ko siar -
ki pro fe sjo nal ne po tra fią pra co wać bez ustan ku
od wcze snej wio sny do je sie ni. Bę dąc pew nym
naj wyż szej ja ko ści na szych ma szyn, po sta no wi li -
śmy wy dłu żyć fa brycz ną gwa ran cję na więk szość
na szych se rii cią gni ków kom pak to wych oraz pro -
fe sjo nal nych ko sia rek, za pew nia jąc na szym klien -
tom kor po ra cyj nym oraz in dy wi du al nym opie kę
trwa ją cą aż dwa la ta. Trze ba pod kre ślić, że w przy -
pad ku in dy wi du al nych na byw ców na szych fla go -
wych se rii mi ni cią gni ków B1 i L1, otrzy ma ją oni
na wet pięć lat opie ki – mó wi Ma ciej Ruj ner, Dy rek -
tor Za rzą dza ją cy mar ki Ku bo ta w Pol sce.
Pod sta wo wa gwa ran cja na kom pak to we cią gni ki
oraz ko siar ki pro fe sjo nal ne mar ki Ku bo ta wy no si
te raz dwa la ta lub tysiąc go dzin pra cy – i to nie za -
leż nie od ro dza ju na byw cy. Wy ją tek sta no wi ko -
siar ka Ku bo ta Z1 22 R, któ ra zo sta ła ob ję ta 3-let nią
gwa ran cją, za mien ną na 300 go dzin pra cy. Z ko -
lei oso by pry wat ne ku pu ją ce cią gni ki kom pak to -
we se rii B1 (B1 121, B1 161, B1 181, B1 241) oraz

L1 (L1361, L1421, L1501 mo gą li czyć aż na pięć
lat (lub tysiąc go dzin pra cy) gwa ran cji.
– Se rie B1 oraz L1 to nie za wod ne cią gni ki po sia -
da ją ce bar dzo wy daj ną sek cję hy drau licz ną i nie -
zwy kle sta bil ną kon struk cję. Ma my pew ność, że
po ra dzą so bie w naj bar dziej wy ma ga ją cych za da -
niach z ca łą pa le tą nie zbęd ne go osprzę tu. Po zy -
cja ryn ko wa tych se rii mó wi sa ma za sie bie, obec -
nie są to jed ne z naj po -
pu lar niej szych ma szyn
w swo im seg men cie
– mó wi o cią gni kach
Wal de mar Za rem ba,
szef dzia łu sprze da ży
ma szyn ko mu nal nych. 

www.kubota-eu.com/pl

s Wy so ka ja kość i trwa łość
ma te ria łów uży tych do pro -
duk cji cią gni ków se rii B1 i L1
po zwo li ła ja poń skie mu pro -
du cen to wi wy dłu żyć gwa ran -
cję na wet do 5 lat
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Wy po sa żo ny w sys tem od zy ski wa nia ener gii Sen ne bo gen 855
E Hy brid do sko na le uzu peł nia lu kę, ja ka wy stę po wa ła po mię -
dzy pro du ko wa ny mi już mo de la mi 850E a 860E. Dzię ki te mu
klien ci zy ska li moż li wość jesz cze bar dziej pre cy zyj ne -
go do pa so wa nia ma szy ny do swo ich po trzeb. Tak
jak i w przy pad ku po zo sta łych mo de li Sen ne bo -
ge na ma szy na mo że być skon fi gu ro wa na w wer -
sji sta cjo nar nej lub mo bil nej na ko łach.
No wa ge ne ra cja ma szyn hy bry do wych 855 E na -
pę dza na jest moc nym sil ni kiem Die sla o mo -
cy 231 kW, speł nia ją cym nor my emi sji spa lin
po zio mu 5. Jed nost ka wy po sa żo na jest
w tryb EcoMode oraz au to ma tycz ne wy łą -
cze nie sil ni ka na bie gu ja ło wym. Do stęp -
na jest rów nież wer sja speł nia ją ce nor my
Tier 3 o mo cy 224 kW, a tak że wer sja z sil -
ni kiem elek trycz nym. Pro jek tu jąc no wą
ma szy nę kon struk to rzy wzię li pod uwa -
gę opi nie użyt kow ni ków, któ rzy su ge -
ro wa li, że bar dziej przy dat ne są ma -
szy ny o więk szym udźwi gu i za się gu.
Dla te go no wy Sen ne bo gen mo że
unieść ma te riał o ma sie 7,7 to ny,
a je go mak sy mal ny za sięg wa ha się
od 17 do 21 me trów.
Jed nak to, co przede wszyst kim wy -
róż nia ma szy nę, to in no wa cyj ny sys -
tem Gre en Hy brid Sen ne bo gen,
któ ry nie tyl ko zwięk sza moc ma szy -
ny, ale przede wszyst kim przy czy -
nia się do znacz nych oszczęd no ści
pa li wo wych. Cy lin der sys te mu gro -
ma dze nia ener gii jest za mon to wa -
ny po mię dzy dwo ma si łow -
ni ka mi pod no szą cy mi
na wy się gni ku. Ten do -
dat ko wy si łow nik hy drau -
licz ny prze cho wu je ener gię
wy two rzo ną pod czas opusz cza nia wy się gni ka w bu tlach
umiesz czo nych z ty łu ma szy ny. Ener gia ta wspie ra pra cę
wy się gni ka pod czas pod no sze nia, a oszczęd no ści z te go
ty tu łu wy nieść mo gą na wet trzydzieści pro cent.
W uprosz cze niu moż na to po rów nać ze sprę ży ną,
któ ra jest ści ska na, a na stęp nie roz prę ża się uwal -
nia jąc swo ją ener gię. Po za mniej szym zu ży ciem

pa li wa, do dat ko wym atu tem ta kie go roz wią za nia jest mniej sza
emi sja szko dli wych sub stan cji. A to w wie lu miej scach, tak że
na pla cach prze ła dun ko wych, mo że mieć istot ne zna cze nie.
Nie za wod ność te go sys te mu zo sta ła już po twier dzo na w prak -

tycz nym za sto so wa niu przez klien tów na ca łym świe cie. War -
to też do dać, że tech no lo gia jest bar dzo pro sta, prak tycz nie

bez a wa ryj na i cał ko wi cie bez piecz na. O jej sku tecz no ści
oraz po wo dze niu świad czy fakt, że sto so wa na jest tak że

w mo de lach: 860 E, 870 E i 875 E.
In no wa cyj na tech no lo gia i idą ce z nią w pa rze

oszczęd no ści to nie je dy ny cel, ja ki przy świe cał kon -
struk to rom Sen ne bo ge na. Rów nie wie le wy sił ku

po świę ci li przy pro jek to wa niu miej sca pra cy ope -
ra to ra. Dzię ki te mu już w wy po sa że niu stan dar -
do wym ope ra to rzy ma ją za gwa ran to wa ny du ży
kom fort pra cy. Mo del 855 E jest wy po sa żo ny
w naj now szą wer sję Sen ne bo gen Ma xcab,
któ ra jest dłuż sza od po przed niej wer sji
o 70 mm. Zo sta ła er go no micz nie za pro jek -
to wa na, a ste ro wa nie wszyst ki mi funk cja -
mi od by wa się przy po mo cy joy stic ka.
Fo tel jest kom for to wy i umoż li wia wy -
god ną pra cę na wet przez wie le go dzin.
Z ko lei du że okna za pew nia ją nie za kłó -

co ny wi dok ca łej stre fy ro bo czej. Wi -
docz ność po pra wia jesz cze bar -
dziej sys tem 2 ka mer (bę dą cy tak -
że w stan dar do wym wy po sa że -
niu), zwięk sza jąc za kres o wy raź -
ny wi dok z pra wej stro ny za wy -

się gni kiem i z ty łu
ma szy ny. Oczy -
wi ście mo del
855E Hy brid
ma w stan dar -
do wym wy po -
sa że niu funk -
cję uno szo -
nej ka bi ny. 
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Eko lo gicz ny prze ła du nek 
z Sen ne bo ge nem
Fir ma Sen ne bo gen, jak przy sta ło na czo ło we go pro du cen ta ma szyn prze ła dun ko wych, sta le
uno wo cze śnia i po sze rza ga mę swo ich pro duk tów. Dzia ła nia te są po dej mo wa ne za rów no ze
wzglę du na ro sną ce wy ma ga nia klien tów, jak i co raz bar dziej za ostrza ją ce się wy mo gi od no -
śnie ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Ma szy ną, speł nia ją cą oba kry te ria jest wpro wa dzo ny
na ry nek w 2018 ro ku Sen ne bo gen 855 E Hy brid.

