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SPIS TREŚCI

Elek tro mo bil ność to nie sztuka dla sztuki

Na Sta dio nie PGE Na ro do wym w War sza wie
od by ło się Glo bal E -mo bi li ty Fo rum, pierw sze
w Pol sce spo tka nie dys ku syjne nad elek tro -
mo bil no ścią re ali zo wa ną na tak szeroką ska lę

Elek trycz ne śmie ciar ki w ofensywie

Po jaz dy elek trycz ne co raz sze rzej wkra cza ją
do bran ży ko mu nal nej. Elek trycz ne za mia tar ki
już wy pie ra ją spa li no we od po wied ni ki z cen -
trów – tak że pol skich – miast

Uni ka to we ścia ny od BetBlok Sys te mu

Mo bil ne, wy trzy ma łe i ognio od por ne ścia ny,
ja kie moż na zbu do wać z pre fa bry ko wa nych
ele men tów BetBlok Sys te mu są nie tyl ko bez -
piecz ne, ale tak że opła cal ne eko no micz nie

Efektywne za gęsz cza nie od pa dów 

Oszczęd ność miej sca do ty czy prak tycz nie wszyst -
kich dzie dzin ży cia. Kwe stią tą ży wot nie za in te re -
so wa ni są tak że przed się bior cy zaj mu ją cy się za -
go spo da ro wa niem od pa dów ko mu nal nych

Śmie ciar ka z myj ką? Tan dem ide al ny!

Ręcz ne czysz cze nie ko sza na śmie ci to za ję -
cie cza so chłon ne i kosz tow ne. Dla te go ide al -
nym roz wią za niem jest je go au to ma tycz ne
my cie na tych miast po opróż nie niu

Ja kość taśm ma klu czo we zna cze nie!

Trans port ko ja rzy się głów nie ze spe cja li stycz -
ny mi po jaz da mi. Jed nak w wie lu miej scach rów -
nie istot ną ro lę od gry wa ją ta śmo cią gi, na któ rych
prze miesz cza ją się róż ne go ty pu ła dun ki

Roz drab nia cze Pro na ru le kiem na kło poty

Ro sną cy stru mień od pa dów ko mu nal nych,
a zwłasz cza tych o wiel kich ga ba ry tach, po tę -
gu je kło po ty z ich skła do wa niem. Roz wią za -
niem pro ble mu oka zu ją się roz drab nia cze. 

Graco ułatwia transport kontenerów

Gra co wy twa rza za bu do wy po jaz dów cię ża ro -
wych speł nia ją cych wszel kie po trze by użyt -
kow ni ków. Na przy kład w za kre sie spraw ne go
trans por tu stan dar do wych kon te ne rów.

So lić czy nie so lić?

Nie cho dzi oczy wi ście o do pra wia nie po traw,
ale o uży cie so li na dro gach. Jest ona bo wiem
sku tecz nym środ kiem prze ciw o blo dze nio wym,
ale jej sto so wa nie bu dzi też sze reg obaw

Oszczędna i wszechstronna ładowarka

Wła ści wy do bór pa ra me trów ma szy ny zawsze
przy nosi korzyści. Prze ko nały się o tym firmy
ko mu nal ne, któ re do trans por tu od pa dów uży -
wa ją ła do war ki ko ło wej Hy un dai HL 970

Rów niar ki w za sto so wa niu ko mu nal nym

Ro la rów nia rek w dro go wnic twie jest trud -
na do prze ce nienia. Znacz nie mniej osób zda je
so bie spra wę, że ma szy ny te spraw dza ją się do -
sko na le tak że w wie lu pra cach ko mu nal nych 

Uni wer sal ne cią gni ki New Hol land

Cią gni ki rol ni cze oka zu ją się nie za stą pio ny mi
po moc ni ka mi w wie lu pra cach ko mu nal nych.
Na dodatek ich za kup szybko się zwra ca, bo
pracują i za ra bia ją przez okrągły rok
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Dro dzy Czy tel ni cy,
koń czą cy się rok 2019 w bran ży ko mu nal nej ob fi to wał w wy da rze nia, któ rych na stęp stwa bę dą jesz cze dłu -
go wy wie rać istot ny wpływ na na szą co dzien ność. Mam tu na my śli przede wszyst kim im pli ka cje wy ni ka ją -
ce z no wej usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. No wy akt praw ny ma upo rząd ko wać ry nek
od pa do wy w Pol sce, wpro wa dzić re gu ły, któ re spra wią, że śmie ci sta ną się do cho do wym to wa rem. Krót ki
okres nie po zwa la jesz cze na ge ne ral ną oce nę, ale kil ka kwe stii bu dzi du że kon tro wer sje. Przede wszyst kim
prze pi sy od no śnie li kwi da cji re gio nów oraz do pusz cze nie trans por tu od pa dów po za gra ni ce wo je wódz twa.
Wie lu uwa ża, że do pro wa dzić to mo że do upad ku daw nych RIPOK-ów, a ich ro lę przej mie w znacz nym stop -
niu sza ra stre fa. W tym wy da niu re la cjo nu je my dys ku sję na ten te mat, ja ka to czy ła się pod czas kie lec kiej, do -
rocz nej kon fe ren cji RIPOK. Sku tecz nie prze ciw dzia łać sza rej stre fie ma po wsta ła Ba za Da nych o Od pa dach
BDO. Od 1 stycz nia przy szłe go ro ku każ da fir ma zaj mu ją ca się wy wo zem od pa dów za re je stro wa na w BDO,
bę dzie zo bo wią za na do pro wa dze nia elek tro nicz nej ewi den cji dzia łal no ści. Ma to być na rzę dziem do wal ki
z pa to lo gia mi w bran ży od pa do wej – ta kim jak za ni ża nie kosz tów po przez wy wo że nie śmie ci do la sów czy
na nie le gal ne wy sy pi ska. 
Wszyst ko wska zu je też na to, że w 2020 ro ku uda się w Pol sce wpro wa dzić sys tem kau cyj ny za pla sti ko we
opa ko wa nia. Pro blem jest po waż ny, gdyż tak zwa na dy rek ty wa od pa do wa za kła da w sto sun ku do bu te lek
PET bar dzo ry go ry stycz ne nor my. I tak, do ro ku 2025 Pol ska bę dzie mu sia ła pod da wać re cy klin go wi 77 pro -
cent, a w 2030 ro ku przy naj mniej 90 pro cent te go ty pu opa ko wań. Sza cu je się, że dziś wskaź nik ten w Pol -
sce wy no si za le d wie 30-40 pro cent. Ma my za tem nie speł na sześć lat, aby po dwo ić licz bę bu te lek PET pod da -
wa nych re cy klin go wi. Roz wią za niem pro ble mu ma być wpro wa dze nie sys te mu kau cyj ne go, nad któ rym re -
sort śro do wi ska za sta na wia się od kil ku lat. Z ostat nich za po wie dzi mi ni stra kli ma tu Mi cha ła Kur ty ki wy ni -
ka, że pro po zy cja usta wo wa wpro wa dze nia kau cji za bu tel ki pla sti ko we po win na po ja wić się w czerw -
cu 2020 ro ku. Mi ni ster za de kla ro wał, że sys tem kau cyj ny bę dzie po wią za ny z po sze rze niem od po wie dzial no -
ści pro du cen ta. Ko niecz ność ta kie go roz wią za nia po pie ra więk szość eks per tów, tym bar dziej, że mu si my
wdro żyć pa kiet od pa do wy, obo wią zu ją cy wszyst kie kra je unii eu ro pej skiej. W je go skład wcho dzi dy rek ty wa,
któ ra pre cy zu je wy ma ga nia dla sys te mów Roz sze rzo nej Od po wie dzial no ści Pro du cen ta (2008/98/WE). No we
prze pi sy okre śla ją mi ni mal ny po ziom fi nan so wa nia za go spo da ro wa nia od pa dów przez wpro wa dza ją cych
(pro du cen ci i im por te rzy) pro duk ty do ob ro tu. Po nad to wpro wa dza ją cy pro duk ty bę dą obo wią za ni do po kry -
cia kosz tów se lek tyw ne go zbie ra nia, trans por tu i prze twa rza nia od pa dów na po zio mie wy ma ga nym do osią -
gnię cia unij nego po zio mu. Re sort śro do wi ska za po wia da wy zna cze nie Re gu la to ra, któ ry miał by usta lać staw -
ki opłat po no szo nych przez wpro wa dza ją cych pro duk ty, w tym w opa ko wa niach, do ob ro tu. Wię cej na ten
te mat moż na prze czy tać na dalszych stronach na sze go ma ga zy nu.

Krzysz tof Ma łysz ko
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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
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nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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EKOTECH to jed no z naj star szych i naj waż niej szych wy da rzeń
bran ży ko mu nal nej w Pol sce. Od po nad dwudziestu lat kie lec -
kie tar gi  gro ma dzą du że rze sze bran żo wych przed się bior ców,
przed sta wi cie li sa mo rzą dów i pra cow ni ków na uko wych. Dzie je
się tak dla te go, że ma ją oni uni kal ną moż li wość za po zna nia się
w jed nym miej scu z naj now szy mi roz wią za nia mi, tech no lo gia -
mi i urzą dze nia mi wy ko rzy sty wa ny mi w go spo dar ce od pa da mi
i ochro ny śro do wi ska. Do dat ko wą atrak cją są to wa rzy szą ce
głów nej im pre zie licz ne kon fe ren cje i se mi na ria. Nie ma więc
nic dziw ne go w tym, że co ro ku kie lec kie te re ny wy sta wo we
gro ma dzą naj więk szych kra jo wych i za gra nicz nych przed sta -
wi cie li re pre zen tu ją cych fir my i in sty tu cje zwią za ne 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. Dla te go wie lu wy staw ców swój przy jazd
do Kielc trak tu je nie tyl ko ja ko moż li wość za pre zen to wa nia
swo jej ofer ty sze ro kiej pu blicz no ści, ale przede wszyst kim li czy
na zbu do wa nie re la cji, któ re mo gą w przy szło ści skut ko wać
pod pi sa niem no wych kon trak tów. Jak co ro ku bę dzie więc
moż na na te re nach eks po zy cyj nych za po znać się z naj now szą
ofer tą pro du cen tów ma szyn, urzą dzeń i po zo sta łych pro duk -
tów wy ko rzy sty wa nych przez przed się bior stwa w ce lu za pew -
nie nia czy sto ści i po rząd ku w do mu oraz na uli cach miast.
Na pew no wśród nich nie za brak nie po jaz dów na pę dza nych
al ter na tyw ny mi źró dła mi ener gii. 
W naj bliż szej edy cji or ga ni za to rzy zde cy do wa li się do za kre su bran -
żo we go XXI Tar gów Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi
do łą czyć te ma ty kę zwią za ną z go spo dar ką wod ną. Eks per ci z tej
dzie dzi ny bę dą mie li oka zję po raz pierw szy spo tkać się w Kiel cach

i omó wić ak tu al ne te ma ty. Bę dzie mo wa mię dzy in ny mi o uzdat nia -
niu wo dy, pro jek to wa niu oraz wy ko na niu bu dow li wod no -ka na li za -
cyj nych, a także me lio ra cjach i ochro nie prze ciw po ża ro wej. 
Przez po przed nie dwadzieścia lat na te re nach eks po zy cyj nych
kie lec kich tar gów spo ty ka li się wio dą cy eu ro pej scy pro du cen ci
urzą dzeń do prze twór stwa od pa dów. Pre zen to wa li oni pro fe sjo -
nal ne sys te my nisz czą co -pra su ją ce, pra sy i be low ni ce prze zna -
czo ne do wie lu ro dza jów od pa dów oraz kom plet ne li nie słu żą ce
do pro duk cji bry kie tu. Przed sta wi cie le bran ży ko mu nal nej pre -
zen to wa li roz wią za nia do zmniej sza nia ob ję to ści od pa dów oraz
od zy sku su row ców z ma te ria łów se gre go wa nych. Moż na by ło
rów nież zo ba czyć spe cja li stycz ne po jaz dy oraz naj no wo cze -
śniej sze urzą dze nia i ma szy ny dla ko palń, bu dow nic twa, re cy -
klin gu oraz tech no lo gii bez wy ko po wych. Pod czas naj bliż szej
edy cji od bę dą się rów nież warsz ta ty edu ka cyj ne do ty czą ce pra -
wi dło we go za go spo da ro wa nia i se gre ga cji od pa dów. W ostat -
nich la tach wie dza Po la ków na ten te ma t ule gła ogrom nej po -
pra wie. Jed nak jest jesz cze wie le aspek tów, któ re po trze bu ją
na gło śnie nia i wy ja śnie nia. Obec ni w Kiel cach eks per ci udzie lą
uczest ni kom szko leń nie zbęd nych wska zó wek, któ re w znacz -
nym stop niu mo gą wpły nąć na po ziom ochro ny śro do wi ska ze
stro ny prze cięt ne go czło wie ka. Pod czas ubie gło rocz nej edy cji
zwie dza ją cy mie li też oka zję uczest ni czyć w spe cja li stycz nych
po ka zach eli mi na cji za py le nia i odo rów przy za sto so wa niu
mgły wod nej, po kaz dro nów oraz in sta la cji do po mia ru ni skiej
emi sji czy ga sze nia po ża ru skła do wi ska śmie ci. Po dob ne po ka -
zy od bę dą się rów nież w tym ro ku pod czas XXI Tar gów Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi EKOTECH.