f Kon struk to rzy Sen ne bo ge -
na 855E uwzględ ni li opi nie
klien tów i zwięk szy li za sięg
ma szy ny do 21 me trów.
Po za tym wie le tro ski po -
świę ci li w za pew nie niu
ope ra to ro wi jak naj lep -
szych wa run ków pra cy 
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Rów nie wie le uwa gi co kom for to wi pra cy po świę -
co no bez pie czeń stwu ope ra to ra. Na pew no ko -
rzyst nie na nie wpły wa za sto so wa nie pan cer nych
szyb. Po za tym wy god ne po mo sty i po rę cze uła -
twia ją wcho dze nie do ka bi ny oraz za pew nia ją
bez piecz ny do stęp do punk tów co dzien nej ob słu -
gi ser wi so wej. Wej ście do ka bi ny uła twia ją tak że
prze su wa ne drzwi. Z ra cji wa run ków pra cy, w któ -
rych te ma szy ny pra cu ją naj czę ściej, za dba no
o wła ści wą izo la cję aku stycz ną i wen ty la cyj ną.
Umoż li wia ona bez piecz na pra cę na wet w naj bar -
dziej za py lo nych pla cach prze ła dun ko wych. 
War to też pod kre ślić, że ma szy nę moż na do po sa -
żyć w wie le in nych przy dat nych funk cji. Wie lo let -
nie do świad cze nie przy pro duk cji ma szyn prze ła -
dun ko wych za owo co wa ło prak tycz ną wie dzą
w za kre sie two rze nia nie zbęd ne go osprzę tu, uła -
twia ją ce go re ali za cję po szcze gól nych za dań. 
Przede wszyst kim do ty czy to róż ne go ro dza ju
chwy ta ków, do pa so wa nych do trans por tu róż ne -
go ty pu ma te ria łów. W efek cie wraz z ma szy ną
moż na za ku pić w peł ni kom pa ty bil ny osprzęt,
a fa cho wa opie ka do rad ców po mo że do brać go
w opty mal nym ze sta wie niu. Do dat ko wo klien ci
mo gą w Pol sce li czyć na fa cho wą ob słu gę ser wi -
so wą przez ca ły okres użyt ko wa nia ma szyn Sen -
ne bo gen. Mo bil ni do rad cy są w sta nie więk szość
na praw i prze glą dów wy ko nać w miej scu wska za -
nym przez klien ta, a czas re ak cji na usu nię cie
uster ki jest bar dzo krót ki.

Zresz tą sy tu acji, w któ rych ich po moc bę dzie po -
trzeb na, nie po win no być zbyt wie le. Sen ne bo gen
wszak to fir ma o ogrom nym do świad cze niu w pro -
duk cji dźwi gów oraz ma szyn prze ła dun ko wych.
W swych pro duk tach wy ko rzy stu je za awan so wa ne
tech no lo gie i naj now sze roz wią za nia oraz naj lep -
szej ja ko ści ma te ria ły. To w po łą cze niu z do świad -
czo ną, wy kwa li fi ko wa ną ka drą spra wia, że ma szy -
ny Sen ne bo ge na zdo by ły uzna nie klien tów na ca -
łym świe cie. A peł na ofer ta ma szyn prze ła dun ko -
wych obej mu je ga mę kil ku na stu mo de li, wśród
któ rych co raz licz niej re pre zen to wa ne są mo de le,
wy ko rzy stu jące al ter na tyw ne źró dła na pę du. 

www.bax-baumaschinen.pl

a Du ży za sięg ra mie nia oraz
nie zbyt du że wy mia ry umoż -
li wia ją ma szy nie pra cę na -
wet w ogra ni czo nych prze -
strze niach por tów i pla ców
prze ła dun ko wych



Urzą dze nia Ti ger DePack są do stęp ne tak że dla pol skich
przed się biorstw, gdyż od nie daw na ich dys try bu cją w na -
szym kra ju zaj mu je się spół ka Ar con. A war to po waż nie roz -
wa żyć ich za kup, gdyż w od róż nie niu od po dob nych urzą -
dzeń sto so wa nych do tej po ry wy róż nia ją się in no wa cyj ny mi
roz wią za nia mi, któ re zde cy do wa nie po pra wia ją wy ni ki eko no -
micz ne. Do dat ko wo, zwięk sza jąc ilość od zy ski wa ne go, peł -
no war to ścio we go su row ca, po zy tyw nie wpły wa ją na śro do wi -
sko na tu ral ne. Po za tym cha rak te ry zu ją się ła twą ob słu gą, są
wy ko na ne z trwa łych ma te ria łów i w efek cie gwa ran tu ją dłu -
go trwa łą, bez a wa ryj ną pra cę.
Pod sta wą tech no lo gii sys te mu Ti ger DePack jest pio no wa
se pa ra cja. W skró cie pro ces ten moż na opi sać w na stę pu ją -
cy spo sób. Z ko mo ry za ła dow czej ma te riał trans por to wa ny
jest śli ma kiem po daw czym do ko mo ry se pa ra cyj nej.  Znaj -
du ją cy się tam wał od dzie la opa ko wa nia, któ re wi ru jąc,
wsku tek od środ ko wej si ły bez wład no ści i róż nej ma sie wła -
snej roz dzie la ne są na frak cje (na przykład opa ko wa nia i za -
war tość w po sta ci frak cji or ga nicz nej).
Urzą dze nia mar ki Ti ger De pack prze zna czo ne są przede
wszyst kim do od zy sku war to ścio we go su row ca z nie na -
da ją cych się do sprze da ży opa ko wa nych pro duk tów
spo żyw czych. Obec nie li nia se pa ra to rów Ti ger
skła da się z trzech urzą dzeń: HS5, HS10
i HS20. Do te go dzię ki spe cjal nym apli -
ka cjom ich za kres wy ko rzy sta nia mo że
być roz sze rzo ny, jak np. mo del HS 20
PPS (Pa per Pulp So lu tion), któ ry
zmniej sza ilość – nie na da ją cej się

do dal sze go wy ko rzy sta nia – pul py pa pier ni czej. Po je dyn cza
ma szy na zmniej sza ilość od pa du wy sła ne go wcze śniej
na skła do wi sko lub do spa lar ni na wet o 70% i to w jed nym cy -
klu. Od zy ska ny ma te riał skła da się z wo dy, któ ra mo że być
po now nie wy ko rzy sta na w cy klu pro duk cyj nym, oraz na wet
do 20% ma sy ce lu lo zo wej lub pa pie ru. Ma te riał ten był wcze -
śniej usu wa ny wraz z od pa da mi z ma sy ce lu lo zo wej, a za tem
sta no wił do dat ko wą stra tę fi nan so wą dla pa pier ni. Nie zwy kle
ni skie kosz ty eks plo ata cyj ne Ti ger DePack HS 20 Pa per Pulp
So lu tion spra wia ją, że jest to naj bar dziej wy daj ne i sku tecz ne
na rzę dzie wy stę pu ją ce w cy klu pro duk cyj nym pa pie ru.
Ge ne ral nie naj czę ściej „Ty gry sy” wy ko rzy sty wa ne są w trzech
sek to rach go spo dar ki.
Głów ny sek tor, od któ re go zresz tą za czę ła się ka rie ra mar ki, to
od zysk su row ca z opa ko wań spo żyw czych. I tak w przy pad ku
prze ter mi no wa nej żyw no ści znaj du ją cej się w opa ko wa niach
wie lo krot ne go użyt ku ko rzyść jest po dwój na – su ro wiec z opa -
ko wa nia tra fia do po now ne go użyt ku, a nie na da ją ca się
do spo ży cia żyw ność za si la peł no war to ścio wy kom post lub
tra fia do fer men ta cji. Do dat ko wo ma my ko rzyść śro do wi sko -
wą, gdyż mniej od pa dów tra fi do kwa te ry skła do wa nia.

Dru gim waż nym po lem jest od zy ski wa nie do dat ko we go su -
row ca pod czas pro ce su uty li za cji. Ti ger De pack jest

przy dat ny w ma szy nach do prze twa rza nia od -
pa dów or ga -
n i c z  n y c h
( F O R S U ) ,
któ re prze -
twa rza ją du -
żą ilość pla -

sti ku (głów nie pla sti ko -
we tor by). Se pa ra to ry Ti ger De pack
są w sta nie pod dać re cy klin go wi du -
żą część od pa dów or ga nicz nych
i oczy ścić two rzy wo sztucz ne, któ re
w prze ciw nym ra zie zo sta ło by spa lo -
ne. Z do świad czeń ze bra nych w za -
kła dach od zy sku wy ni ka, że o ile po -
przed nio z tra fia ją cych do niej od pa -
dów 27% tra fia ło do uty li za cji, to
po za sto so wa niu urzą dze nia Ti ger
DePack ilość ta zmniej szy ła się
do za le d wie 7%. A po zy ska ny ma te -
riał or ga nicz ny moż na wpro wa dzić
do cy klu pro duk cji bio ga zu i kom po -
stu. Po za tym tech no lo gia do dat ko -
wo za pew nia ho mo ge ni za cję ma te -
ria łu, zmniej sza jąc je go roz miar.
W efek cie moż na stwier dzić, że

MASZYNY KOMUNALNE

Ty gry sy z Ar co nu
In no wa cyj ny sys tem se pa ra cji opa ko wań wy ko rzy sty wa ny w urzą dze niach Ti ger DePack zwięk -
sza ilość od zy ska ne go ma te ria łu, a tym sa mym mi ni ma li zu je kosz ty zwią za ne z uty li za cją od pa -
dów. Wpraw dzie urzą dze nia prze zna czo ne są głów nie do od zy sku cen ne go su row ca z pa pie ro -
wych opa ko wań, ale wło skie urzą dze nia to nie „pa pie ro we ty gry sy”, a peł no war to ścio we,
niezwykle sku tecz ne i wy daj ne se pa ra to ry.

a Mo del Ti ger DePack HS 10 to
naj po pu lar niej sze urzą dze nie
tej se rii. Kom pak to we wy mia ry
(7x2,5 m) umoż li wia ją in sta lo -
wa nie ich w bez po śred nim są -
siedz twie li nii pro duk cyj nych
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po za sto so wa niu urzą dzeń Ti ger moż na od zy skać wszyst kie za -
war te w od pa dach ma te ria ły or ga nicz ne.
Trze cie po le to pro duk cja. Do tej ro li naj le piej pre dys po no wa ny
jest mo del naj mniej szy, czy li se pa ra tor Ti ger HS 5. Wła śnie
kom pak to we wy mia ry umoż li wia ją umiesz cza nie go w po bli żu
li nii pro duk cyj nych za kła dów spo żyw czych. Pro duk cja spo żyw -
cza, tak jak i każ da pro duk cja prze my sło wa ge ne ru je od pa dy
po wsta łe w wy ni ku kon tro li ja ko ści: na przy kład krzy we ety kie ty
na opa ko wa niach. Dzięki umiejscowieniu tam se pa ra tora moż li -
we jest roz dzie le nie pro duk tu, od zy ska nie od pa dów tech no lo -
gicz nych i unik nię cie wy twa rza nia od pa dów u źró dła. Zysk jest

oczy wi sty, o czym w prak ty ce prze ko na ło się już wie le firm,
gdyż urzą dze nie wy ko rzy sty wa ne jest w wie lu za kła dach, w tym
pro du ku ją cych kar mę dla zwie rząt, lo dy oraz fir mach wy twa rza -
ją cych de ter gen ty. Wpraw dzie w Pol sce do nie daw na mar ka ta
by ła zna na tyl ko nie licz nym, ale moż na się spo dzie wać, że
wkrót ce cha rak te ry stycz ne lo go z pa zu rów ty gry sa bę dzie po -
wszech nie zna ne. War to wie dzieć, że wło ski pro du cent  cie szy
się wiel kim uzna niem na ca łym świe cie, a je go urzą dze nia moż -
na spo tkać w po nad 80 kra jach z Eu ro py, Au stra lii, Ka na dy
i USA. Ich po pu lar ność wy ni ka w du żej mie rze z wszech stron -
no ści za sto so wa nia, gdyż do sko na łe efek ty przy no si nie tyl ko
w za kła dach zaj mu ją cych się od zy skiem i uty li za cją od pa dów,
ale tak że w wie lu in nych miej scach. Wy mier ne efek ty eko no -
micz ne przy no si na przy kład umiesz cza nie ich w cią gach pro -
duk cyj nych za kła dów spo żyw czych. W mle czar niach klien ci od -
zy sku ją peł no war to ścio we pro duk ty na wet z opa ko wań war -
stwo wych, jak w przy pad ku kar to nów po mle ku i śmie ta nie.
Ko lej ną za le tą se pa ra to rów Ti ger De pack są ich kom pak to we
wy mia ry Mo del HS 10 zaj mu je tyl ko 20 me trów kwa dra to wych,
a do kład nie po trze bu je po wierzch ni o wy mia rach 7 x 2,5 me tra.
Ta ką prze strzeń bez tru du moż na wy go spo da ro wać w więk -
szo ści za kła dów w po bli żu ist nie ją cych li nii pro duk cyj nych bez
po trze by two rze nia od ręb nych struk tur. Tym bar dziej, że urzą -
dze nia mo gą pra co wać, bez ko niecz no ści in sta la cji spe cjal ne -
go za bez pie cze nia, tak że na ze wnątrz. 
Trwa łość i nie za wod ność urzą dze nia za wdzię cza ją ja ko ści
kom po nen tów i ma te ria łów (ta kich jak Har dox i stal nie rdzew -
na) uży wa nych do ich pro duk cji. Po za tym se pa ra to ry cha rak -
te ry zu ją się ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny mi, a ich ob słu ga
jest bar dzo pro sta i in tu icyj na.

www.arcon.com.pl

a Separatory Tiger DePack zmniejszając ilość odpadów do 
utylizacji gwarantują korzystniejsze efekty finansowe, a jednocześnie poprawiają
jakość środowiska naturalnego 
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W opi nii wie lu użyt kow ni ków wy pro du ko wa na w Sta lo wej Wo li
ła do war ka ko ło wa LiuGong 856H w ni czym nie ustę pu je re no -
mo wa nym kon ku ren tom, a jest tań sza i gwa ran tu je bar dzo ko -
rzyst ne wa run ki ob słu gi po sprze da żo wej. Nic więc dziw ne go,
że ma szy nę moż na bar dzo czę sto spo tkać w miej scach cha -
rak te ry zu ją cych się eks tre mal nie cięż ki mi wa run ka mi pra cy.
Eks tre mal ne wa run ki pra cy na pew no pa nu ją w skła do wi skach
od pa dów ko mu nal nych. Tam na pla cach prze ła dun ko wych
ma szy ny i lu dzie na co dzień bo ry ka ją się z du żym za py le niem
oraz wy tę żo ną pra cą. Dla te go spraw dzą się tu tyl ko wy trzy ma -
łe i nie za wod ne ma szy ny. W pra cach na skła do wi skach istot -
ną ro lę od gry wa za bez pie cze nie new ral gicz nych ele men tów
pra cu ją cych tam ma szyn. W tym wzglę dzie ła do war ka
LiuGong jest do sko na le za bez pie czo na już w stan dar do wej
spe cy fi ka cji. Szcze gól nym uzna niem cie szy się zwłasz cza
opty mal ne umiesz cze nie oraz bu do wa chłod ni cy. Roz wią za -
nie za sto so wa ne przez kon struk to rów z LiuGonga spra wia, że
chłod ni ca w mniej szym stop niu na ra żo na jest na za nie czysz -
cze nia oraz me cha nicz ne uszko dze nia, a mo du ło wa bu do wa
zmniej sza kosz ty wy mia ny uszko dzo nych ele men tów.
Jed nak sa me za bez pie cze nia do efek tyw nej pra cy nie wy star -
czą. Do te go po trzeb na jest też od po wied nia moc, a tej ła do -
war ce LiuGong 856H nie bra ku je. Do jej na pę du sto su je się sil -
nik Cum min sa QSB6.7 Tier 4, o mo cy 215 KM. Cha rak te ry zu je
się on wy so ką war to ścią mo men tu ob ro to we go uzy ski wa ne go
już przy niż szych pręd ko ściach ob ro to wych oraz szyb ką re ak -
cją na zmien ne ob cią że nia. Po za tym ma szy na ma mię dzy in -

ny mi prze pro jek to wa ny wy się gnik ty pu „Z” wraz z łyż ką, za -
awan so wa ny sys tem hy drau licz ny re agu ją cy na ob cią że nie
„lo ad -sen sing” oraz ela stycz ną prze kład nię, ty pu po wer shift,
za pew nia ją cą krót kie cy kle pra cy.
Z ra cji trud nych, wy ma ga ją cych du żej kon cen tra cji, wa run ków
pa nu ją cych na pla cu prze ła dun ko wym, rów nie waż ne co me cha -
nicz ne osią gi są udo god nie nia w pra cy ope ra to ra.  Stąd też
w ka bi nie zna lazł się mię dzy in ny mi kom for to wy fo tel, er go no -
micz nie za pro jek to wa ny pa nel kon tro l ny, a w ce lu po pra wy wi -
docz no ści zwięk szo no po wierzch nię okien. Po za tym ka bi na jest
wy po sa żo na w au to ma tycz ną kli ma ty za cję Cli ma tro nic, a her me -
tycz nie za my ka ne drzwi oraz sys tem no wo cze snych fil trów spra -
wia, że we wnątrz pa nu je nie tyl ko opty mal na tem pe ra tu ra.