www.ekotech.targikielce.pl

Ochro na śro do wi ska 
i go spo dar ka od pa da mi
Ro sną ca ro la i zna cze nie go spo dar ki wod nej spra wi ły, że or ga ni za to rzy XXI tar gów EKOTECH
po sta no wi li roz sze rzyć za kres te ma tycz ny o za gad nie nia zwią za ne z jej pra wi dło wym funk cjo -
no wa niem. Oczy wi ście na te re nach wy sta wo wych kie lec kich tar gów nie za brak nie przed sta wi -
cie li tra dy cyj nych branż, jak ochro na śro do wi ska i go spo dar ka od pa da mi. Naj bliż sza edy cja im -
pre zy od bę dzie się w dniach 26-27 lu te go 2020 ro ku.
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trum tar go wym bę dzie więc moż na za po znać się sze ro ką re -
pre zen ta cja tech no lo gii wy ko rzy stu ją cych ni sko emi syj ne roz -
wią za nia. Na przy kład Bu cher Mu ni ci pal Gme iner GmbH ja ko
pierw szy pro du cent za pre zen tu je cał ko wi cie elek trycz ny opry -
ski wacz so lan ki dro go wej. Po nie waż „Hu sky Le” nie wy ma ga
wła sne go za si la nia hy drau licz ne go i nie opie ra się na aku mu -
la to rze po jaz du trans por to we go, na da je się do wszyst kich zi -
mo wych samochodów ser wi so wych.
Si łą tar gów i ma gne sem dla od wie dza ją cych jest nie tyl ko licz -
ba wy staw ców, któ rzy licz nie re pre zen tu ją wszyst kie gru py

pro duk tów i tech no lo gii  pre zen to wa nych na IFAT, ale też bo -
ga ty pro gram kon fe ren cji, pre zen ta cji oraz po ka zów na ży wo,
pod czas któ rych go ście na ocz nie mo gą się za po znać z naj -
now szy mi tren da mi i tech ni ka mi sto so wa ny mi w bran ży. Jak
oświad czył dy rek tor zarzą dza ją cy Mes se Mu en chen Ste fan
Rum mel – IFAT pre zen tu je tech no lo gie przy szło ści dla czy ste -
go śro do wi ska i dla te go na pę dza pu blicz ny dia log bar dziej ak -
tyw nie niż kie dy kol wiek wcze śniej. Zna la zło to odbi cie w bar -
dziej licz nych wi zy tach mię dzy na ro do wych po li ty ków, de le ga -
cjach z ca łe go świa ta, obec no ści eks per tów, któ rzy przy by li,
by po dzie lić się po my sła mi, do świad cze nia mi i wie dzą know -

IMPREZY TARGOWE
www.ifat.de

Mniej sze za nie czysz cze nie po wie trza, mniej ga zów cie plar nia -
nych, mniej ha ła su – to naj częściej powtarzane ży cze nia
miesz kań ców miej skich aglo me ra cji.  
– Dla te go wie le gmin stop nio wo zmie nia swo je flo ty po jaz dów
na al ter na tyw ne, ni sko emi syj ne na pę dy od kil ku lat – nie tyl ko
w Niem czech i Eu ro pie, ale co raz czę ściej tak że w Azji – mó wi
Frank Die drich, dy rek tor eu ro pej skie go sto wa rzy sze nia pro du -
cen tów EUnited Mu ni ci pal Equ ip ment. Obec nie trwa dy na -
micz ny wzrost licz by po jaz dów oraz ma szyn z na pę dem elek -
trycz nym i pra wie każ dy pro du cent ma w ofer cie przy naj mniej
je den mo del z al ter na tyw nym na pę dem. Dzie je się tak na przy -
kład w przy pad ku po jaz dów do zbiór ki od pa dów.
– Elek trycz ne po jaz dy do zbiór ki od pa dów są po wszech nie sto -
so wa ne w wie lu gmi nach, zwłasz cza w Szwaj ca rii – in for mu je
Bernd Sack mann, dy rek tor za rzą dza ją cy Nie miec kie go Sto wa -
rzy sze nia Prze my słu Po jaz dów i Sprzę tu Ko mu nal ne go (VAK).
A ga ma pro du cen tów, któ rzy wpro wa dza ją ta kie po jaz dy
do swo jej ofer ty, sta le ro śnie. Przykładem mo że być Vo lvo, któ -

re w li sto pa dzie 2019 ro ku ogło si ło, że wkrót ce w se ryj nej pro -
duk cji znaj dą się dwa mo de le elek trycz nych cię ża ró wek.
Oprócz miej skie go ru chu dys try bu cyj ne go po jaz dy zo sta ły
spe cjal nie za pro jek to wa ne pod ką tem pra cy przy usu wa niu
od pa dów. Pro duk cja se ryj na pla no wa na jest na ma rzec 2020.
Do sko na łym przy kła dem eko lo gicz nych roz wią zań mo że być
– za pre zen to wa ny na tar gach w Bre mer ha ven – cał ko wi cie elek -
trycz ny po jazd na od pa dy Faun, któ ry nie tyl ko na pę dza ny jest
ener gią elek trycz ną, ale też czer pie ją z wy so ko wy daj nej sta cji
ła do wa nia, któ ra jest za si la na bez po śred nio z lo kal nych od pa -
dów. Faun już w ro ku 2018, pod czas po przed niej edy cji tar gów
IFAT, za pre zen to wał pro to ty py bez e mi syj nych po jaz dów
– do zbie ra nia śmie ci i za mia tar ki. Obec nie ocze ku je się, że
pierw sze po jaz dy wy po sa żo ne w tę tech no lo gię bę dą re gu lar nie
eks plo ato wa ne w nie miec kich mia stach już od przy szłe go ro ku. 
Pew ne jest, że w przy pad ku bran ży ko mu nal nej przy szłość
nie ro ze rwal nie zwią za na jest z tech no lo gia mi eko lo gicz ny mi.
Trend ten po twier dza też no wa edy cja tar gów IFAT, któ ra od -
bę dzie się od 4 do 8 ma ja 2020 roku. W mo na chij skim cen -

Ni sko emi syj ne tech no lo gie na IFAT 2020
Z na pły wa ją cych in for ma cji wy ni ka, że naj now sza edy cja tar gów IFAT mo że zo stać w znacz nym
stop niu zdo mi no wa na przez ni sko emi syj ne tech no lo gie. Nic dziw ne go, wszak zgod nie z eu ro pej -
ski mi dy rek ty wa mi pań stwa unij ne mu szą je sto so wać w bran ży ko mu nal nej na sze ro ką ska lę. 
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-how. Przed dwo ma la ty wio dą cym te ma tem by ła unij na po li ty -
ka w spra wie pla sti ku. Wska zy wa no na ogrom ne za gro że nie,
ja kie nie sie dla czy sto ści wód oraz ra dzo no, jak sku tecz nie
moż na go pod dać re cy klin go wi. W naj bliż szej edy cji rów nież
czy sta wo da i re cy kling bę dą sku piać uwa gę uczest ni ków,
któ rych moż na się spo dzie wać jesz cze wię cej niż przed ro -
kiem. A przy po mnij my, że ubie gły rok to re kor do we po -
nad 141.000 zwie dza ją cych z po nad 160 kra jów. Mo gli oni
w mo na chij skim kom plek sie wy sta wien ni czym za po znać się
z eks po zy cją – rów nież re kor do wą – 3.305 wy staw ców, pre -
zen tu ją cych pro duk ty firm z 58 kra jów. Pod czas ostat niej im -
pre zy wy staw cy wy peł ni li do ostat nie go miej sca wszyst kie 18
hal oraz eks po zy cje ze wnętrz ne roz le głych Mo na chij skich Te -
re nów Tar go wych. Już na kil ka mie się cy przed im pre zą za bra -
kło miejsc dla ko lej nych apli ku ją cych. 

Do daj my, że wśród wy staw ców zna la zła się tak że znacz na, bo li -
czą ca 40 firm, re pre zen ta cja przed się biorstw z Pol ski, a od cza -
su „re wo lu cji śmie cio wej” ich licz ba sys te ma tycz nie ro śnie. 
– W edy cji 2014 po wierzch nia 26 pol skich sto isk wzro sła o bli -
sko 65% w sto sun ku do 2012 ro ku i po raz pierw szy prze kro czy -
ła ty siąc me trów kwa dra to wych. W ro ku 2016 pol skich wy staw -
ców by ło trzy dzie stu, a dwa la ta póź niej było ich już trzy dzie stu
ośmiu. Od kilku lat naj więk szym pol skim wy staw cą jest fir ma
Pro nar z Na rwi, któ ra eks po nu je ma szy ny do re cy klin gu oraz urzą -
dze nia sto so wa ne w tech no lo giach ko mu nal nych – pod su mo wu je
Grze gorz Gra bar czyk z Biu ra Tar gów Mo na chij skich w Pol sce.
Ten den cja wzro sto wa, za rów no pod wzglę dem ogól nej licz by firm,
jak i obec no ści pol skich przed sta wi cie li, bę dzie wi docz na tak że
na IFAT 2020. Po twier dza to re no mę mo na chij skiej im pre zy, a tak -
że ro sną cą ro lę bran ży ko mu nal nej w glo bal nej go spo dar ce.
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Co z tym RDF-em?
W roku 2016  opu bli ko wa no Kra jo wy Plan Go spo dar ki Od pa -
da mi 2022. Od te go mo men tu nie milk ną gło sy na te mat za ka -
zu ter micz ne go prze twa rza nia wię cej niż 30% wy two rzo nych
w wo je wódz twie od pa dów ko mu nal nych. Trud no po jąć, dla -
cze go re sort śro do wi ska tak kur czo wo trzy ma się te go za pi su,
a co za tym idzie – rów nież za my ka dro gę do bu do wy ma łych,
lo kal nych spa lar ni RDF-u z od zy skiem przy elek tro cie płow ni,
z wy ko rzy sta niem cie pła dla miesz kań ców. Co gor sza,
do tych 30% wli cza ne są rów nież ce men tow nie! 
– Frak cja nad si to wa po win na być kie ro wa na do od zy sku ener ge -
tycz ne go! Dziś nie mó wi się o bu do wie spa lar ni, ale w ta kim ra -
zie: co zro bić z frak cją wy so ko ka lo rycz ną? To jest ok. 4 mln ton!
– za sta na wia się prof. Piotr Man czar ski z Po li tech ni ki War szaw -
skiej. – Z dru giej stro ny pa trząc, ogra ni cze nia dla skła do wa nia
frak cji wy so ko ka lo rycz nej stwa rza ją ogrom ne moż li wo ści dla
bran ży cie płow ni czej. To szan sa na wy ko rzy sta nia pa li wa z od -
pa dów w ener ge ty ce za wo do wej i mniej szych. Ale chy ba nie ma
ku te mu wo li. To dla te go w świe tle obo wią zu ją ce go pra wa, „gi -
nie” nam wie le od pa dów pal nych, a ich ewen tu al ne za go spo da -
ro wa nie jest bar dzo dro gie – do da je pro fe sor Man czar ski.
Te zie o wy ko rzy sta niu RDF-u w ener ge ty ce za wo do wej sta -
now czo sprze ci wia się prof. Ju rand Bień z Po li tech ni ki Czę sto -
chow skiej. W je go oce nie obiek ty te nie są go to we na przy ję cie
te go ro dza ju pa li wa. A po za tym w roku 2021 wpro wa dza na
bę dzie dy rek ty wa emi syj na.
Te go la rum wo kół te ma tu bu do wy ko lej nych in sta la cji ter micz ne -
go prze kształ ca nia od pa dów nie poj mu je przed sta wi ciel Na ro do -
we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. 
– Le gi sla cja idzie na prze ciw bran ży, do strze gam tu wiel ki po zy -
tyw – pod kre śla Ja ro sław Ro liń ski, dy rek tor De par ta men tu
Ochro ny Zie mi w NFOŚiGW. – Prze cież my obec nie spa la my
je dy nie 10% stru mie nia. Stwórz my in sta la cje, któ re za go spo da -
ru ją te ko lej ne 20%, a po tem uża laj my się, że 30% to za ma ło.
Tyl ko że by by ła ja sność: my te ko lej ne in we sty cje mu si my po -
czy nić za środ ki kra jo we, bo Unia już na to nie da.
Sy tu ację na ryn ku pa liw al ter na tyw nych i pro ble mów z ich
za go spo da ro wa niem do sko na le wy ko rzy stu ją pod mio ty,
do któ rych ta frak cja mo że tra fić. O ile jesz cze w tym ro ku
za od biór to ny RDF-u pła ci ło się w gra ni cach 170-400 zło -
tych, o ty le prze tar gi na przy szły rok po ka zu ją, że ce -
na za od biór to ny pa li wa oscy lu je na po zio mie 700 zło tych,
choć w Świę to krzy skiem jed na z ofert się ga ła gigantycznej
sumy 1.200 zło tych za to nę! 
In sta la cje ko mu nal ne w jed nym re gio nie
Sy tu ację do dat ko wo kom pli ku je zmia na de fi ni cji RIPOK-u (na -
zy wa nej te raz In sta la cją Ko mu nal ną), w któ rej re zy gnu je się
z wy mo gu ob słu gi co naj mniej 120 tysięcy miesz kań ców. Efek -

tem te go bę dzie roz drob nie nie sie ci in sta la cji (mniej szych
RIPOK-ów), co po cią gnie za so bą da le ko idą ce kon se kwen cje:
pro ble my z osią gnię ciem po zio mów od zy sku i re cy klin gu, uzy -
ska niem opty mal nych stan dar dów tech no lo gii prze twa rza nia
od pa dów, osią gnię ciem pa ra me trów ochro ny śro do wi ska. Tak
roz drob nio ny sys tem bę dzie wresz cie ge ne ro wał pro ble my
zwią za ne z kon tro lą, gdyż – przy już obec nych nie do bo rach
ka dro wych w wo je wódz kich in spek to ra tach ochro ny śro do wi -
ska – wła ści wy nad zór nad ty mi in sta la cja mi sta nie się wręcz
nie moż li wy. Je śli ma ła in sta la cja ko mu nal na nie bę dzie mu sia -
ła kon ku ro wać tech no lo gicz nie z już obec ny mi, du ży mi obiek -
ta mi za go spo da ro wa nia od pa dów, bę dzie my mie li do czy nie -
nia ze zja wi skiem za bu rzo nej kon ku ren cji ryn ko wej.
Naj bar dziej wraż li wy te mat w za kre sie do tych cza so we go „po -
rząd ku” to uchwa lo na de re gio na li za cja. Obec nie bo wiem ma -
my do czy nie nia z jed nym re gio nem na te re nie ca łe go kra ju.
Co wię cej, do in sta la cji ko mu nal nej nie mu szą już tra fiać bio -
od pa dy. W efek cie tej zmia ny ode bra ne od miesz kań ców od -
pa dy bę dą mo gły jeź dzić po ca łej Pol sce, aby zna leźć miej sce,
w któ rym zo sta ną naj ta niej za go spo da ro wa ne. Już jed nak te -
raz wia do mo, że de re gio na li za cja zna czą co wpły nie na tech no -
lo gie w od pa dach. – Re gio na li za cja by ła do bra. Wie dzia no, ja ką
tech no lo gią dys po nu je RIPOK i gmi na mo gła do sto so wać sys -
tem se lek tyw nej zbiór ki do wy mo gów in sta la cji – oce nia Ma ciej
Kieł bus z kan ce la rii Ziem ski i Wspól ni cy. 
Z ko lei przed sta wi ciel NFOŚiGW wska zu je, że bez re gio nów
trud niej bę dzie uzy skać do fi nan so wa nie. 
– Wnio sek bę dzie mu siał za wie rać do dat ko wo do ku men to wa nie
ba dań ryn ku. Bo skąd ma my wie dzieć, czy tam są od pa dy, ja ką
ma ją mor fo lo gię i ile ich fak tycz nie jest? Do tych czas moż na by ło
te da ne „wy cią gnąć” z WPGO, gdzie do kład nie scha rak te ry zo wa -
ny był każ dy re gion i wcho dzą ce w je go skład RIPOK-i. Te raz nie
ma my na czym się oprzeć – mó wi dy rek tor Ja ro sław Ro liń ski.
Za czął się za tem okres „bu rzy i na po ru” – twier dzi Maciej
Kieł bus. Do tej po ry RIPOK-i nie mu sia ły wal czyć o od pa dy,
bo w re gio nie by ły je dy ny mi in sta la cja mi, gdzie mo gły tra fiać
ode bra ne od miesz kań ców od pa dy zmie sza ne i zie lo ne. Te -
raz za cznie się woj na o od pa dy.
Czy jed nak bę dzie aż tak źle? Stu dium pa ne lo we z udzia łem
przed sta wi cie li in sta la cji ko mu nal nych z nie mal wszyst kich wo -
je wództw po ka za ło, że na ra zie pro ble mu z od pa da mi nie ma.
Jest wręcz od wrot nie: in sta la cje są „za sy py wa ne” od pa da mi.
Dla nie któ rych eks plo ata to rów jest to sy tu acja anor mal na,
zwłasz cza dla pod mio tów pry wat nych:  – Mu si my za my kać bra -
mę, że by nie przyj mo wać od pa dów, chcąc zre ali zo wać za war te
już wcze śniej kon trak ty – mó wi Mar cin Ben be nek z fir my KOM-
EKO. – Na wet jak „wy śru bo wa li śmy” ce nę na bra mie, to i tak by -
li ta cy, któ rzy chcie li do nas przy wieźć od pa dy. Z ko lei w re gio -

GOSPODARKA ODPADAMI
www.ekorum.pl

Problemy z odpadami
To był wy jąt ko wy rok. Z tak ob szer ny mi zmia na mi w pra wie za rów no eu ro pej skim, jak i kra jo -
wym, daw no już nie mie li śmy do czy nie nia. Trze ba jed nak pa mię tać, że te ro sza dy wca le nie
przy nio są sta bil no ści, o któ rą tak za bie ga ją wszy scy uczest ni cy od pa do we go ryn ku. O tym oraz
in nych wy da rze niach dys ku to wa no pod czas co rocz ne go Zjaz du RIPOK, któ ry od był się w li sto -
pa dzie 2019 roku. Dys ku sje zdo mi no wa ły kwe stie zwią za ne z frak cją ka lo rycz ną, se lek tyw ną
zbiór ką oraz zmia ną de fi ni cji RIPOK i de re gio na li za cją.
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nach, gdzie RIPOK był mo no po li stą, nie do strze ga się wpły wu
de re gio na li za cji na funk cjo no wa nie in sta la cji. Po dob nie rzecz
ma się w przy pad ku obiek tów, któ re ma ją za war te po ro zu mie nia
z gmi na mi w za kre sie do star cza nia do nich od pa dów. 
– De re gio na li za cja we szła, ale nie przy ję ła się – oce nia Piotr
Szew czyk z ZUOK „Or li Staw” w Wiel ko pol sce. – W za sa dzie
wszyst kie in sta la cje sa mo rzą do we daw no się „oko pa ły”, ma ją
pod pi sa ne umo wy i nie strasz ne im fluk tu acje w tym za kre sie.
Co wię cej, wie le eks plo ata to rów ode tchnę ło z ulgą, kie dy uwol -
nio no spod re żi mu RIPOK-ów od pa dy zie lo ne. 
– Mie li śmy z tym du ży pro blem. By li śmy tą frak cją za sy py wa ni.
Na sza in sta la cja nie mia ła ta kich mo cy prze ro bo wych, więc za -
my ka li śmy bra mę, co z ko lei po tę go wa ło nie za do wo le nie spo -
łecz ne. Dzię ki uwol nie niu ryn ku od pa dy zie lo ne po je cha ły gdzie
in dziej – przy zna je Wal de mar Kor dziń ski ze spół ki RADKOM.
Po zio my od zy sku na za krę cie
Wie le kon tro wer sji wciąż bu dzi wy móg osią gnię cia okre ślo -
nych pra wem po zio mów od zy sku i re cy klin gu. Je śli kto kol -
wiek za kła dał, że pię cio po jem ni ko wy sys tem se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów przy bli ży nas do uzy ska nia te go ce lu, to
czas spoj rzeć re al nie na to, jak dzi siaj wy glą da se lek tyw -
na zbiór ka „u źró dła” i ry nek zby tu su row ców. W tym za kre -
sie przed sta wi cie le bran ży od pa do wej wy po wia da ją się bar -
dzo scep tycz nie. – Mo że my wsta wiać ko lej ne se pa ra to ry, ale
je śli se lek tyw na zbiór ka „u źró dła” nie bę dzie po sia da ła dzie -
więć dzie się ciu pro cent wła ści wych od pa dów, to my tych po -
zio mów nie osią gnie my – mó wi Zbi gniew Chli pa ła ze spół ki
EKO w Pie szy cach. Z ko lei przed sta wi ciel ZZO Mar szów
wska zu je, że po peł nio no błąd, pi sząc na po jem ni kach/wor -
kach „two rzy wa sztucz ne” za miast „opa ko wa nia”. Bo zbyt
jest tyl ko na opa ko wa niów kę. A tak to sześć dzie siąt pro cent
ze bra nych od pa dów idzie do pro duk cji pa li wa al ter na tyw ne -

go. W tym sa mym to nie wy po wia da ją się przed sta wi cie le wo -
je wódz tw łódz kie go i świę to krzy skie go, którzy twierdzą,
że do in sta la cji tra fia ją od pa dy, któ re nie po win ny się tam
zna leźć, bo nie ma na nie zby tu. – Praw do po dob nie nie uda
się nam osią gnąć wy ma ga nych po zio mów. I nie dla te go, że
in sta la cja jest zła. Po pro stu nie ma od bior ców na ten to war.
Dla te go jeź dzi my po gmi nach i szko li my, jak se gre go wać
oraz co ma się zna leźć w żół tym wor ku – mó wi Le szek Wo ło -
wiec z MZGOK w Jan czy cach.
Lep szych per spek tyw dla ryn ku su row ców upa tru je się
po wpro wa dze niu w Pol sce roz sze rzo nej od po wie dzial no ści
pro du cen ta (ROP). Kie dy to jed nak bę dzie? Nie wia do mo.
– Po co ROP? – py ta Ja kub Tycz kow ski z or ga ni za cji od zy sku
REKOPOL i od ra zu od po wia da: – To jest uczciw sze. Bo ten
koszt i tak po kry je my my, miesz kań cy. Ale je śli wię cej ku pi my,
to wię cej za pła ci my. Po za tym prze mysł, wi dząc to w swo im ra -
chun ku zy sków i strat, bę dzie chciał pra co wać nad lep szy mi
opa ko wa nia mi. Pó ki co, w kon tek ście ROP-u jest wie le py tań,
na któ re wciąż bra ku je od po wie dzi.
Cha os… nie tyl ko na po cząt ku
Pa trząc na sys tem go spo dar ki od pa da mi, wi dać, że fun du je my
so bie co raz więk szy cha os. Ma my kil ka prze pi sów, któ re bu dzą
spo re wąt pli wo ści. Bra ku je nam na to miast do ku men tu po li tycz -
ne go, któ ry by po ka zy wał, do kąd zmie rza my. Na ten praw ny
roz gar diasz na kła da nam się jesz cze cha os or ga ni za cyj ny,
choć by w po sta ci po dzia łu kom pe ten cyj ne go Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska. Bę dzie to po cią ga ło za so bą ma sę kon se kwen cji,
głów nie w ob sza rze le gi sla cji i wy da wa nia roz strzy gnięć.

Kin ga Ga mań ska, 
Pa weł Sza dzie wicz, 

EKORUM
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Kto czy ta, wie wcze śniej!
Czy w do bie in ter ne tu wy da wa nie dwu mie sięcz ni ka ma w ogó le sens? Po co cze kać ty -
le cza su – prze cież in for ma cje mo gą do cie rać do nas w cza sie nie mal rze czy wi stym.
Od wie dzy dzie li nas za le d wie chwi la ocze ki wa nia na wy nik w wy szu ki war ce, A jed nak
– wszyst ko za le ży, ja kiej wie dzy. I ja kich in for ma cji szu ka my. Ar ty ku ły pu bli ko wa ne
przez nas w Po śred ni ku Ko mu nal nym to nie ulot ne ak tu al no ści, ale po głę bio na pu bli -
cy sty ka o ko mu nal nej te ma ty ce czy też in for ma cje o cha rak te rze po nad cza so wym
– opi sy sprzę tu i tech no lo gii sto so wa nych w bran ży. Nie od dziś wia do mo, że tekst
wy dru ko wa ny na pa pie rze po prze czy ta niu za pa da w pa mięć na dłu żej, ak ty wi zu jąc
zu peł nie in ne ob sza ry w mó zgu niż lek tu ra cy fro wych ar ty ku łów z ekra nu ta ble tu czy
lap to pa. Nie zna czy to jed nak, że in ter net dla nas nie ist nie je. Każ dy chce „być
na bie żą co”. Dla te go wła śnie od kil ku już lat raz w ty go dniu wy sy ła my do na szych
Czy tel ni ków (ale tyl ko tych, któ rzy te go so bie ży czą) krót ki i tre ści wy new slet ter
z ak tu al no ścia mi. Pi sze my o no wo ściach, re la cjo nu je my tar gi, im pre zy, pre zen ta -
cje, ale tak że in for mu je my o zmia nach prze pi sów. Lub po pro stu pu bli ku je my
cie ka wost ki – np. zdję cie au to nomicznej ko siar ki pod Krzy wą Wie żą w Pi zie. Po -
ni żej wy bór przy kła do wych in for ma cji, ja kie tra fi ły do na szych pre nu me ra to rów
w ostat nich ty go dniach. Za pra sza my do do pi sa nia się do na szej li sty abo nen -
tów! Nic nie kosz tu je, a wie le da je!

                                                             Mag da le na Ziem kie wicz
                                                  Wy daw ca

Lie bherr do sko na ły do kom po stow ni

No wa ła do war ka ko ło wa Lie bherr L55 0 Xpo wer tra fi ła do Przed się bior stwa
Usług Ko mu nal nych Sa ni ko Sp. z o.o. we Wło cław ku. Ma szy na zo sta ła wy bra -
na w wy ni ku po stę po wa nia prze tar go we go, a bę dzie wy ko rzy sty wa na w pra -
cach zwią za nych z za go spo da ro wa niem od pa dów ko mu nal nych. Sa ni ko to fir -
ma z dłu gą hi sto rią, któ ra się ga ro ku 1930, kie dy we Wło cław ku za czął funk cjo -
no wać ko mu nal ny za kład oczysz cza nia mia sta.

Te nax Elec tra 2.0 Neo w Ka to wi cach

Pierw sza elek trycz na za mia tar ka roz po czę ła pra cę w Ka to wi cach. Ob słu gi wać
bę dzie głów nie uli ce w cen trum mia sta, przy czy nia jąc się do mniej sze go za -
nie czysz cze nia po wie trza. Po jaz dy z sil ni kiem Die sla są dość gło śne i każ de go
ro ku emi tu ją do at mos fe ry oko ło 37 ton dwu tlen ku wę gla. Ta jest cał ko wi cie
bez e mi syj na i pracuje o bli sko dwadzieścia pro cent ci szej. Po jazd ła du je się
w nie ca łe czte ry go dzi ny, a mo że potem pra co wać osiem. Elek trycz na za mia -
tar ka Te nax Elec tra 2.0 Neo zo sta ła do star czo na przez fir mę Eco -Cle an.