DOBROWOLSKI Sp. z o.o. jest pro du cen tem po jaz dów lot ni -
sko wych, cy stern dla bran ży WOD-KAN oraz sprzę tu do let nie -
go i zi mo we go utrzy ma nia dróg. Hi tem ro ku 2018 oka zał się
sa mo chód do let nie go i zi mo we go dróg. 
Chcąc wy peł nić lu kę po mię dzy za mia tar ka mi kom pak to wy mi,
a ty po wy mi za mia tar ka mi ulicz ny mi spół ka wy pro du ko wa ła
po jazd do let nie go i zi mo we go utrzy ma nia dróg o do pusz czal -
nej ma sie cał ko wi tej 8.550 kg. Za sto so wa no w nim pod wo zie
FUSO CANTER 9C18, a na nim za mon to wa no sys tem szyb kiej
wy mia ny za bu dów. Dzię ki te mu na ba zie jed ne go pod wo zia
moż na wy ko rzy sty wać za bu do wy prze zna czo ne do let nie go
i zi mo we go utrzy ma nia dróg. Let nia za bu do wa to za mia tar ka
BROCK VS4 o po jem no ści zbior ni ka na zmiot ki – 4 m3. Szczot -

ki bocz ne są przy sto so wa ne do jed no cze snej pra cy, co
umoż li wia za mia ta nie o sze ro ko ści 3.374 mm, a dzię ki szczot -
ce przed niej sze ro kość za mia ta nia moż na zwięk szyć
do 3.550 mm. Za mia tar ka do dat ko wo wy po sa żo na jest w myj -
kę wy so ko ci śnie nio wą ze zbior ni kiem wod nym, o po jem no -
ści 750 l. Z ko lei w zi mie na tym sa mym pod wo ziu moż na
w szyb ki spo sób za mon to wać – dzię ki uni kal ne mu sys te mo wi
szyb kiej wy mia ny de mon taż kom plet nej za mia tar ki trwa ok. 30
min – za bu do wę po sy py war ki SOLKA o po jem no ści 2,6 m sze -
ścien ne go wraz z sys te mem zra sza nia so lan ką o po jem no -
ści 1.200 l. Po sy py war ka jest na pę dza na sil ni kiem znaj du ją -
cym się w wy ci szo nej za bu do wie. Wszyst kie funk cje do ste ro -
wa nia po sy py war ką znaj du ją się na pul pi cie umiesz czo nym
w ka bi nie kie row cy. Z przo du po jaz du za mon to wa ny jest lek ki
pług od śnież ny mo del POL. Ma sa płu ga to za le d wie 160 kg.
Sze ro kość od śnie ża nia dla ta kie go płu ga to aż 2.800 mm.

Spraw dzo na w eks tre mal nych wa run kach

Dwa w jed nym
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Eko lo gicz ne i opła cal ne

Wielokomorowe śmieciarki NTM
We dług użyt kow ni ków wie lo ko mo ro wych śmie cia rek NTM
suk ces za wdzię cza ją one przede wszyst kim ja ko ści wy ko na -
nia oraz ma te ria łów uży tych do ich bu do wy. Wie lu klien tów ma
na sta nie za bu do wy NTM, któ re mi mo kil ku na sto let niej eks plo -
ata cji nie ma ją śla dów rdzy i z po wo dze niem wy ko nu ją swo je
co dzien ne za da nia. Po za tym w pa rze z nie na gan ną ja ko ścią
wy ko na nia idzie uprosz czo na do mak si mum ob słu ga.
Zresz tą na wet w przy pad ku awa rii klient mo że li czyć na szyb -
ką i fa cho wą po moc. Ist nie je bo wiem spół ka NTM Pol ska,
zaj mu ją ca się ich sprze da żą oraz przed się bior stwo
KOMUNAL TRUCK, któ re na pod sta wie umo wy z fiń skim pro -
du cen tem pro wa dzi mon taż za bu dów, ser wis gwa ran cyj ny

i po gwa ran cyj ny, dys try bu cję czę ści za mien nych oraz przy -
go to wa nie po jaz dów pod ką tem in dy wi du al nych wy mo gów
pol skie go klien ta. O tym, że pra cow ni cy z KOMUNAL TRUCK
wy ko nu ją do brą pra cę, mo że świad czyć fakt sta le ro sną cej
sprze da ży śmie cia rek NTM.
Przy kła dem śmie ciar ki, któ ra ostat nio cie szy się du żym po wo -
dze niem jest dwu ko mo ro wa KGH2B. Cał kiem nie daw no ta ką
śmie ciar kę ode bra ło Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
w Słup sku. Mo del ten cha rak te ry zu je się tym, że jest o 20 cm
wyż szy od po przed nio do star czo nej do Słup ska śmie ciar ki
KG2B. Wy da wać by się mo gło, że 20 cm róż ni cy to nie wie le,
ale skut ku je on wzro stem po jem no ści ko mór o 2,4 m3 co
przy stop niu za gęsz cza nia oko ło 454 kg na m3 ozna cza pra -
wie 1.100 kg wię cej od pa dów przy tych sa mych ga ba ry tach
po jaz du. A wię cej śmie ci, to bar dziej opła cal ny trans port, a co
za tym idzie oszczęd no ści na pa li wie i cza sie pra cy za ło gi.
Do dat ko wo za bu do wa wy po sa żo na jest w no wy za syp, któ ry
fa brycz nie przy go to wa ny jest pod dy na micz ny sys tem wa że -
nia po jem ni ków oraz sys tem iden ty fi ka cji po jem ni ków RFID.
Kra wędź wan ny za ła dow czej jest ob ni ża na w du żej i ma łej ko -
mo rze, co uła twia za ła du nek wor ków. Za syp po stro nie szer -
szej wy po sa żo ny jest w ła py do po jem ni ków czte ro ko ło wych
z kla pa pła ską lub pół okrą głą oraz otwie racz do po jem ni ków
z kla pą pół okrą głą. Dla ła do wa czy do stęp ne są dwa stop nie.
Na pęd hy drau li ki sta no wi pom pa o zmien nej wy daj no ści
i prze pły wie 130 li trów na mi nu tę. A pom pa o zmien nym wy -
dat ku to moż li wy spa dek zu ży cia pa li wa na wet o 10%.

Wpro wa dze nie przez Aebi Schmidt Hol ding po jaz du elek trycz -
ne go Aebi EC130 i EC170 oraz za mia ta rek kom pak to wych
eSwingo 200+ to sku tek prze sta wie nia się fir my na zrów no wa -
żo ne, od po wie dzial ne i oszczęd ne roz wią za nia. 
Do wo dem, że nie są to czcze de kla ra cje, jest po wsta nie elek -
trycz nej za mia tar ki eSwingo 200+. W od róż nie niu od wie lu po -
dob nych kon struk cji eSwingo nie zo sta ła skon stru owa na
na po trze by mar ke tin gu, ale jest to peł no war to ścio wa za mia tar -
ka, któ ra z po wo dze niem czy ści pla ce i uli ce wie lu miast na ca -
łym świe cie. Do te go moż na ją bły ska wicz nie na ła do wać, a wy -
daj ność jej aku mu la to rów za pew nia 10 go dzin pra cy. Po za tym
pro du cent gwa ran tu je wy trzy ma łość aż 5.000 cy kli ła do wa nia,
a uży te aku mu la to ry są bez piecz ne (nie pal ne i nie wy bu cho we). 
Za mia tar ka wy po sa żo na jest w prze stron ną, kom for to wą ka bi -
nę ope ra to ra, któ ra dzię ki za sto so wa nej wy so kiej ja ko ści izo la -
cji w peł ni chro ni przed ha ła sem i wi bra cja mi. Stan dar do wym
wy po sa że niem jest kli ma ty za cja. Ob słu gę uła twia ją urzą dze -
nia kon tro l ne i ste ro wa nia er go no micz nie za mon to wa ne wo kół
kie row cy. Roz miesz cze nie pe da łu ga zu i ha mul ca za pew nia
kie row cy wy god ne pro wa dze nie, tak sa mo jak tem po mat oraz
kie row ni ca umoż li wia ją ca róż ne po zy cje usta wień (wy so kość
i kąt na chy le nia). Po nad to elek trycz na za mia tar ka wy po sa żo -
na zo sta ła w au to ma tycz nie uru cha mia ny ha mu lec po sto jo wy.  
Na le ży też pod kre ślić, że elek trycz na za mia tar ka dba o śro do -
wi sko nie tyl ko z ra cji eko lo gicz ne go na pę du, ale tak że dzię ki
roz wią za niom, któ re eli mi nu ją uciąż li we efek ty ubocz ne pra cy