Me da list ka Pro na ru

Ka na ło wa pra sa be lu ją ca Pro nar HPBK-67HA to je den z wie lu przy kła dów za -
an ga żo wa nia pod la skiej fir my w two rze nie ma szyn i urzą dzeń słu żą cych po -
trze bom go spo dar ki obie gu za mknię te go, a za tem dba ło ści o śro do wi sko na -
tu ral ne. Jej za le ty do ce ni ło też ju ry kon kur so we tar gów Pol -Eco Sys tem 2019,
któ re przy zna ło jej Zło ty Me dal Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich.
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Bob cat dla bran ży od pa dów

Na od by wa ją cych się w li sto pa dzie tar gach Agri tech ni ca, Bob cat, za pre zen to -
wał mię dzy in ny mi no wą se rię ła do wa rek o ste ro wa niu bur to wym M. Z in nych
cie ka wo stek z sze ro kiej ofer ty ła do wa rek te le sko po wych, mi ni -ko pa rek, kom -
pak to wych ła do wa rek gą sie ni co wych oraz sprzę tu rol ni cze go Bob cat. Nas za -
in te re so wał mo del TL43.80HF do stęp ny rów nież w wer sji „Wa ste Expert”, prze -
zna czo nej spe cjal nie do użyt ko wa nia w trud nych wa run kach ty po wych dla
bran ży od pa dów i re cy klin gu.

Elek trycz ne Mer lo na tar gach Agri tech ni ca

No wa ma szy na Mer lo – przy ja zny dla śro do wi ska, ci chy, bez e mi syj ny w 100%
elek trycz ny Mer lo e -Wor ker – to jed na z nie wąt pli wych atrak cji tar gów w Ha no -
we rze któ re po trwa ją jesz cze do 16 li sto pa da. Ma szy ny te zo sta ły za pro jek to wa -
ne, by pra co wa ły bez ha ła su i emi sji za nie czysz czeń, nie bez zna cze nia jest jed -
nak fakt, iż ge ne ru ją one niż sze kosz ty ope ra cyj ne w po rów na niu z po dob ny mi
mo de la mi wy po sa żo ny mi w na pęd spa li no wy.

Elek trycz ne śmie ciar ki 6x2 DAF CF

Fir ma DAF Trucks wpro wa dza elek trycz ne pod wo zie 6x2 pod za bu do wę se rii CF
Elec tric. Pierw sze po jaz dy, któ re jesz cze w tym ro ku przej dą te sty te re no we, bę dą
za bu do wa ne śmie ciar ka mi. Te sty od bę dą się w ho len der skich przed się bior stwach
ko mu nal nych HVC i ROVA. Na po cząt ku 2020 r. w ich ślad pój dą mia sto Rot ter -
dam i fir ma Cu re, któ re wpro wa dzą cał ko wi cie elek trycz ne śmie ciar ki o na pę -
dzie 6x2 wy po sa żo ne w żu raw. Wszyst kie te po jaz dy ma ją układ na pę do wy VDL
E -Po wer. Cał ko wi cie elek trycz ny sys tem zbiór ki od pa dów do star cza VDL Trans lift. 

Vo lvo wy pro du ko wa ło piętnastoty sięcz ną hy bry dę

No we, ni sko emi syj ne au to bu sy Vo lvo 7900 Hy brid wo żą miesz kań ców Ko sza li na
– je den z nich to 15-ty sięcz ny po jazd wy pro du ko wa ny przez wro cław ską fa bry -
kę. Fa bry ka au to bu sów Vo lvo jest je dy nym w Eu ro pie za kła dem, w któ rym au to -
bu sy są nie tyl ko pro du ko wa ne, ale rów nież pro jek to wa ne przez pol skich in ży -
nie rów. We wro cław skim cen trum ba daw czo -roz wo jo wym opra co wy wa ne są
naj no wo cze śniej sze roz wią za nia sto so wa ne w au to bu sach, a w pro ce sie pro -
duk cyj nym wy ko rzy sty wa ne są za awan so wa ne tech no lo gie – ta kie jak sztucz na
in te li gen cja 

War szaw skie MPO in we stu je w no wo cze sność i eko lo gię

We wto rek 13 lip ca w War sza wie od by ła się kon fe ren cja pra so wa, pod czas któ -
rej Miej skie Przed się bior stwo Oczysz cza nia w m. st. War sza wa ofi cjal nie ogło si -
ło za kup 34 no wo cze snych śmie cia rek. Dzię ki te mu za ku po wi MPO bę dzie mia -
ło do dys po zy cji 127 po jaz dów, któ re bę dą dzia ła ły w sied miu dziel ni cach sto li cy
ob słu gu jąc po nad 32 ty sią ce miejsc zbiór ki od pa dów. No we po jaz dy speł nia ją
naj now sze nor my emi sji spa lin EURO 6. Są wy po sa żo ne w sys te my czuj ni ków
i ka mer, któ re zwięk sza ją bez pie czeń stwo osób znaj du ją cych się w po lu ich
dzia ła nia. 

Kärcher przy wró cił blask fon tan nie w Würzbur gu

Jed ną z naj więk szych atrak cji tu ry stycz nych mia sta Würzburg (nie miec ka Ba wa -
ria) jest bo ga to zdo bio na fon tan na usy tu owa na obok im po nu ją ce go pa ła cu. Nie -
ste ty przez dłu gie de ka dy Fon tan na Fran koń ska na ra żo na by ła na dzia ła nie
twar dej wo dy i czyn ni ków at mos fe rycz nych, któ re po zo sta wi ły śla dy w po sta ci
osa du wa pien ne go i licz nych po ro stów. Przy wró ce niem czy sto ści za byt ko wym
de ta lom za ję li się spe cja li ści Kärcher, któ rzy przy go to wa li obiekt do re no wa cji,
któ ra ma od być się w 2020 ro ku.
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Po nad pię ciu set uczest ni ków Świa to we go Fo rum e -Mo bil no ści
zgo dzi ło się co do jed nej kwe stii: roz wój bez e mi syj ne go trans -
por tu wy ma ga dia lo gu wszyst kich za in te re so wa nych stron
z sek to ra elek tro mo bil no ści.
Rok te mu, pod czas szczy tu kli ma tycz ne go w Ka to wi cach po -
wsta ła ko ali cja państw po pie ra ją cych roz wój elek tro mo bil no -
ści. De kla ra cja „Dri ving Chan ge To ge ther – Ka to wi ce Part ner -
ship for Elec tro mo bi li ty” zo sta ła przy ję ta przez kil ka dzie siąt
kra jów, re gio nów, miast, or ga ni za cji oraz przez po nad ty siąc
firm. War szaw skie fo rum słu ży ło po głę bie niu współ pra cy, za -
pre zen to wa niu i omó wie niu prak tyk, któ re sprzy ja ją elek tro mo -
bil no ści na po szcze gól nych ryn kach. Spo tka nie w for mu le
okrą głe go sto łu by ło wstę pem do dru giej czę ści fo rum, po -
świę co nej pra cy w gru pach ro bo czych.
Pod czas ce re mo nii otwar cia pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki mó -
wił o dzia ła niach wspie ra ją cych roz wój elek tro mo bil no ści
w Pol sce. – Roz wój elek tro mo bil no ści po zo sta je na szym prio -
ry te tem. Wdro ży li śmy wie le in stru men tów praw nych i fi nan so -
wych w ce lu przy spie sze nia trans for ma cji w kie run ku trans por -
tu bez e mi syj ne go. Mam na dzie ję, że Glo bal ne Fo rum e -Mo bil -
no ści po zwo li nam opra co wać no we roz wią za nia i po my sły,
któ re od po wie dzą na wy zwa nia zwią za ne z mo bil no ścią ju tra
– po wie dział pre mier. Pod kre ślił, że ta kie pro jek ty wzmac nia ją
in no wa cyj ną po zy cję Pol ski oraz wpły wa ją na zmia ny w in nych
sek to rach go spo dar ki. Mi ni ster Kli ma tu i pre zy dent COP24 Mi -
chał Kur ty ka opo wia dał o do tych cza so wych osią gnię ciach Pol -
ski z za kre su elek tro mo bil no ści. Przy po mniał, że przy pol skich
dro gach ma my już po nad 1.500 punk tów ła do wa nia, któ re
umoż li wia ją prze miesz cza nie się po jaz da mi elek trycz ny mi oraz
że w Pol sce znaj du je się naj więk sza w Eu ro pie fa bry ka ba te rii.

– W Pol sce chce my żyć w czy stych, zdro wych mia stach, a elek -
tro mo bil ność to sku tecz ne na rzę dzie do po pra wy ja ko ści na -
sze go ży cia. Cie szę się, że na si part ne rzy z ca łe go świa ta przy -
je cha li do War sza wy, aby wspól nie dys ku to wać o tym, jak
wspie rać i bu do wać sys tem trans por tu eko lo gicz ne go – po wie -
dział mi ni ster Mi chał Kur ty ka.
Pod czas Fo rum od by ło spo tka nia zor ga ni zo wa ne w for mie
okrą głych sto łów sześć mię dzy na ro do wych grup ro bo czych.
Oma wia no naj lep sze prak ty ki o klu czo wym zna cze niu dla
sek to ra trans por tu o ze ro wej emi sji. W spo tka niach udział
wzię li eks per ci z róż nych ob sza rów elek tro mo bil no ści: przed -
sta wi cie le ad mi ni stra cji, pro du cen ci po jaz dów, pod ze spo łów
i in fra struk tu ry, kon cer ny ener ge tycz ne, ope ra to rzy sta cji ła -
do wa nia i car- sha rin gu, do staw cy tech no lo gii, przed sta wi cie -
le prze my słu i or ga ni za cji po za rzą do wych, uni wer sy te ty, fir my
kon sul tin go we, in sty tu cje fi nan so we i or ga ni za cje pu blicz ne.
W spo tka niach grup ro bo czych wzię ło udział po nad dwu stu
eks per tów z Pol ski i za gra ni cy. 
Stra te gie roz wo ju elek tro mo bil no ści mu szą być do sto so wa ne
do lo kal nych wa run ków. W de ba cie na te mat naj bar dziej sku -
tecz nych spo so bów wdra ża nia elek tro mo bil no ści na róż nych
ryn kach jej uczest ni cy zgo dzi li się, że nie ma jed nej, uni wer sal -
nej stra te gii bu do wy zrów no wa żo ne go eko sys te mu trans por tu.
Roz wój flo ty po jaz dów elek trycz nych i in fra struk tu ry do ła do wa -
nia to zło żo ny pro ces, któ re go ele men ty za le żą od wie lu czyn ni -
ków spo łecz nych, fi nan so wych i praw nych. Sku tecz ną stra te gię
trans por tu bez e mi syj ne go na le ży do sto so wać do lo kal nych wa -
run ków, za rów no na szcze blu kra jo wym, jak i lo kal nym.
Elek tro mo bil ność nie mo że być ce lem sa mym w so bie, po win -
na być na rzę dziem do po pra wy ja ko ści ży cia spo łe czeń stwa.

ELEKTROMOBILNOŚĆ

a Pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki otwo rzył ob ra dy war szaw skie go fo rum, by pod kre ślić
wa gę, ja ką przy wią zu je pol ski rząd do kwe stii elek tro mo bil no ści

a Kul to wej Sy ren ki od lat nie moż na zo ba czyć na dro gach. Mo że zmie ni się to po wej -
ściu do ma so wej pro duk cji mo de lu VoscoS106EV z na pę dem elek trycz nym?

Elek tro mo bil ność nie mo że być 
ce lem sa mym w so bie
Na Sta dio nie PGE Na ro do wym w War sza wie 21 li sto pa da od by ło się Glo bal E -mo bi li ty Fo rum, pierw -
sze w Pol sce spo tka nie po świę co ne dys ku sji nad elek tro mo bil no ścią re ali zo wa na na ta ką ska lę. Fo -
rum mia ło cha rak ter wy da rze nia wy so kie go szcze bla – udział wzię li w nim re pre zen tan ci rzą dów, sa -
mo rzą dów, miast, or ga ni za cji mię dzy na ro do wych i firm dzia ła ją cych na rzecz elek tro mo bil no ści
– z pre mie rem Ma te uszem Mo ra wiec kim oraz mi ni strem kli ma tu, a za ra zem pre zy den tem COP24 Mi -
cha łem Kur ty ką i Ova isem Sar ma dem, za stęp cą se kre ta rza Kon wen cji Kli ma tycz nej ONZ (UNFCCC). 
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Bu do wa zrów no wa żo ne go sys te mu trans por tu po win na za -
wsze za czy nać się od prze pi sów do sto so wa nych do naj waż -
niej szych tren dów w sek to rze mo bil no ści.
Sta bil ny i kom plek so wy sys tem wspar cia sta no wi pod sta wę
roz wo ju ryn ku po jaz dów elek trycz nych.
Dys ku tu ją cy o fi nan so wa niu e -mo bil no ści eks per ci pod kre śli li,
że sys tem sub sy diów po wi nien być przej rzy sty i sta bil ny, po -
nie waż po ten cjal ni na byw cy po jaz dów elek trycz nych mu szą
być świa do mi wspar cia, na któ re mo gą li czyć, mu szą wie dzieć,
ja kie są za sa dy udzie la nia wspar cia i do kład nie znać ko rzy ści
eko no micz ne, któ rych mo gą się spo dzie wać.
Sku tecz ny pro gram do ta cji obej mu je ca ły sze reg pro duk tów – nie
tyl ko sa mo cho dy, ale tak że in ne ro dza je po jaz dów (w tym au to bu -
sy) oraz nie zbęd ną do ich dzia ła nia in fra struk tu rę. Jak po ka zu ją
licz ne przy kła dy, szcze gól nie waż ne są do ta cje dla pry wat nych ła -
do wa rek, po nie waż więk szość kie row ców wo li ła do wać swo je sa -
mo cho dy w do mu. Sku tecz ny sys tem wspar cia po wi nien być ad -
re so wa ny do osób fi zycz nych, przed się bior ców i władz lo kal nych.
Dla te go ad mi ni stra cja pu blicz na po win na utrzy my wać sta ły i kon -
struk tyw ny dia log ze wszyst ki mi uczest ni ka mi ryn ku.