za mia ta rek. Po za wspo mnia nym już ni skim po zio mem ha ła su
kon struk to rom dzia łu roz wo ju Schmidt uda ło się tak że znacz -
nie ogra ni czyć po wsta ją cą w trak cie za mia ta nia emi sję py łów
PM10 oraz PM2,5. I tak, dzię ki za sto so wa niu sys te mu cyr ku la -
cyj ne go Ko an da oraz po łą cze niu go z układem wo dy obie go -
wej, emi sja drob ne go py łu zo sta ła zre du ko wa na aż o 70%. 
Po za ko rzy ścia mi eko lo gicz ny mi za mia tar ka – mi mo wyż szych
kosz tów za ku pu – jest tań sza w eks plo ata cji i na dłuż szą me tę
jej kup no się opła ca. Wy star czy wziąć pod uwa gę cykl ży cia
ma szy ny i jej kosz ty przez ca ły okres użyt ko wa nia. Oka zu je
się, że w po rów na niu do za mia ta rek z sil ni kiem Die sla
oszczęd no ści mo gą wy nieść do 85 pro cent kosz tów ener gii
i do 75 pro cent kosz tów kon ser wa cji. W efek cie cał ko wi ty
koszt za ku pu i użyt ko wa nia eSwingo 200+ mo że być po rów -
ny wal ny z mo de lem o tra dy cyj nym na pę dzie.
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War to ścią do da ną w przy pad ku mar ki MAGNA jest
po łą cze nie fa cho wej wie dzy o pro jek to wa niu opon
z kon tro lą po zy ska nia wy so kiej ja ko ści su row ców
z wła snych źró deł i zdol no ścia mi pro duk cyj ny mi
po zwa la ją cy mi uzy skać pro duk ty do sto so wa ne dla
spe cy ficz nych po trzeb użyt kow ni ków w gór nic twie
od kryw ko wym, gór nic twie pod ziem nym, bu dow -
nic twie dro go wym, prze my śle, dro go wnic twie,
bran ży ko mu nal nej i usłu gach por to wych. 
Nie wąt pli wie ka mie niem mi lo wym na dro dze
świa to we go roz wo ju mar ki Ma gna by ło uru cho -
mie nie pro duk cji opon w fa bry ce w Ho lan dii, pod -
czas gdy jesz cze do ro ku 2018 wszyst kie pro duk -
ty wy twa rza ne by ły w za kła dach w Chi nach
oraz na Taj wa nie. W tym ro ku w ska li glo bal nej
Ma gna Gro up bę dzie się moc no sku piać na in we -
sto wa niu w zwięk sze nie mo cy pro duk cyj nych
opon do du żych wo zi deł sztyw no ra mo wych.
W tym seg men cie ob ser wu je się ro sną cą ko -
niunk tu rę. Ta kie po jaz dy wy ko rzy sty wa ne są mię -
dzy in ny mi w ko pal niach wę gla i rud, a z uwa gi
na roz wój świa to wej go spo dar ki ro śnie za po trze -
bo wa nie na wy do by cie ta kich su row ców. Czy nio -
ne są in we sty cje zmie rza ją ce do po dwo je nia
zdol no ści pro duk cyj nych w naj waż niej szych roz -
mia rach 27.00R49, 33.00R51 oraz 40.00R57. Są
to dla pol skie go od dzia łu roz mia ry o nie wiel kim
zna cze niu ze wzglę du na to, że w na szej stre fie
prak tycz nie nie wy stę pu ją, ale dla cen tra li fir my
bez względ nie prio ry te to we.
Sta le ro sną ce za po trze bo wa nie na pro duk ty z lo -
go MAGNA po wo du je in ten sy fi ka cję pro duk cji ak -
tu al nych mo de li i wy mu sza rów nież roz wój no -
wych pro jek tów uzu peł nia ją cych ofer tę. Wśród kil -

ku pre mier w ro ku 2018 fir ma pod kre śla szcze gól -
nie zna cze nie za rów no wpro wa dze nia dwóch no -
wych po zy cji w asor ty men cie, jak i roz po czę cia
prac oraz te stów no wych uni ka to wych mie sza nek.
Je śli cho dzi o no we roz mia ry to po ja wia ją się dłu go
ocze ki wa ne opo ny ni sko pro fi lo we z bież ni kiem M -
-TERRAIN – 750/65R25 E4 oraz 875/65R29 E4. Są
to opo ny kla sy L4/E4 z prze zna cze niem do ła do wa -
rek ko ło wych i wo zi deł prze gu bo wych oraz no we
roz mia ry opon se rii MA04+, któ re uzu peł nią ofer tę
w seg men cie opon do wo zi deł sztyw no ra mo wych
o ła dow no ści od trzy dzie stu do sześć dzie się ciu
ton. I tak oprócz funk cjo nu ją cej już opo -
ny 24.00R35 E4 po ja wia ją się no we roz mia ry, głów -
nie do wciąż po pu lar nych wo zi deł BELAZ, to
jest 18.00R25 E4 oraz 21.00R33 E4.
War to też wspo mnieć o in nym kie run ku roz wo ju
no wych pro duk tów mar ki MAGNA, mia no wi cie
o ba da niach nad uni ka to wy mi mie szan ka mi, któ -
re ma ją za za da nie zwięk szyć na wet o kil ka dzie -
siąt pro cent prze bie gi do tych czas re ali zo wa ne

KOMPONENTY
www.magnatyres.com

Ma gna Ty res Po land wcho dzi w je de na sty rok dzia łal no ści na pol skim ryn ku. Fir ma zo sta ła za -
ło żo na ja ko od dział ho len der skie go kon cer nu pro du ku ją ce go ogu mie nie spe cja li stycz ne,
głów nie ra dial ne opo ny wiel ko ga ba ry to we. La ta wy tę żo nej pra cy, ja ko do staw cy spraw dzo ne -
go i nie za wod ne go ogu mie nia do ła do wa rek, wo zi deł tech no lo gicz nych, dźwi gów i in nych
spe cja li stycz nych urzą dzeń spo wo do wa ły, iż gro no za do wo lo nych i po na wia ją cych za ku py
klien tów w Pol sce i są sied nich kra jach, bę dą cych pod opie ką pol skiej spół ki, sta le ro śnie. 

Ma gna – do ko na nia i wy zwa nia

f MAGNA prowadzi ba da nia
nad uni katowy mi mie szan -
ka mi, któ re ma ją zwięk szyć
na wet o kil ka dzie siąt pro -
cent do tych czas re ali zo wa -
ne prze bie gi ogumienia

a Opony se rii MA04+, któ re uzu -
peł nią ofer tę w seg men cie
opon do wo zi deł sztyw no ra mo -
wych o ła dow no ści od trzy -
dzie stu do sześć dzie się ciu ton.

a Opo ny ni sko pro fi lo we z bież -
ni kiem M -TERRAIN to opo ny
kla sy L4/E4 z prze zna czone
do ła do wa rek ko ło wych i wo -
zi deł prze gu bo wych
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przez opo ny tej mar ki.  Ak tu al nie pro wa dzo ne są
te sty prak tycz ne no wej mie szan ki gu mo wej prze -
zna czo nej spe cjal nie dla za kła dów uty li zu ją cych
od pa dy ko mu nal ne i in nych użyt kow ni ków o zbli -
żo nym cha rak te rze pra cy, gdzie opo na rza dziej
na ra żo na jest na prze cię cia, za to czę sto po ru sza
się szyb ko po be to no wym abra zyj nym pod ło żu
i na da le kich dy stan sach, ale przede wszyst kim
na ra żo na jest na od dzia ły wa nie kwa śnych, czę sto
nie zwy kle żrą cych sub stan cji znaj du ją cych się
w trans por to wa nych od pa dach. 
W ra mach te stów no wych mie sza nek Ma gna po -
sta no wi ła za ofe ro wać swym klien tom dwa ro -
dza je in no wa cyj nych opon z bież ni kiem w kla sie
L5T (se ria MTP WB05) oraz w kla sie L5R (se ria
MTP WB10). Obie opo ny ma ją głę bo ki bież nik.
W pierw szej z nich jest on bar dziej otwar ty, co
po pra wia trak cję pod czas po ru sza nia się ma szy -
ny po śli skim pod ło żu. Bież nik dru giej z opon
jest z ko lei bar dziej za bu do wa ny i w ten spo sób
znacz nie le piej chro nio ny przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi. Pierw sze eg zem pla rze opon
wy ko na nych z uży ciem no wych mie sza nek są
już w użyt ko wa niu pol skich klien tów. Ich pierw -
sze wra że nia są bar dzo po zy tyw ne, ale mia ro -
daj ne wy ni ki mo ni to rin gu te go ogu mie nia po ja -
wią się do pie ro po oko ło sied miu do dzie się ciu
mie sią cach eks plo ata cji.
Oma wia jąc ogu mie nie sto so wa ne w ma szy nach
ob słu gu ją cych za kła dy uty li za cji od pa dów, zło mo -
wi ska czy fir my re cyc lin go we, nie spo sób nie
wspo mnieć o fla go wej opo nie peł nej MA6 01. Znaj -
du je ona za sto so wa nie na du żych ma szy nach

pra cu ją cych w naj cięż szych wa run kach. Opo -
na, czę sto okre śla na mia nem „pan cer nej”, wy róż -
nia się cał ko wi cie bez ob słu go wą eks plo ata cją.
Osią gnię to ją nie tyl ko dzię ki bar dzo głę bo kiej
war stwie twar de go bież ni ka, ale tak że do bre mu,
jak na ta kie go ty pu ogu mie nie, tłu mie niu drgań
i nie rów no ści te re nu. Efekt uzy ska no dzię ki za sto -
so wa niu dwóch rzę dów otwo rów amor ty zu ją cych
roz miesz czo nych na bo ku opo ny. Te ce chy opo ny
MA6 01 spra wia ją, że cie szy się ona co raz więk -
szym po py tem, za rów no ze stro ny pro du cen tów
ma szyn wy bie ra ją cych ją na pierw sze wy po sa że -
nie, jak i klien tów in dy wi du al nych. Tym sa mym
opo na MA6 01 wy pie ra z ryn ku roz wią za nie kon ku -
ren cyj ne, ja kim są wy peł nie nia an ty prze bi cio we.
Pod czas ostat nich Mię dzy na ro do wych Tar gów
Bran ży Ko mu nal nej w Ptak War saw Expo w pod -
war szaw skim Nada rzy nie klien ci z za in te re so wa -
niem oglą da li w sto isku MAGNA TYRES dwie opo -
ny peł ne MAGNA MA6 01. Pierw sza z nich by ła fa -
brycz nie no wa, dru ga zaś cał ko wi cie zu ży ta
po prze pra co wa niu po nad 11.000 mo to go dzin
w jed nym z punk tów prze ro bu zło mu sta lo we go.
Jak twier dzą przed sta wi cie le fir my, po nie zwy kle
uda nym ro ku 2018 pla ny na ko lej ny za kła da ją dal -
sze in we sty cje za rów no w zwięk sze nie zdol no ści
pro duk cyj nej, jak i roz bu do wę sie ci dys try bu cji.
Z ca łą pew no ścią no we mo de le i roz mia ry opon
przy czy nią się do re ali za cji am bit nych za mie rzeń.