Roz wój zrów no wa żo ne go trans por tu stwa rza no we wy zwa nia
Wy zwa nia i ba rie ry w two rze niu eko sys te mu e -mo bil no ści
oma wia no w trze ciej gru pie. Eks per ci wska zy wa li głów nie
na ba rie ry praw ne i ad mi ni stra cyj ne, nie wy star cza ją co roz wi -
nię tą in fra struk tu rę ła do wa nia, wy so kie ce ny sa -
mo cho dów ze ro - i ni sko emi syj nych, ale tak że
na prze szko dy zwią za ne z ni ską świa do mo ścią
spo łecz ną i wa run ka mi tech no lo gicz ny mi.
Uczest ni cy gru py ro bo czej wska za li, że na nie któ -
rych ryn kach po daż w sek to rze elek tro mo bil no ści
nie na dą ża za po py tem,   o czym świad czą dłu gie
cza sy ocze ki wa nia na sa mo cho dy elek trycz ne.
W przy pad ku przed się bior ców i sa mo rzą dów,
któ re wpro wa dza ją do swo ich flot po jaz dy elek -
trycz ne na więk szą ska lę, ko niecz na jest zmia -
na ist nie ją cych mo de li ope ra cyj nych, któ re zo sta -
ły utwo rzo ne z my ślą o po jaz dach kon wen cjo nal -
nych. Ko niecz na jest rów nież po pra wa efek tyw -
no ści śro do wi sko wej w ca łym cy klu ży cia po jaz -
du elek trycz ne go, a w szcze gól no ści po szu ki wa -
nie dal szych spo so bów po now ne go wy ko rzy sta -
nia czę ścio wo zu ży tych ba te rii.
Jed nym z naj więk szych wy zwań współ cze sne go
ryn ku elek tro mo bil no ści jest pod nie sie nie po zio -

mu stan da ry za cji w dzie dzi nie ła do wa nia po jaz dów elek trycz -
nych. Obec nie na świe cie ist nie je kil ka naj po pu lar niej szych
stan dar dów opłat (CCS, CHAdeMO i chiń skie GB / T), ob słu gi -
wa nych przez róż ne fir my mo to ry za cyj ne. Ozna cza to, że sta -
cja ła du ją ca mu si być wy po sa żo na w do dat ko we złą cza, co
ge ne ru je wyż sze kosz ty. Po nad to sie cią pu blicz nej in fra struk -
tu ry ła do wa nia za rzą dza wie lu róż nych ope ra to rów, któ rzy czę -
sto wpro wa dza ją róż ne for my do stę pu do sta cji i opłat za usłu -
gi. Eks per ci z glo bal ne go fo rum e -mo bil no ści zgo dzi li się, że
ze wzglę du na czyn ni ki eko no micz ne i sil ną kon ku ren cję ryn -
ko wą peł na stan da ry za cja w tym ob sza rze zaj mie tro chę cza -
su. Ko niecz ne jest pro wa dze nie sta łe go, kon struk tyw ne go dia -
lo gu przez wszyst kich uczest ni ków ryn ku. Pu blicz nie do stęp ne
ła do war ki mu szą być uni wer sal ne i kom pa ty bil ne z jak naj więk -
szą licz bą po jaz dów elek trycz nych. Eks per ci zgo dzi li się, że
w nad cho dzą cych la tach sek tor trans por tu bę dzie po le gał za -
rów no na po jaz dach elek trycz nych na ba te rie, jak i na ogni wa
wo do ro we. Tech no lo gie wo do ro we mo gą być szcze gól nie
waż ne w seg men cie trans por tu cięż kie go i da le ko bież ne go. 
Wśród pod mio tów, któ re pra co wa ły w gru pach ro bo czych zna -
la zły się mię dzy in ny mi: Ko mi sja Eu ro pej ska, Mi ni ster stwo Kli -
ma tu, Fun dusz Trans por tu Ni sko emi syj ne go, Bank Świa to wy,
Eu ro pej ski Bank In we sty cyj ny, Pol ski Fun dusz Roz wo ju, Urząd

Do zo ru Tech nicz ne go, Urząd Za mó wień Pu -
blicz nych, Pol ska Agen cja In we sty cji i Han dlu,
Agen cja Roz wo ju Prze my słu, Kra kow ski Hol ding
Ko mu nal ny, Gór no ślą ski Zwią zek Me tro po li tal -
ny, La sy Pań stwo we, Tau ron, Ener ga, In no gy,
Volks wa gen, Vo lvo, Da im ler, Nis san, To yo ta,
So la ris, Re nault, Mit su bi shi, Nor thvolt,
CHAdeMO, GreenWay, Al le go, Eko ener ge ty ka,
Ga ro, ABB, en gie, Ne xi ty, PRE Biel, Ene lion, KZL
Byd goszcz, ING Bank Ślą ski, Al pha bet, San tan -
der Le asing, Po lkom tel, EFL, BMW Fi nan cial Se -
rvi ces, Sie mens, Hi ta chi, inPost, No Li mit, Uber,
Vo oom, Pa nek, Bird, Li me, 4Mo bi li ty, Trig go,
McKinsey, PwC, KPMG, War saw Scho ol of Eco -
no mics, WWF, a tak że Am ba sa dy Ho lan dii, 
Wiel kiej Bry ta nii i No wej Ze lan dii.

a Na forum spotkaliśmy znajomych z Interhandlera - Rob Marucs i Tomasz Wegner
wzięli udział w obradach prezentując także elektryczną minikoparkę JCB 19C-1E

a W prze rwach ob rad uczest ni cy fo rum mo gli oglą dać elek trycz ne po jaz dy oso bo -
we, cię ża ro we, ła do war ki i in ne roz wią za nia z dzie dzi ny elek tro mo bil no ści 

d W ca łej Pol sce po ja wia ją się co raz to no we punk ty ła do wa nia. Ich
licz ba prze kro czy ła już ty siąc. Bez sie ci ła do wa rek elek tro mo bil -
ność nie ma prze cież szan sy roz wo ju 
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Rok 2018 był  historycznie naj bar dziej eko lo gicz nym  dla
ryn ku au to bu sów miej skich. Da ne Pol skie go Związ ku Prze -
my słu Mo to ry za cyj ne go (PZPM) wska zu ją, że cią gu ro ku
po ja wi ło się 317 au to bu sów z al ter na tyw ny mi na pę da mi,
w tym 200 z na pę dem hy bry do wym, 63 elek tro bu sy i 54 po -
jaz dy z na pę dem ga zo wym. I choć nie ma jesz cze da nych
za ca ły rok 2019, ale już z tych cząst ko wych moż na są dzić,
że bę dzie on pod tym wzglę dem jesz cze bar dziej oka za ły. 
Z uru cho mio ne go przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Pa liw Al -
ter na tyw nych (PSPA) oraz PZPM Licz ni ka elek tro mo bil no -
ści wy ni ka, że pod ko niec lip ca 2019 roku w Pol sce park
elek trycz nych au to bu sów zwięk szył się do 206 sztuk. A ta
licz ba bę dzie szyb ko ro snąć, gdyż wła dze War sza wy po in -
for mo wa ły, że sto łecz na flo ta ma już nie ba wem wro snąć
o 130 sztuk elek trycz nych au to bu sów miej skich.
Naj wię cej au to bu sów elek trycz nych jest za re je stro wa nych
w Zie lo nej Gó rze (45) War sza wie (31). Kra ko wie (26) i Ja -
worz nie (24). Moż na ocze ki wać, że w ko lej nych la tach ich
licz ba bę dzie sta le ro snąć. Jed nak o ile eko lo gicz nych au to -
bu sów w mia stach bę dzie dy na micz nie przy by wać to ina -
czej sy tu acja wy glą da w przy pad ku au to bu sów tu ry stycz -
nych, jak i mię dzy mia sto wych. Tu we dług eks per tów do mi -
nu je i na dal bę dzie do mi no wać na pęd die sla i w naj bliż szym
cza sie udział elek trycz nych po jaz dów bę dzie zni ko my. 
Oczy wi ście roz wo jo wi eko lo gicz nych au to bu sów miej skich
sprzy ja ją za pi sy w Usta wie o elek tro mo bil no ści i pa li wach
al ter na tyw nych. Za kła da ją one, że sa mo rzą dy ma ją zle cać

świad cze nie usług ko mu ni ka cji miej skiej ta kim fir mom,
w któ rych udział au to bu sów ze ro emi syj nych we flo cie użyt -
ko wa nych po jaz dów się gnie co naj mniej 5 pro cent od 2021
ro ku. Dla te go miej scy za rząd cy roz po czę li wy mia nę pod le -
głe go im ta bo ru. Du żym in we sty cjom w tym za kre sie sprzy -
ja ją też do ta cje unij ne, któ re wspo ma ga ją kosz ty za ku pu
au to bu sów na po trze by ko mu ni ka cji miej skiej, ale rów nież
ko mu ni ka cji pod miej skiej i da le ko bież nej. 
Pol ska od kil ku lat wy sfo ro wa ła się na jed ne go ze świa to -
wych li de rów w pro duk cji róż no rod nych au to bu sów, a ich
zde cy do wa na więk szość znaj du je za gra nicz nych od bior -
ców. Ostat nio spe cjal no ścią eks por to wą sta ją się rów nież
miej skie au to bu sy elek trycz ne. We dług da nych Eu ro sta tu,
po da wa nych przez Pol ski In sty tut Eko no micz ny, udział
kra jo wych pro du cen tów w eks por cie tych po jaz dów wy -
niósł w ubie głym ro ku 36 pro cent. Dru ga Bel gia ma nie ca -
łe 30 pro cent. W ro ku 2018 sprze da li śmy za gra ni cę 131
au to bu sów o na pę dzie elek trycz nym za łącz ną kwo -
tę 231,8 mln złotych. Dla po rów na nia, w ro ku 2017 by ły
to 24 po jaz dy war te nie ca łe 40 mln złotych.
Cie szyć mo że też, że wzro sto wi licz by au to bu sów i in nych
po jaz dów elek trycz nych to wa rzy szy roz wój ogól no do stęp nej
in fra struk tu ry ła do wa nia. Na ko niec czerw ca tego roku
w Pol sce funk cjo no wa ło 785 sta cji ła do wa nia po jaz dów
elek trycz nych (1.457 punk tów). 33% sta no wi ły szyb kie sta -
cje ła do wa nia prą dem sta łym (DC), a 67% wol ne ła do war ki
prą du prze mien ne go (AC) o mo cy mniej szej lub rów nej 22 kW. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ
www.poskom.pl

Elek trycz ne au to bu sy wy cho dzą z cie nia
Pol ska jest po ten ta tem w pro duk cji au to bu sów, a naszą eks por to wą spe cjal no ścią sta ją się też
miej skie au to bu sy elek trycz ne. Oka zu je się, że nie tyl ko je pro du ku je my, ale też co raz wię cej
ku pu je my i obec nie w naszym kraju jest ich za re je stro wa nych po nad dwieście sztuk.
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We dług pro gnoz Pol skie go Sto wa rzy sze nia Pa liw Al ter na tyw -
nych (PSPA) w ro ku 2028 po uli cach pol skich gmin i miast po -
win no jeź dzić po nad 3,5 tys. au to bu sów elek trycz nych. O ile
ana li ty cy nie prze wi du ją pro ble mów z wy pro du ko wa niem
– i za ku pem – do te go cza su od po wied niej licz by po jaz dów, to
już bar dziej pe sy mi stycz ni są do moż li wo ści zbu do wa nia od -
po wied niej in fra struk tu ry. We dług eks per tów naj więk szym pro -
ble mem wy da je się być po wsta nie od po wied niej sie ci efek tyw -
nych sta cji ła do wa nia, któ ra wy ma ga stwo rze nia ana lo gicz nej
do sta cji pa liw in fra struk tu ry.
I by naj mniej nie cho dzi tu o moż li wo ści zna le zie nia od po wied -
nie go ku te mu miej sca. Przede wszyst kim kło po tem jest do pro -
wa dze nie od po wied nich mo cy ener ge tycz nych w okre ślo ne
lokalizacje. Prze cież ta kie sta cje ła do wa nia umiesz czo ne po -
win ny być mię dzy in ny mi na au to bu so wych pę tlach, a nie
wszę dzie tam ist nie je od po wied nia in fra struk tu ra prze sy ło wa. 
Dru gim istot nym ele men tem jest kwe stia fi nan so wa nia bu do wy ta -
kiej in fra struk tu ry w wy zna czo nym przez usta wo daw cę ter mi nie.
W usta wie o elek tro mo bil no ści wy zna czo no eta py przej ścio we
do cho dze nia do opty mal ne go sta nu bu do wy ta kiej in fra struk tu ry. 
We dług nich mi ni mal na licz ba punk tów ła do wa nia za in sta lo wa -
nych do dnia 31 grud nia 2020 ro ku w ogól no do stęp nych sta -
cjach ła do wa nia zlo ka li zo wa nych w gmi nach po win na wy no -
sić 1.000 w gmi nach o licz bie miesz kań ców wyż szej niż 1 mln,
w któ rych zo sta ło za re je stro wa nych co naj mniej 600.000 sa mo -
cho dów i na 1.000 miesz kań ców przy pa da co naj mniej 700 po -
jaz dów sa mo cho do wych; 210 w gmi nach o licz bie miesz kań -
ców wyż szej niż 300.000, w któ rych zo sta ło za re je stro wa nych
co naj mniej 200.000 po jaz dów sa mo cho do wych i na 1.000
miesz kań ców przy pa da co naj mniej 500 po jaz dów; 100 w gmi -
nach o licz bie miesz kań ców wyż szej niż 150.000, w któ rych zo -
sta ło za re je stro wa nych co naj mniej 95.000 po jaz dów sa mo cho -
do wych i na 1.000 miesz kań ców przy pa da co naj mniej 400 sa -
mo cho dów oraz 60 w gmi nach o licz bie miesz kań ców wyż szej
niż 100.000, w któ rych zo sta ło za re je stro wa nych co naj -
mniej 60.000 po jaz dów sa mo cho do wych i na 1.000 miesz kań -
ców przy pa da ich co naj mniej 400.
Ty le mó wi usta wa, ale prze pi sy są ogól ne i w każ dym mie ście
mo że to ina czej wy glą dać, a przede wszyst kim usta wa nie
wska zu je źró dła fi nan so wa nia. Wie lu eks per tów wska zu je, że
brak ulg w tym za kre sie spra wi, iż w koń co wym roz ra chun ku
kosz ty po nie sie prze woź nik. A to nie za chę ca do in we sto wa nia
w bu do wę in fra struk tu ry. Dla te go wie lu przed się bior ców ocze -
ku je, że bu do wa sie ci sta cji ła do wa nia – przy naj mniej w ja kiejś
czę ści – bę dzie fi nan so wa na z bu dże tu cen tral ne go. Oczy wi -
ście zbu do wa nie od po wied niej in fra struk tu ry nie za gwa ran tu je,
że am bit ne pla ny elek try fi ka cji ta bo ru miej skie go zo sta ną zre ali -
zo wa ne zgod nie z za ło że nia mi usta wy. Przy po mnij my, że we -
dług nich gmi ny i po wia ty, któ rych licz ba miesz kań ców prze kra -
cza 50.000, po win ny za pew nić udział au to bu sów ze ro emi syj -

nych w użyt ko wa nej flo cie po jaz dów w wy so ko ści co naj mniej 5
pro cent od 1 stycz nia 2021 ro ku, 10. od 1 stycz nia 2023 ro -
ku, 20. od 1 stycz nia 2025 ro ku i 30 pro cent od 1 stycz nia 2028
ro ku. Nie mal wszy scy za in te re so wa ni oce nia ją ten har mo no -
gram za bar dzo trud ny do speł nie nia, gdyż za kup au to bu su ni -
sko emi syj ne go to koszt 2–2,5 ra zy wyż szy niż tra dy cyj ne go.
Wpraw dzie obec nie za kup ta kich au to bu sów w znacz nym
stop niu po kry wa ją unij ne do ta cje, ale nie wszy scy ma ją
do nich do stęp. moż li wość sko rzy sta nia koszt za ku pu to nie je -
dy ne kosz ty, na któ re trze ba mieć po kry cie. 
Jak z fi nan so wa niem wy mia ny ta bo ru ra dzą so bie w in nych
kra jach? Ge ne ral nie dzia ła tam sys tem rzą do wych do płat.
Na przy kład w Niem czech ca ło ścio wy bu dżet pro gra mu – trwa -
ją ce go do ro ku 2022 – wy no si 300 mi lio nów eu ro. Sko rzy sta ło
z nie go już 11 miast, a rząd nie miec ki po kry wa 80 pro cent róż -
ni cy w ce nie au to bu su elek trycz ne go i od po wia da ją ce go mu
die sla. Po nad to 40 pro cent kosz tów in fra struk tu ry ła do wa nia
oraz in nych kosz tów, ta kich jak szko le nia i do dat ko we wy po sa -
że nie, jest fi nan so wa ne przez mi ni ster stwo śro do wi ska. Dla
przy kła du pięć miast (Aachen, Bo chum, Gel sen kir chen, Du is -
burg i Of fen bach nad Me nem) otrzy ma ło aż 14,3 mi lio na eu ro
na za kup sie dem dzie się ciu au to bu sów elek trycz nych. 

Kło po ty ze sta cja mi ła do wa nia
Zgod nie z usta wą o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter na tyw nych wła dze miast li czą cych so bie
po nad pięć dzie siąt ty się cy miesz kań ców, mu szą za pew nić lub zle cić usłu gę ko mu ni ka cji miej -
skiej pod mio to wi, u któ re go udział au to bu sów ze ro emi syj nych we flo cie użyt ko wa nych po jaz -
dów na te re nie da nej jed nost ki sa mo rzą do wej wy no si co naj mniej trzy dzie ści pro cent. Ter min
osią gnię cia te go pro gu wy zna czo ny zo stał na 1 stycz nia 2028 ro ku. 
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Elek tro mo bil ność sta no wi fun da ment stra te gii Re nault Trucks,
ma ją cej na ce lu wy eks po no wa nie zrów no wa żo ne go trans por tu
miej skie go. Po jaz dy o ze ro wej emi sji spa lin przy czy nia ją się
do po pra wy ja ko ści po wie trza i po wstrzy ma nia zmian kli ma tu.
Ma ją też ko rzyst ny wpływ na na tę że nie ru chu, gdyż z ra cji ni -
skiej emi sji ha ła su mo gą pra co wać tak że w go dzi nach wie czo -
ro wych i noc nych. Ich ilość sta le ro śnie, a wkrót ce w wie lu mia -
stach wjazd do cen trów bę dzie do zwo lo ny wy łącz nie dla elek -
trycz nych sa mo cho dów cię ża ro wych.
Re nault Trucks in we stu je w ba da nia i roz wój roz wią zań z dzie -
dzi ny elek tro mo bil no ści od 2009 ro ku. Przez ten czas fir ma
kon cen tro wa ła się na in ten syw nych te stach te re no wych pro -
wa dzo nych we współ pra cy z klien ta mi. 
War to przy po mnieć, że po za po jaz da mi eks pe ry men tal ny mi,
na ryn ku od 2010 jest obec ny 4,5-to no wy elek trycz ny sa mo -
chód cię ża ro wy – Ma xi ty Elec tric. 
– Na sze ko mer cyj ne do świad cze nia zwią za ne z po jaz dem Ma xi ty
Elec tric umoż li wi ły nam stwo rze nie sie ci w ce lu przy spie sze nia
sprze da ży, kon ser wa cji i na praw po jaz dów elek trycz nych. Dzi siej -
sze po jaz dy elek trycz ne sta no wą kon ku ren cyj ne roz wią za nie, co
nie mia ło miej sca w 2010 r. – wy ja śnia François Sa voye od po wia -
da ją cy za stra te gię ener go osz częd no ści w Re nault Trucks. 
Dzię ki tej stra te gii, po dzie się ciu la tach eks pe ry men tów w rze -

czy wi stych wa run kach ope ra cyj nych, Re nault Trucks przy go -
to wa ło dru gą ge ne ra cję po jaz dów cał ko wi cie elek trycz nych.
Obec nie w skład typoszeregu bez e mi syj nych sa mo cho dów
wcho dzą: Re nault Ma ster Z.E., Re nault Trucks D Z.E. oraz Re -
nault Trucks D Wi de Z.E. Wszyst kie są już do stęp ne dla klien -
tów i obej mu ją peł ną ga mę za sto so wań miej skich, od dys try -
bu cji i do sta wy to wa rów po wy wóz śmie ci. 
– Dzie sięć lat te mu by li śmy pio nie ra mi pro mu ją cy mi elek trycz ne
po jaz dy cię ża ro we w ce lu po pra wy ja ko ści po wie trza w mie -
ście. Dziś mo że my za ofe ro wać ca łą ga mę po jaz dów elek trycz -
nych o udo wod nio nych osią gach, a eks per ci w na szej sie ci go -
to wi są po móc na szym klien tom w przej ściu na elek tro mo bil -
ność. Dzie sięć lat te mu by li śmy pio nie ra mi, dziś je ste śmy eks -
per ta mi – tłu ma czy pre zes fir my Re nault Trucks, Bru no Blin.

O mo de lu Re nault D Wi de Z.E. z za bu do wą śmie ciar ki sze rzej
pi sze my w innym miejscu tego wydania Po śred ni ka Ko mu nal -
ne go, dla te go tu sku pi my się na po zo sta łych sa mo cho dach.
Re nault Ma ster Z.E. do stęp ny jest już od wrze śniu 2018 ro ku.
Zo stał za pro jek to wa ny do ob słu gi ta kich ce lów, jak np. trans -
port prze sy łek ku rier skich. Do sko na le spi su je się wszę dzie
tam, gdzie in ne sa mo cho dy z ra cji ogra ni czo ne go ru chu nie
są wpusz cza ne. Z opi nii je go pierw szych użyt kow ni ków wy ni -
ka, że swo ją ro lę wy peł nia do sko na le, a wśród licz nych za let
pod kre śla na jest szyb kość ła do wa nia aku mu la to ra, któ ra wy -
no si 6 go dzin. Po za tym je go po jem ność ła dun ko wa jest ta ka
sa ma, jak w kon wen cjo nal nym po jeź dzie Re nault Ma ster na -
pę dza nym sil ni kiem wy so ko pręż nym. Jest to moż li we, po nie -
waż aku mu la to ry za mon to wa ne są pod je go przed ni mi fo te la -
mi i nie wpły wa ją ujem nie na prze strzeń ła dun ko wą. Do daj my,
że ga ma Ma ster Z.E. do stęp na jest w sze ściu wa rian tach
– czte ry po jaz dy w wer sji fur gon i dwa o nad wo ziu skrzy nio -
wym. Re nault Ma ster Z.E. w wer sji stan dar do wej zo stał wy po -
sa żo ny w ka me rę co fa nia, czuj ni ki co fa nia oraz lu ster ko sze ro -
ko kąt ne. Z ko lei 16-to no wa wer sja po jaz du Re nault Trucks D Z.E.
zo sta ła stwo rzo na do ta kich ce lów, jak na przykład re ali za cja do -
staw w śro do wi sku miej skim i trans por tu ła dun ków w kon tro lo wa -
nej tem pe ra tu rze.
Po jaz dy z ga my dys try bu cyj nej Re nault Trucks Z.E. w za leż no -
ści od za sto so wa nia i kon fi gu ra cji aku mu la to ra odznaczają się
za się giem ro bo czym do 300 kilometrów. Po nie waż ce na aku -
mu la to ra sta no wi jed ną z naj więk szych skła do wych kosz tu sa -
mo cho du, to klien ci mo gą wy bie rać w za leż no ści od swo ich
po trzeb z róż nych wa rian tów za się gu ro bo cze go.
War to wie dzieć, że dzię ki szyb kie mu ła do wa niu prą dem sta łym
li to wo -jo no we aku mu la to ry po jaz dów Re nault Trucks moż -
na na ła do wać w jed ną do dwóch go dzin za po śred nic twem
złą cza 150 kW Com bo CCS. W przy pad ku noc ne go ła do wa nia
prą dem prze mien nym czas po trzeb ny do peł ne go na ła do wa -
nia 300 kWh aku mu la to ra wy no si 12 go dzin. W tym przy pad ku
uży cie trój fa zo we go prze my sło we go gniaz da elek trycz ne -
go 380 V 32 A jest w peł ni wy star cza ją ce.