KOMPONENTY

a Za bu do wa ny bieżnik w serii
MTP WB10  znacz nie le piej
chro ni oponę przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi

s Opo na z le wej jest fa brycz -
nie no wa, ta z pra wej prze -
pra co wa ła na to miast je de -
na ście ty się cy mo to go dzin
w trud nych wa run kach

f MAGNA ma cie ka wą ofer tę
ogu mie nia dla firm z sze ro ko
po ję tej bran ży ko mu nal nej

d Opo ny MAGNA spraw dza ją
się w naj róż niej szych za sto so -
wa niach nie za leż nie od wa -
run ków ro bo czych

a Opo na MTP WB0 5 ma otwar -
ty bież nik co po pra wia trak -
cję pod czas po ru sza nia się
ma szy ny po śli skim pod ło żu
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Cią gły wzrost licz by lud no ści Zie mi oraz po stę pu ją ca urba ni za -
cja po cią ga ją za so bą ko niecz ność po ra dze nia so bie z po waż -
ny mi wy zwa nia mi w ob sza rach, ta kich jak za tło cze nie dróg, za -
nie czysz cze nie śro do wi ska i nad mier ny ha łas. Z ko lei ro sną ca
kon sump cja, szyb ki roz wój han dlu in ter ne to we go i po wszech -
ny nie do bór kie row ców ge ne ru ją co raz wyż sze wy ma ga nia do -
ty czą ce efek tyw no ści roz wią zań trans por to wych.
– Peł ny po ten cjał bran ży trans por to wej wciąż nie jest wy ko rzy -
sty wa ny. Wszyst ko wska zu je na to, że w cią gu na stęp nej de ka -
dy glo bal ne za po trze bo wa nie na trans port na dal bę dzie ro snąć
– i to zde cy do wa nie. Je że li ma my sku tecz nie spro stać te mu za -
po trze bo wa niu, mu si my zna leźć no we roz wią za nia. Jed no cze -
śnie, by za bez pie czyć płyn ność prze pły wu to wa rów, mu si my
tak że le piej niż do tych czas wy ko rzy sty wać ist nie ją cą in fra struk -
tu rę. Sys tem trans por to wy, któ ry ak tu al nie opra co wu je my, mo że
być istot nym uzu peł nie niem dzi siej szych roz wią zań trans por to -
wych i po móc w upo ra niu się z wy zwa nia mi, przed ja ki mi stoi
spo łe czeń stwo, fir my trans por to we i na byw cy trans por tu – mów
pre zes Vo lvo Trucks, Cla es Nils son.
Pro po no wa ne przez Vo lvo Trucks roz wią za nie trans por to we
jest z my ślą o re ali za cji re gu lar nych, po wta rzal nych za dań two -
rzo ne trans por to wych, cha rak te ry zu ją cych się sto sun ko wo
krót ki mi od le gło ścia mi, du żym wo lu me nem oraz wy so ką pre cy -
zją do staw. Ty po we przy kła dy to prze wo zy w ra mach da nych
cen trów lo gi stycz nych ale moż li we są tak że in ne za sto so wa nia.
– Nasz sys tem moż na po trak to wać ja ko roz sze rze nie za awan so wa -
nych roz wią zań lo gi stycz nych, któ re już dziś wdra ża ne są w wie lu

bran żach. Po nie waż ko rzy sta my z po jaz dów au to no micz nych, z ze -
ro wą emi sją spa lin i bez gło śnych, ich użyt ko wa nie mo że od by wać
się za rów no w dzień, jak i w no cy. Roz wią za nie obej mu je ist nie ją cą
in fra struk tu rę dro go wą i jed nost ki trans por to we, co uła twi od zy ska -
nie po nie sio nych kosz tów oraz umoż li wi in te gra cję z ist nie ją cy mi
sys te ma mi trans por to wy mi – wy ja śnia Mi ka el Karls son, wi ce pre -
zes Vo lvo Trucks ds. roz wią zań au to no micz nych.
Trans port re ali zo wa ny jest za po mo cą au to no micz nych po jaz -
dów elek trycz nych sko mu ni ko wa nych z chmu rą da nych oraz
cen trum kon tro l nym. Po jaz dy wy po sa żo ne są w no wo cze sne,
sku tecz ne sys te my au to no micz nej jaz dy. Okre śla ją wła sną po -
zy cję na dro dze z do kład no ścią do cen ty me trów, do kład nie
mo ni to ru ją i ana li zu ją po czy na nia in nych użyt kow ni ków dro gi,
a na stęp nie wy so ce pre cy zyj nie re agu ją na sy tu ację.
Cen trum kon tro l ne bez u stan nie mo ni to ru je ope ra cje trans por -
to we, nad zo ru jąc po zy cję każ de go po jaz du, stan aku mu la to -
rów, ła du nek, wy ma ga nia do ty czą ce ob słu gi tech nicz nej i sze -
reg in nych pa ra me trów. Tem po trans por tu do sto so wy wa ne
jest do ob słu gi wa nych pro ce sów pro duk cyj nych, tak aby unik -
nąć nie po trzeb ne go ocze ki wa nia i za pew nić wy ma ga ną pre cy -
zję do staw. Ta ki spo sób dzia ła nia po zwa la zmi ni ma li zo wać
stra ty w po sta ci nad mier nych za pa sów i zwięk szyć ogól ną dys -
po zy cyj ność. Po jaz dy ob słu gu ją ce tę sa mą tra sę współ dzia ła ją
ze so bą w ce lu opty ma li za cji prze pły wu to wa rów.
W naj bliż szej przy szło ści pre zen to wa ne roz wią za nie trans por to we
Vo lvo Trucks bę dzie do pra co wy wa ne we współ pra cy z wy bra nym
klien ta mi w wy ty po wa nych, prio ry te to wych za sto so wa niach.

www.volvotrucks.pl

Vo lvo? Futurystyczne, elek trycz ne, au to no micz ne! 
Vo lvo Trucks kon se kwent nie pra cu je nad no wym ro dzaj roz wią za niem trans por to wym, opar tym
na au to no micz nych sa mo cho dach cię ża ro wych z na pę dem elek trycz nym. Ta kie roz wią za nie to
nie tyl ko od po wiedź na za po trze bo wa nie na po jaz dy bez e mi syj ne, ale jed no cze śnie wy daj ne
i sku tecz ne w za spo ko je niu po trzeb zwięk sza ją cej się licz by lud no ści miast.
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Jed nym z cie kaw szych pro jek tów Gra co jest wie -
lo funk cyj ny po jazd dla ener ge ty ki za bu do wa ny
na pod wo ziu sa mo cho du MAN z ukła dem na pę -
do wym 8x6. Zo stał on wy po sa żo ny w żu raw za ka -
bi no wy Pal fin ger PK65002 -SH. Pod sta wo wy wy -
się gnik urzą dze nia kla sy 62 tm ma pięć sek cji wy -
su wa nych hy drau licz nie, co w efek cie da je za -
sięg 13,6 me tra. W ta kiej kon fi gu ra cji udźwig urzą -
dze nia wy no si 3600 kg, przy wy się gu 7,6 me tra
– 7.000 kg, a mak sy mal na war tość te go pa ra me tru
prze kra cza 20.000 kg. Moż li wo ści za sto so wa nia
żu ra wia po sze rza Fly Jib PJ170E, czy li tak zwany
bo cia nek – trzysekcyjne te le sko po wa ne ra mię
z prze pro stem 25 stop ni. Zwięk sza ono jego za sięg
do 19,2 me tra, przy któ rym można nadal bez piecz -
nie ope ro wać ła dun kiem o ma sie do 1.140 kg. 
Me cha nizm ob ro tu żu ra wia z ło ży skiem wień co -
wym i dwo ma sil ni ka mi hy drau licz ny mi po zwa la
na nie ogra ni czo ny ob rót ko lum ny w jed ną stro nę,
bez ko niecz ności wy ko ny wa nia ru chu po wrot ne go.
Uła twia to i przy spie sza pra cę, ogra ni cza jąc do mi -
ni mum czas trwa nia cy kli ro bo czych.
In nym cie ka wym roz wią za niem za sto so wa nym
w żu ra wiu Pal fin ger PK6 500 2 -SH jest sys tem
AOS eli mi nu ją cy „efekt węd ki”. Je go sku tecz -
ność polega na szyb kim wy tłu mie niu drgań wy -
się gni ka po wsta łych na sku tek na głe go za trzy -
ma nia ru chu pio no we go, co z jed nej stro ny po -
zwa la na bar dziej dy na micz ną pra cę, a z dru giej
umoż li wia pre cy zyj ną kon tro lę urzą dze nia. 
Pojazd zabudowany przez Graco wy po sa żo no
w po zio mo wa ny au to ma tycz nie kosz ro bo czy,
w któ rym pra co wać mo gą dwie oso by. Kosz typu

BB040 do star cza ny jest w kom ple cie z alu mi nio -
wo -sta lo wym łącz ni kiem, uprzę żą i pa sem bez -
pie czeń stwa oraz uchwy tem do kon so li ste row ni -
czej. Pracę w nim ułatwia funk cja ła god ne go do -
bie gu si łow ni ków hy drau licz nych po szcze gól -
nych sek cji wy się gni ka oraz płyn ny start i za trzy -
ma nie ob ro tu ko lum ny urządzenia. 
Żu raw jest ste ro wa ny ra dio wo za po mo cą kon so li
PALcom P7 z roz dzie la czem Bosch Re xroth,
umoż li wia ją cym za po mo cą dwóch joy stic ków
kon tro lę w spo sób pro por cjo nal ny na wet do sied -
miu funk cji żu ra wia. Przej rzy sty, ko lo ro wy ekran
cie kło kry sta licz ny po zo sta je czy tel ny na wet
w ostrych pro mie niach sło necz nych, dla te go ope -
ra tor mo że ła two od czy ty wać z nie go wszyst kie
nie zbęd ne in for ma cje. Za po mo cą kon so li mo -
że usta wiać klu czo we pa ra me try żu ra wia oraz ste -
ro wać wy bra ny mi funk cja mi. Jej ob słu ga jest bar -
dzo pro sta, po nie waż w in tu icyj nym me nu za -
miast opi sów do mi nu ją czy tel ne pik to gra my.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

a W „ener ge tycznej” za bu do -
wie skrzy nio wej zna la zła się
także ob rot ni ca do prze wo zu
słu pów o no śności 5 ton

f Wie lo funk cyj ny po jazd dla
bran ży ener ge tycz nej za bu -
do wa ny zo stał na pod wo ziu
sa mo cho do wym MAN z ukła -
dem na pę do wym 8x4

a Pod sta wo wy wy się gnik żu ra -
wia Pal fin ger PK6 500 2 -SH
ma aż pięć sek cji wy su wa nych
hy drau licz nie, co w efek cie
da je za sięg 13,6 me tra

„Energetyczna”
zabudowa 

Gra co 

Dy na micz ny roz wój bran ży komunalnej spra wia, że wie lu przed się bior ców mu si do po sa żać użyt ko -
wa ny sprzęt lub do ko ny wać je go wy mia ny. Je śli ma to być sa mo chód cię ża ro wy z żu ra wiem prze ła -
dun ko wym, war to sko rzy stać z bo ga tej ofer ty fir my Gra co. Ma ona wie lo let nie do świad cze nie
w za bu do wy wa niu po jaz dów spe cja li stycz nych, a dzię ki po sia da niu pro fe sjo nal ne go za kła du
pro duk cyj ne go jest w sta nie re ali zo wać na wet bar dzo nie ty po we pro jek ty.
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Fir ma za pre zen to wa ła peł ną ofer tę swo ich po jaz dów użyt ko -
wych z al ter na tyw nym na pę dem. War to pod kre ślić, ze na eks -
po zy cji nie by ło żad ne go sa mo cho du z sil ni kiem Die sla. 
– Ive co jest pierw szym pro du cen tem w hi sto rii IAA, na któ re go
sto isku nie ma sil ni ków Die sla – ani w sa mych po jaz dach, ani
w ich za bu do wie. W bran ży trans por to wej za cho dzą zmia ny, pre -
sja na sil ni ki Die sla ro śnie, a trans for ma cja ener ge tycz na na bie -
ra tem pa. Na szą ekspansją ko mu ni ku je my, że ofer ta po jaz dów
Ive co z na pę dem elek trycz nym, CNG i LNG jest do stęp na już
dziś i sta no wi re al ną al ter na ty wę dla po jaz dów z sil ni ka mi Die sla
we wszyst kich za da niach trans por to wych – od wy so ko war to -
ścio we go i ener go osz częd ne go prze wo zu pa sa że rów w mia -
stach po cięż ki trans port na da le kich tra sach. Po nad to gaz ziem -
ny ofe ru je moż li wość płyn ne go przej ścia na bio me tan i ener gię
ze źró deł od na wial nych, a tym sa mym osią gnię cie ze ro wej emi -
sji i otwar cie dro gi do go spo dar ki o obie gu za mknię tym, na wet
z emi sją ujem ną i po chła nia niem dwu tlen ku wę gla – za pew niał
na kon fe ren cji pra so wej Pier re La hut te, pre zes mar ki Ive co. 
Eks po zy cja Ive co od zwier cie dla ła po dej ście fir my do zrów no -
wa żo ne go trans por tu, zgod nie z któ rym struk tu ra źró deł ener gii
po win na być do pa so wa na do wy ma gań róż nych za dań trans -
por to wych. Zda niem fir my na pęd elek trycz ny ma do speł nie nia
waż ną ro lę, zwłasz cza w wy so ko war to ścio wych za da niach
trans por to wych, ta kich jak prze wóz pa sa że rów – w szcze gól no -
ści z ni ską pręd ko ścią, przy ni skim zu ży ciu ener gii, w wa run -
kach wy ma ga ją cych czę ste go za trzy my wa nia i ru sza nia w cen -
trach miast. Dru gim klu czo wym źró dłem ener gii jest gaz ziem -
ny, któ ry sta no wi doj rza łe roz wią za nie dla trans por tu lu dzi i to -
wa rów. Na eks po zy cji oraz w trak cie warsz ta tów fir ma pod kre -
śla ła istot ne śro do wi sko we za le ty ga zu ziem ne go, któ re go sto -
so wa nie po zwa la na znacz ną re duk cję emi sji naj po pu lar niej -
szych za nie czysz czeń: 90% w przy pad ku NO2, 99% w przy pad -
ku czą stek sta łych oraz 10% w przy pad ku CO2 – lub na -
wet 95%, je że li gaz ziem ny zo sta nie za stą pio ny bio me ta nem.
Go spo dar ka o obie gu za mknię tym opar ta na wy wa rza niu ener -

gii z od pa dów or ga nicz nych lub rol nych jest moż li wa wła śnie
dzię ki bio me ta no wi. Gaz ten po zy sku je się w re ak to rach prze -
twa rza ją cych od pa dy or ga nicz ne, z któ rych po wsta je me tan
oraz na wóz. Su ro wiec po cho dzi z od pa dów gro ma dzo nych se -
lek tyw nie, od pa dów zie lo nych, od pa dów z pla có wek ga stro no -
micz nych oraz z od pa dów ko mu nal nych. Bio me tan moż na wy -
twa rzać tak że w ko mo rach fer men ta cyj nych w go spo dar stwach
rol nych z su row ca po cho dze nia ro ślin ne go oraz z od pa dów po -
wsta ją cych przy pro duk cji rol nej. Ro śli ny w trak cie wzro stu po -
chła nia ją CO2 i za mie nia ją go na wę glo wo da ny, od da jąc tlen
do at mos fe ry. W ko mo rze fer men ta cyj nej su ro wiec ro ślin ny roz -
kła da się bez tle no wo, cze go pro duk tem jest bio gaz. Oczysz -
czo ny bio gaz to bio me tan, któ ry moż na prze wieźć na sta cje
tan ko wa nia i na peł niać nim zbior ni ki po jaz dów na pę dza nych
sil ni ka mi na gaz ziem ny i wy ko rzy sty wa nych do trans por tu to -
wa rów. W pro ce sie fer men ta cji po wsta je rów nież bo ga ta
w skład ni ki od żyw cze ma sa, któ rą moż na wy ko rzy stać ja ko na -
tu ral ny na wóz, od da jąc te skład ni ki do zie mi. W ten spo sób ro -
śnie ilość ma te rii or ga nicz nej oraz in ten syw ność po bie ra nia
dwu tlen ku wę gla z at mos fe ry. Go spo dar ka o obie gu za mknię -
tym po le ga za tem nie tyl ko na ogra ni cza niu emi sji CO2 w ca łym
cy klu od po zy ska nia ener gii do jej zu ży cia, ale tak że na wią za -
niu związ ków wę gla w grun cie, zmniej sza niu ilo ści CO2 w po -
wie trzu oraz osią ga niu ujem ne go bi lan su wę glo we go.
W sek cji miej skie go trans por tu pu blicz ne go fir ma pre zen to wa -
ła roz wią za nia elek trycz ne: bez e mi syj ne go Da ily Elec tric Mi ni -
bus; w peł ni elek trycz ny au to bus miej ski Heu liez Bus GX
ELEC; oraz naj now szą ge ne ra cję au to bu su IVECO BUS Cre alis
In -Mo tion -Char ging, któ ry mo że po bie rać ener gię z sie ci trak -
cyj nej lub z po kła do wych aku mu la to rów.
W sek cji pod miej skie go trans por tu pu blicz ne go moż na było obej -
rzeć roz wią za nia opar te na ga zie CNG, re pre zen to wa ne przez
„Zrów no wa żo ny au to bus ro ku 2018” IVECO BUS Cros sway Low
En try Na tu ral Po wer, wy róż nia ją cy się zbior ni ka mi za mon to wa -
ny mi w da chu po jaz du oraz za się giem do 600 ki lo me trów.