ELEKTROMOBILNOŚĆ
www.renault-trucks.pl

Od pio nie rów do eks per tów

Po dzie się ciu la tach te stów pro wa dzo nych w rze czy wi stych wa run kach miej skich, ru szy ła
sprze daż dru giej ge ne ra cji elek trycz nych sa mo cho dów cię ża ro wych mar ki Re nault. Są to cał -
ko wi cie elek trycz ne po jaz dy prze zna czo ne do pra cy na ob sza rach miej skich i pod miej skich,
a ze staw trzech sa mo cho dów jest w sta nie speł nić więk szość wy ma gań firm ko mu nal nych.
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In ży nie ro wie zatrudnieni w firmie Sca nia prze nie śli sys tem mo -
du ło wy fir my na wyż szy po ziom. Opra co wa li po jazd kon cep -
cyj ny Sca nia NXT, któ ry mo że zmie niać kształt w za leż no ści
od za dań wy ko ny wa nych w prze strze ni miej skiej.
Du ża licz ba miast sta no wi obec nie ka ta li za tor dla zmian
w trans por cie pu blicz nym, któ re na pę dza po trze ba zmniej sze -
nia emi sji i na tę że nia ru chu dro go we go. Po stęp tech no lo gicz ny
i in fra struk tu ral ny w dzie dzi nie po jaz dów elek trycz nych oraz au -
to no micz nych bę dzie klu czo wym czyn ni kiem umoż li wia ją cym
mia stom przej ście na zrów no wa żo ny sys tem trans por to wy.
– Sca nia NXT to wi zja przy szło ści trans por tu miej skie go. Nie -
któ re z tych tech no lo gii nie są jesz cze w peł ni roz wi nię te, ale
dla nas waż ne jest zbu do wa nie po jaz du kon cep cyj ne go, aby
po ka zać po my sły, któ rych re ali za cja le ży w za się gu rę ki. NXT
zo stał za pro jek to wa ny z my ślą o ce lach 2030 ro ku i ko lej nych
lat, a jed no cze śnie za wie ra kil ka no wa tor skich funk cji, któ re są
już do stęp ne – ko men tu je Hen rik Hen riks son, pre zes i dy rek -
tor ge ne ral ny Sca nia.
W kon cep cji NXT przed nie i tyl ne mo du ły na pę do we mo gą być
do pa so wa ne do po trzeb au to bu su, po jaz du cię ża ro we go lub
śmie ciar ki. Po jaz dy od gry wa ją waż ną ro lę we wpro wa dza niu
re al nych zmian do eko sys te mu trans por to we go. Do dat ko wo
nie zbęd ny jest zna czą cy roz wój in fra struk tu ry, aby za spo ko ić
po trze by użyt kow ni ków za rów no po jaz dów ze lek try fi ko wa -
nych, jak i au to no micz nych. Na le ży po nad to w spój ny spo sób
za jąć się kwe stią ca ło do bo we go prze pły wu osób i to wa rów
w mia stach, nie trak tu jąc ich ja ko od ręb nych pro ble mów.
Trans port ko mer cyj ny pod wie lo ma wzglę da mi sta no wi o pul sie
mia sta. Dzię ki nie mu do cie ra my do pra cy i do szko ły. Dzię ki nie -
mu żyw ność tra fia do skle pów i re stau ra cji, le ki – do szpi ta li,

a od pa dy są zbie ra ne i usu wa ne. Obec nie prze pły wy w mia -
stach są da le kie od opty mal nych, po nie waż to wa ry do star cza
się w go dzi nach po ran ne go szczy tu, gdy więk szość lu dzi rów -
nież jest uczest ni ka mi ru chu. Tym cza sem trans port han dlo wy
jest w du żej mie rze za bro nio ny w ścisłych cen trach miast w po -
rze obowiązywania ci szy noc nej.
– Nie mo że my prze bu do wać ca łe go sys te mu trans por to we go
dla miast. Mo że my jed nak za in spi ro wać do zmian i ta ka jest
idea Sca nia NXT – my śleć o trans por cie i po jaz dach w no wy
i zrów no wa żo ny spo sób – do da je Hen rik Hen riks son.
Trans port pu blicz ny za wsze ozna czał współ użyt ko wa nie.
Obec nie na le ży je prze nieść na wyż szy po ziom. Przy wyż szym
stop niu au to ma ty za cji wpro wa dze nie więk szej ela stycz no ści
w trans por cie pu blicz nym bę dzie prost sze.
– Jest to coś no we go, coś zu peł nie in ne go, choć ela stycz na
kon struk cja i mo du ło we jed nost ki zde cy do wa nie le żą u pod -
staw dzia łań i po dej ścia fir my Sca nia – pod kre śla Ro bert
Sjödin, kie row nik pro jek tu Sca nia NXT.
Mo duł au to bu so wy o dłu go ści ośmiu me trów jest zbu do wa ny
ja ko je den ele ment kom po zy to wy, co po wo du je znacz ne
zmniej sze nie je go ma sy. Cy lin drycz ne aku mu la to ry umiesz -
czo no pod pod ło gą, po zwa la jąc na lep sze wy ko rzy sta nie prze -
strze ni i przy czy nia jąc się do opty mal ne go roz ło że nia ob cią że -
nia. Przy ni skiej ma sie po jaz du, wy no szą cej po ni żej 8 ton, za -
sięg z obec ny mi aku mu la to ra mi sza cu je się na 245 km.
– Zna kiem roz po znaw czym Sca nia by ło cią głe do sko na le nie
me to dą ma łych kro ków. Obec nie ro bi my ogrom ny skok w przy -
szłość. Ten po jazd za pew ni nam do stęp do re al nych da nych,
nie oce nio nych w dal szym roz wo ju au to no micz nych po jaz dów
elek trycz nych – mó wi Ro bert Sjödin.

www.scania.pl

Sca nia NXT – NO WY PO ZIOM TRANS POR TU MIEJ SKIE GO

No wy, sa mo bież ny po jazd miej ski Sca nia NXT o na pę dzie elek trycz nym z za si la niem aku mu la -
to ro wym mo że słu żyć do róż nych za dań. Za pro jek to wa no go tak, aby moż li we by ło je go ela -
stycz ne wy ko rzy sta nie za rów no do ob słu gi trans por tu pa sa żer skie go w go dzi nach po ran nych
i wie czor nych, jak i do do staw to wa rów w cią gu dnia, a w no cy – zbie ra nia od pa dów.
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www.renault-trucks.pl

Elek trycz ne śmie ciar ki 
wkra cza ją 
do ak cji

Elek trycz ne śmie ciar ki 
wkra cza ją 
do ak cji

Po jaz dy elek trycz ne co raz sze rzej wkra cza ją w po szcze gól ne sek to ry bran ży ko mu nal nej.
Elek trycz ne za mia tar ki już wy pie ra ją spa li no we od po wied ni ki z cen trów – tak że pol skich
– miast. W nie któ rych pań stwach eu ro pej skich bliźniaczo po dob ną ofen sy wę bez e mi syj nych
po jaz dów moż na za ob ser wo wać na ryn ku śmie cia rek.

s Za nim elek trycz ne śmie -
ciar ki Re nault tra fi ły do se -
ryj nej pro duk cji prze szły
wy ma ga ją ce te sty miej skie.
Po zwo li ły one pro du cen to -
wi spraw dzić w rze czy wi -
stych wa run kach, jak za -
cho wu ją się klu czo we pod -
ze spo ły. Dzię ki te mu wy eli -
mi no wa no ujaw nio ne uster -
ki, a ze bra ne opi nie po słu -
ży ły do wpro wa dze nia ulep -
szeń przy dat nych w co -
dzien nej eks plo ata cji. Te sty
po zwo li ły rów nież udo wod -
nić klien tom, że sto so wa nie
tech no lo gii elek trycz nej nie
wpły wa na ob ni że nie osią -
gów po jaz du, a zwięk sza
za kres je go sto so wa nia

Do wo dem mo że być Fran cja, gdzie co raz wię cej
miast de cy du je się na wpro wa dza nie do flo ty po -
jaz dów śmie cia rek z na pę dem elek trycz nym. Nie -
daw no uro czy stość wrę cze nia klu czy ków do bez -
e mi syj nej śmie ciar ki mia ła miej sce w Lyonie.
Od czerw ca te go ro ku śmie ci w tej aglo me ra cji
zbie ra cał ko wi cie elek trycz ny Re nault D Wi de Z.E. 
Dla Re nault Trucks elek tro mo bil ność jest od po -
wie dzią na pro ble my zwią za ne z ja ko ścią po wie -
trza, ha ła sem miej skim oraz jed ną z od po wie dzi
na glo bal ną emi sję dwu tlen ku wę gla. 
– Mo bil ność jest w ser cu stra te gii ener ge tycz nej,
któ rą wpro wa dzi li śmy, aby spro stać eu ro pej skim
re gu la cjom ma ją cym na ce lu znacz ne zmniej sze -
nie emi sji CO2 w po jaz dach po wy żej 16 ton – pod -
kre śla Bru no Blin, pre zes Re nault Trucks.
Nie bez zna cze nia jest też fakt, że tech no lo gia
elek trycz na pa su je szcze gól nie do brze do zbiór ki
śmie ci. Cy kle ope ra cyj ne śmie cia rek ce chu je wie -
le za trzy mań i ru szeń (od 300 do 800 na 1 cykl),
co wią że się z wy so kim zu ży ciem pa li wa, du żą
emi sją ku rzu i czą stek zwią za nych z in ten syw nym
wy ko rzy sta niem ukła du ha mul co we go. Po nie waż
po jaz dy elek trycz ne uży wa ją sil ni ka przede
wszyst kim do zwal nia nia, eks plo ata cja ha mul ców
i emi sje z tym zwią za ne są znacz nie niż sze. W po -
jeź dzie Eu ro 6, emi sje czą ste czek zwią za nych
z tar ciem (zu ży cie opon i ha mul ców) są wyż sze
od tych zwią za nych ze spa la niem.
Za bu do wa śmie ciar ki po wsta ła na 26-to no wym
sa mo cho dzie Re nault Trucks D Wi de Z.E. Zo stał
on wy po sa żo ny w sil nik elek trycz ny (umiesz czo ny
w roz sta wie osi), któ ry za pew nia na pęd dla nad -
wo zia. Pom pa hy drau licz na za si la ją ca ukła dy

śmie ciar ki zo sta ła pod łą czo na do te go sil ni ka.
Faun Envi ron ne ment, któ ry za bu do wał ten po jazd,
sta rał się mak sy mal nie ob ni żyć ma sę, że by skom -
pen so wać tę do dat ko wą, po cho dzą cą od aku mu -
la to rów. Pro du cent za bu do wy opra co wał rów nież
no wy układ hy drau licz ny oraz izo la cję aku stycz ną
tyl nej czę ści śmie ciar ki. W ten spo sób ogra ni czo -
no ha łas przy za ła dun ku od pa dów, a łącz nie no we
roz wią za nia zmniej szy ły ha łas o trzy de cy be le.
Cał ko wi cie elek trycz na śmie ciar ka eks plo ato wa na
przez Aglo me ra cję Lyon jest pierw szym po jaz dem
przed pro duk cyj nym ga my po jaz dów elek trycz -
nych Re nault Trucks. Po wsta ła przy wspar ciu
Fran cu skiej Agen cji ds. Śro do wi ska i Za rzą dza nia
Ener gią (ADEME). Ru szy ła już se ryj na pro duk cja
po jaz dów elek trycz nych Re nault Trucks, po wsta ją
w fa bry ce w Bla invil le -sur -Or ne (re gion Ca lva dos).
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Hi ty ro ku 2019
Ko niec ro ku to do bry czas na czy nie nie pod su mo wań, na pokuszenie się o oce nę te go, co się spraw dzi ło, co przy -
nio sło ocze ki wa ne efek ty i tego co oka za ło się wręcz przy sło wio wym „strza łem w dzie siąt kę”. Te go ro dza ju rankingi
i ana li zy two rzo ne są w każ dej bran ży, czę sto ro bią je sa mi pro du cen ci i dys try bu to rzy, gdyż dzię ki nim mo gą le piej
przy go to wać się do okre śle nia sku tecz nej stra te gii na na stęp ny rok. 
Dla te go na ko lej nych ko lum nach Po śred ni ka Ko mu nal ne go zna leźć moż na in for ma cje o wy bra nych pro duk tach, któ re
w bran ży ko mu nal nej za słu ży ły na mia no hi tów ro ku 2019. Oczy wi ście nie zwy kle trud no 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 ła ty sią ce firm,
a nie mal 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
w więk szo ści są to 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 za sto so wa -
niach. Da ją więc gwa ran cję naj wyż szej ja ko ści, a czę sto też są pre kur so ra mi we wdra ża niu na na szym ryn ku no wa tor -
skich, in no wa cyj nych roz wią zań i tech no lo gii. Przy kła dem mo gą być au tor skie roz wią za nia za sto so wa ne w pro duk cji
be to no wych pre fa bry ka tów BetBlok Sys tem lub ci śnie nio wa myj ka po jem ni ków na od pa dy KOMUNAL WASH. 
Sta ra li śmy się też zwró cić uwa gę na pro duk ty, któ re w spo sób oczy wi sty nie ko ja rzą się z bran żą ko mu nal ną, a są jej
pod sta wo wym ele men tem. Mam tu na my śli ta śmy trans por te ro we, któ re znaj du ją za sto so wa nie w wie lu ma szy nach
i urzą dze niach re cy klin go wych. Bez nich nie obej dzie się prze cież żad na sor tow nia ani ża den plac prze ła dun ko wy.
Czę sto nie do ce nia ne, a to od ich ja ko ści w du żej mie rze za le ży pra wi dło we i nie za kłó co ne funk cjo no wa nie wie lu
przed się biorstw. Oka zu je się, że jed ne z naj lep szych taśm pro du ku je fir ma Con ti nen tal, ko ja rzo na w Pol sce przede
wszyst kim jako producent cieszących się powszechną renomą opon sa mo cho do wych. 
Oczy wi ście w na szym ze sta wie niu nie mo gło za brak nąć pro duk tów pod la skie go gi gan ta w seg men cie ma szyn i urzą -
dzeń do uty li za cji i re cy klin gu – fir my Pro nar. W ich ofer cie zna leźć moż na każde nie mal do wol ne roz wią za nie przy -
dat ne w go spo dar ce od pa da mi, a na szcze gól ne wy róż nie nie w tym ro ku za słu ży ła ga ma roz drab nia czy. 
Wy mie nio ne po wy żej przy kła dy to tyl ko nie któ re z wy róż nio nych. Te, jak i po zo sta łe, o któ rych pi sze my na na stęp nych
stro nach, są war te po le ce nia, gdyż w efek tyw ny spo sób przy czy nia ją się do spraw niej sze go funk cjo no wa nia pro ce -
sów zwią za nych z uty li za cją i od zy skiem od pa dów. A wy spe cja li zo wa ne go sprzę tu i tech no lo gii bran ża ko mu nal na
po trze bu je du żo, ade kwat nie do ska li za dań, ja kie przed nią sto ją. 
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Pla ga po ża rów skła do wisk od pa dów, ja ka prze to czy ła się
przez Pol skę w ubie głym ro ku uka za ła, jak du że zna cze nie ma -
ją sto so wa ne w tych miej scach za bez pie cze nia prze ciw po ża ro -
we. Po ża ry spra wi ły, że rząd wpro wa dził bar dziej ry go ry stycz -
ne prze pi sy do ty czą ce ko niecz nych za bez pie czeń. 
Za ostrzo ne pa ra me try ognio od por ne ob ję ły tak że ścia ny ma -
ga zy nów i bok sów, w któ rych skła do wa ne są od pa dy. Dla te go
do uzy ska nia po zy tyw nej opi nii stra ża ków po trze bne są ściany
z be to no wych blocz ków, któ re są nie tyl ko wy trzy ma łe, ale tak -
że ognio od por ne, a do kład nie le gi ty mu ją się cer ty fi ka tem
REI 240, ozna cza ją cym czterogo dzin ną od por ność ognio wą.
Z na wiąz ką ten wy móg speł nia ją ścia ny wy ko na ne z be to no -
wych blocz ków BetBlok Sys tem.
– Ścia ny z na szych blo ków po sia da ją cer ty fi kat REI 360, czy li
gwa ran tu ją 6-go dzin ną od por ność ognio wą. Ta ki do ku ment wy -
sta wił nam po dro bia zgo wych ba da niach In sty tut Tech ni ki Bu -
dow la nej – za pew nia An drzej Dy jach, kie row nik sprze da ży i ko -
or dy na tor pro jek tu BetBlok Sys tem.
Oczy wi ście ognio od por ność to tyl ko jed na z wie lu za let in no -
wa cyj ne go sys te mu. Nie skom pli ko wa ne, ale po my sło we roz -
wią za nia uła twia ją też mon taż i trans port. W efek cie od bior ca
otrzy mu je kom plet ny, go to wy do mon ta żu sys tem wzno sze nia
ścian opo ro wych o sze ro kim za sto so wa niu. Nie tyl ko otrzy mu -
je, ale tak że mo że za mó wić u pro du cen ta pro jekt, trans port
oraz mon taż do pa so wa nych do swych po trzeb ele men tów. 
– Pro duk cję go to wych ele men tów ścian opo ro wych roz po czę -
li śmy przed sześcioma la ty. Od tam tej po ry sys te ma tycz nie mo -
der ni zu je my za rów no sam pro dukt, jak i pro ces je go pro duk cji.
W efek cie dziś pro du ku je my kil ka na ście róż nych ele men tów,
a pro duk cja prak tycz nie ca łe go sys te mu od by wa się w na szej
fir mie. Po zwa la to nam za cho wać peł ną kon tro lę nad pro duk -
tem – in for mu je Ad rian Dy jach. 
Moż li wość czu wa nia nad ca łym pro ce sem pro duk cji jest o ty le
waż na, że w przy pad ku pro duk cji ma te ria łów be to no wych trze -
ba sto so wać od po wied nie re cep tu ry w za leż no ści od po ry ro -
ku. Tyl ko wte dy moż na bo wiem otrzy mać pro dukt jed no rod ny,
o iden tycz nych wła ści wo ściach. Do pro duk cji pre fa bry ka tów
sto so wa ny jest be ton kla sy C 30/37, a stwo rzo na przez tech no -
lo gów re cep tu ra gwa ran tu je po nad prze cięt ną wy trzy ma łość.
Dla te go pre fa bry ka ty są od por ne na ude rze nia, na ci ski i tar cie.