POJAZDY KOMUNALNE
www.iveco.pl

Bez e mi syj na wy sta wa Ive co

Pod czas 67. Tar gów Po jaz dów Użyt ko wych
IAA 2018 w Ha no we rze Ive co za pre zen to wa -
ło ga mę 18 po jaz dów. Re pre zen to wa ły one
roz wią za nia zgod ne z za sa da mi zrów no wa -
żo ne go roz wo ju – od elek trycz nych au to bu -
sów miej skich po sa mo cho dy cię ża ro we
do prze wo zów dłu go dy stan so wych wy po sa -
żo ne w sil ni ki za si la ne LNG. 
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Re duk cja zu ży cia pa li wa i emi sji CO2 po zo sta je głów nym
przed mio tem za in te re so wa nia Re nault Trucks. Pro jekt EDIT
(Ef fi cient Di stri bu tion Truck), stwo rzo ny wspól nie przez Re nault
Trucks i sze ściu part ne rów: Va leo, Lam be ret, Mi che lin,
BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) i IFSTTAR (LICIT), zo stał
roz po czę ty w 2016 ro ku. Je go ce lem by ła re duk cja zu ży cia pa -
li wa o 13% w po jaz dach cię ża ro wych prze zna czo nych do dys -
try bu cji miej skiej z nad wo ziem chłod ni czym. W ra mach pro jek -
tu po wstał po jazd la bo ra to ryj ny Urban Lab 2, któ ry po sied miu
mie sią cach te stów i 4.500 km jaz dy po otwar tych dro gach lub
w wa run kach la bo ra to ryj nych osią gnął za ło żo ne ce le. Urban
Lab 2 zu ży wa o 12,8% mniej pa li wa niż Re nault Trucks D Wi de
(po jazd wzor co wy), co ozna cza łącz ną re duk cję zu ży cia pa li wa
o 3,5 li tra i emi sję CO2 mniej szą o 9 kg na 100 km.
Za nim przy stą pio no do te stów, prze ba da no w wa run kach la bo -
ra to ryj nych  za rów no po jazd Urban Lab 2, jak i po jazd wzor co -
wy i spo rzą dza no szcze gó ło we ra por ty do ty czą ce dzia ła nia
ukła dów na pę do wych po jaz dów, aby upew nić się, że oba po -
jaz dy wy ko rzy sta ne w pro jek cie by ły re pre zen ta tyw ne.
Te sty skła da ły się z prób dro go wych, oraz la bo ra to ryj nych (gdzie
wa run ki dro go we i tem pe ra tu ro we by ły sy mu lo wa ne, kon tro lo wa -
ne i od twa rzal ne) przy uży ciu opro gra mo wa nia sy mu la cyj ne go
w ce lu sko re lo wa nia po mia rów. Rów no le gle  prze pro wa dzo no
ba da nia z po jaz dem wzor co wym o ukła dzie na pę do wym i geo -
me trii po dob nej do po jaz du la bo ra to ryj ne go (D Wi de 19 ton
i 280 KM, z za bu do wą chłod ni czą Lam be ret). Każ da z tech no lo gii
opra co wa nych w ra mach pro jek tu zo sta ła nie za leż nie oce nio na.
We współ pra cy z fir mą Lam be ret  pro du cent Re nault Trucks pra -
co wał nad ae ro dy na mi ką po jaz du i za bu do wy chłod ni czej. W ce -
lu ulep sze nia prze pły wu po wie trza  na da chu nad wo zia za mon to -
wa no pa row ni ki, pod czas gdy sys tem chłod ni czy zo stał za in sta -
lo wa ny w roz sta wie osi po jaz du. Do da no ele men ty ae ro dy na -
micz ne, w tym de flek to ry tyl ne oraz cho wa ne osło ny mię dzy osio -
we z ma te ria łu tek styl ne go. Ae ro dy na micz nie udo sko na lo no tak -
że stop nie wej ścio we do ka bi ny, koł pa ki kół, owiew kę da cho wą,
de flek tor i bocz ne owiew ki ka bi ny. Oprócz te go kon wen cjo nal ne
lu ster ka bocz ne zo sta ły za stą pio ne przez sys tem ka mer.
Na Urban Lab2 prze te sto wa no rów nież po łą cze nie tech no lo -
gii mi kro hy bry do wej i Stop&Start, za pro jek to wa ną we współ -

pra cy z fir mą Va leo. Wy pró bo wa no kil ka stra te gii ope ra cyj -
nych sys te mu mi kro hy bry do we go w ce lu mak sy ma li za cji
ener gii od zy ska nej pod czas ha mo wa nia i to cze nia się po jaz -
du. Za sto so wa nie sys te mów Stop & Start i mi kro hy bry do we -
go po twier dzi ło znacz ne oszczęd no ści spa la ne go pa li wa, wi -
docz ne zwłasz cza w ru chu miej skim.
Urban Lab 2 za wie ra po kła do wy sys tem na wi ga cji opra co wa ny
przez BeNomad po zo sta ją cy w łącz no ści z sy gna li za cją świetl -
ną. Ta kie po łą cze nie z in fra struk tu rą dro go wą umoż li wia
pojazdowi Urban Lab 2 od bie ra nie in for ma cji z sy gna li za cji
świetl nej i kal ku la cję, czy ko rzyst niej sze bę dzie przy spie sze nie
czy zwol nie nie. W ce lu usta le nia wpły wu tej tech no lo gii na zu ży -
cie pa li wa, prze pro wa dzo no naj pierw po mia ry w miej skich czę -
ściach cy klu te sto we go, aby okre ślić rze czy wi sty ruch i sy gna li -
za cję świetl ną. Oka za ło się, że ta tech no lo gia wspo ma ga nia
kie row cy przy no si zna czą ce ko rzy ści pod wzglę dem zmniej sze -
nia zu ży cia pa li wa oraz pod wzglę dem kom for tu jaz dy.
Urban Lab 2 jest wy po sa żo ny w pro to ty po we opo ny Mi che lin,
opra co wa ne w ce lu zmniej sze nia opo ru to cze nia bez ne ga tyw -
ne go wpły wu na in ne kry te ria eks plo ata cyj ne, ta kie jak bez pie -
czeń stwo, przy czep ność lub trwa łość. Po mia ry osią gów opon
re je stro wa no na od cin kach re gio nal nych i au to stra do wych cy -
klu. Prze pro wa dzo no trzy se kwen cje te sto we z po jaz dem
wzor co wym i po jaz dem de mon stra cyj nym w ce lu zmie rze nia
wzro stu tem pe ra tu ry i ci śnie nia każ dej z opon.
Na tej pod sta wie mo del sy mu la cyj ny opra co wa ny spe cjal nie
przez Mi che lin mie rzy zmia ny w opo rze to cze nia pod czas ca łe -
go cy klu. Umoż li wia to do kład niej sze po mia ry róż nic w zu ży ciu
pa li wa w po rów na niu ze stan dar do wą me to dą sto so wa nia sta łe -
go opty mal ne go współ czyn ni ka opo ru to cze nia (war tość ISO). 
Wnio ski z pro jek tu EDIT po twier dza ją sku tecz ność za sto so wa -
nia tech no lo gii ma ją cych na ce lu zmniej sze nie zu ży cia pa li wa.
Pra ca nad po jaz dem la bo ra to ryj nym po zwa la Re nault Trucks le -
piej zro zu mieć me cha ni zmy, któ re do te go pro wa dzą i wspo ma -
ga opra co wa nie przy szłych roz wią zań tech nicz nych zgod nych
z przy szły mi nor ma mi emi sji CO2. I mi mo że Urban Lab 2 nie zo -
stał za pro jek to wa ny z my ślą o wpro wa dze niu do sprze da ży, jest
on wy po sa żo ny w naj sku tecz niej sze tech no lo gie, któ re z po wo -
dze niem mo gą być sto so wa ne w pro duk cji in nych po jaz dów.

www.renault-trucks.pl

Kolejny suk ces Re nault Trucks
Po ośmiu mie sią cach przy go to wań oraz sied miu mie sią cach te stów po jaz du Urban Lab 2,
Renault Trucks za no to wał spa dek zu ży cia pa li wa i emi sji CO2 o 12,8% w po rów na niu z sa mo -
cho dem se ryj nym. Uzyskany rezultat jest tym bar dziej cen ny, że osiągnięty został w po jeź dzie
wy ko rzy sty wa nym w du żej mie rze w pra cach ko mu nal nych.
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INSTYTUCJE

POJAZDY

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 sześć 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

1/2019                  28.02.2019                          11.02.2019
2/2019                  26.04.2019                          05.04.2019 
3/2019                  28.06.2019                          07.06.2019 
4/2019                  30.08.2019                          09.08.2019 
5/2019                  14.10.2019                          16.09.2019 
6/2019                  13.12.2019                          18.11.2019 

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 6 wydaniach)                                
modu∏ 57 x 63 mm               500,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm             800,- z∏

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 6/2018 

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     ...................................................................................................................................................