Do dat ko wo pro duk ty są mro zo - i wo do od por ne oraz po sia da ją
świa dec two wy trzy ma ło ści. 
– Jed nym z roz wią zań, któ re choć jest bar dzo pro ste, to w zna czą cy
spo sób uła twia mon taż ścian, jest opra co wa ny przez nas sys tem
trans por tu blocz ka na pal cu bu do wy. Za to pio ne w blocz kach ko -
twy z głów ką, taką  jak w śru bach czy gwoź dziach umoż li wia ją
trans port na za wie siach. Bez te go roz wią za nia blocz ki mu szą być
podtrzymywane przez bocz ne chwy ta ki, a to w nie któ rych wy pad kach
unie moż li wia usta wie nie ścia ny bez po śred nio przy in nej kon struk cji.
Tym cza sem na sze roz wią za nie po zwa la sta wiać ścia nę w do wol nym
miej scu, a do mon ta żu wy ko rzy stać moż na do wol ną ma szy nę, urzą -
dze nie, jak np. ła do war kę lub ko par kę – wy ja śnia Ad rian Dy jach.
Po za in no wa cyj nym ze sta wem ko tew, ła twość i swo bo dę mon -
ta żu za pew nia sys tem be to no wych wy pu stek i wpu stek sta no -
wią cych in te gral ną część blo ków. Umoż li wia on na ukła da nie
pre fa bry ka tów bez spo iwa, a ich cię żar oraz me to da ukła da nia
unie moż li wia ją sa mo ist ne prze su wa nie się lub zmia nę po ło że -
nia wzglę dem sie bie. Za sto so wa ne przez fir mę roz wią za nie
umoż li wia je dy ną nie po wta rzal ną moż li wość prze no sze nia
ścian lub ich mo dy fi ka cje bez ko niecz no ści roz bie ra nia ich
na po szcze gól ne ele men ty. Dzię ki te mu w szyb ki, nie skom pli -
ko wa ny spo sób moż na zmie nić po jem ność po szcze gól nych
ko mór wy ko rzy sty wa nych do skła do wa nia od pa dów al bo prze -
nieść je w in ne miej sce. Do te go wy star czy dwóch pra cow ni -
ków, któ rzy w kil ka go dzin po ra dzą so bie z prze nie sie niem
bok su wa żą ce go 195 ton (130 blo ków) w in ne miej sce.
War to wie dzieć, że ła twość mon ta żu, wy trzy ma łość i ognio od -
por ność to nie je dy ne ce chy, któ re wy róż nia ją BetBlok Sys tem.
Ścian ki wy bu do wa ne z tych ele men tów cha rak te ry zu ją się bo -
wiem tak że wy so ką wy trzy ma ło ścią na ści ska nie, a to umoż li -
wia mon taż na nich kon struk cji da cho wych, a ta kie za da sze nia
zna czą co zwięk sza ją za kres przy dat no ści bu do wa nych z nich
po miesz czeń. Po za tym z blocz ków moż na bu do wać mur ki
opo ro we z na po wie trza niem co uła twia pra cę przy pry zmach
kom po sto wych. A pre fa bry ka ty BetBloku moż na wy ko rzy sty -
wać nie tyl ko w skła do wi skach od pa dów. Do sko na le spraw -
dza ją się tak że na skła do wi skach zło mu, tor fu, wę gla, pia sków,
pla sti ków, szkła i wszę dzie tam, gdzie ich uni ka to we wła ści wo -
ści mo gą oka zać się wielce przy dat ne.

TECHNOLOGIE
www.betblok.pl

Uni ka to we ścia ny z BetBlok Sys te mu
Mo bil ne, wy trzy ma łe i ognio od por ne ścia ny, ja kie moż na zbu do wać z pre fa bry ko -
wa nych ele men tów BetBlok Sys te mu są nie tyl ko bez piecz ne, ale tak że opła cal -
ne. Po zwa la ją nie mal do wol nie kształ to wać prze strzeń ma ga zy no wą, a jej ro dzaj
i prze zna cze nie moż na zmie niać wraz z ak tu al ny mi po trze ba mi.
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Od kil ku mie się cy nie mal każ de go dnia na pły wa ją
in for ma cje o ko lej nych pod wyż kach opłat za wy -
wóz śmie ci. Wpływ na to ma wie le czyn ni ków,
a jed nym z głów nych jest nie do sta tecz na se gre ga -
cja. W Pol sce se gre ga cja od pa dów ru szy ła nie daw -
no i wpraw dzie wi dać jej po zy tyw ne skut ki, ale i tak
nie ma co li czyć, że wszyst kie od pa dy bę dą nada -
wać się do po now ne go obie gu. Naj więk si opty mi -
ści za kła da ją, że przy ide al nej se gre ga cji oko ło 20
pro cent od pa dów i tak nie bę dzie nada wać się
do dal sze go uży cia. Du ży wpływ na wyż sze ce ny
ma ją też ro sną ce kosz ty trans por tu oraz skła do wa -
nia od pa dów. I chy ba ten etap za go spo da ro wa nia
od pa dów moż na szyb ko i efek tyw nie po pra wić.
Naj czę ściej od pa dy są zbie ra ne w otwar tych kon -
te ne rach, któ re na stęp nie trans por to wa ne są
do za kła dów uty li za cyj nych. Pro blem w tym, że
więk szość od pa dów zaj mu je du żą ob ję tość, co
zwięk sza ilość kur sów, a to po dra ża koszt ich
trans por tu. Czę ste wy wo zy kon te ne rów po wo du ją
rów nież za mie sza nie lo gi stycz ne na pla cu prze ła -
dun ko wym. Na to miast w przy pad ku opóź nie nia
w od bio rze od pa dy są gro ma dzo ne po za kon te ne -
rem, a to w wie lu wy pad kach mo że być nie zgod ne
z prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi i BHP. Dla te go
po zo sta je szu kać roz wią zań, któ re zmniej szą kosz -
ty ich trans por tu i skła do wa nia. W tej chwi li je dy -
nym sen sow nym i da ją cym wy mier ne efek ty roz -
wią za niem jest za gęsz cze nie od pa dów. 
Obec nie na ryn ku jest wie le pro duk tów, któ re
umoż li wia ją za gęsz cza nie od pa dów, ale war to

sto so wać ta kie roz wią za nie, któ re nie tyl ko
zmniej szy ich ob ję tość, ale jed no cze śnie ogra -
ni czy wy si łek z tym zwią za ny do mi ni mum. Nie -
ste ty, bez tru du moż na za uwa żyć pra so kon te -
ne ry, wo kół któ rych znaj du ją się pla my nie czy -
sto ści, a wo kół czuć draż nią cy odór. Po jem ni ki
czę sto są sko ro do wa ne i z wi docz ny mi śla da -
mi na praw. Dzie je się tak, bo tra dy cyj ne pra so -
kon te ne ry po sia da ją szu flad ko wą pły tę pra su -
ją cą z krzy żo wy mi si łow ni ka mi, co spra wia, że
od pa dy do sta ją się za pły tę i ko mo ra wy ma ga
czysz cze nia przy naj mniej raz w ty go dniu.
Zresz tą pro du cen ci tych urzą dzeń żą da ją do -
cho wa nia te go wa run ku pod groź bą utra ty
gwa ran cji. Jed nak na wet sto su jąc się do tych
za le ceń, nie unik nie my osa dza ją cych się na si -
łow ni kach od pa dów, co w efek cie skra ca trwa -
łość urzą dze nia. Tak jed nak nie mu si być,
a w roz wią za nia, któ re ni we lu ją ne ga tyw ne
skut ki ubocz ne są wy po sa żo ne pra so kon te ne -
ry BERGMANN ty pu MPB prze zna czo ne do od -
pa dów zmie sza nych z frak cją mo krą.
Przede wszyst kim są one w 100 pro cen tach
szczel ne, więc nic z nich nie wy cie ka, a za mon to -
wa ny ge ne ra tor ozo nu mi ni ma li zu je po wsta wa nie
przy krych za pa chów. Na to miast ob słu ga jest
uprosz czo na do mi ni mum, gdyż pra so kon te ner
uru cha mia się jed nym przy ci skiem. Po za tym,
w prze ci wień stwie do tra dy cyj nych pra so kon te ne -

MASZYNY KOMUNALNE
www.bergmann-polska.pl

Czy ste za gęsz cza nie 
od pa dów zmie sza nych
Oszczęd ność miej sca to nie wy mysł, a ko niecz ność. Do ty czy to prak tycz nie wszyst kich dzie dzin, ale
ostat nio pro ble mem tym ży wot nie za in te re so wa ni są przed się bior cy zaj mu ją cy się od pa da mi ko mu -
nal ny mi. Po móc w roz wią za niu pro ble mu mo gą szczel ne pra so kon te ne ry BERGMANN ty pu MPB, któ -
re nie tyl ko za gęsz czą od pad, ale też zro bią to za cho wu jąc za sa dy hi gie ny i ochro ny śro do wi ska.
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a Szczel ne pra so kon te ne ry
BERGMANN ty pu MPB wy -
róż nia ją się po jem no ścią
w za kre sie od 8 do na wet 26
me trów sze ścien nych

s Szczel ne po jem ni ki nie tyl ko
eli mi nu ją przy kry za pach,
ale też wy glą da ją es te tycz -
nie, a wo kół nich nie ma
żad nych plam ani śmie ci
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rów urzą dze nia BERGMANN wy po sa żo ne są
w sa mo czysz czą cą się pły tę pra su ją cą. Dzię ki te -
mu uni ka się pra co chłon ne go i uciąż li we go czysz -
cze nia ko mo ry, co jest za ję ciem nie hi gie nicz nym
przy oka zji za nie czysz cza ją cym plac wo kół po -
jem ni ka. Po za tym si łow ni ki są uło żo ne z bo ku
i nie ma ją stycz no ści z od pa da mi, a to ko rzyst nie
wpły wa na ży wot ność ma szyn. Dzię ki te mu urzą -
dze nie mo że być uży wa ne przez wie le lat, bę dzie
wy glą da ło es te tycz nie, a oko licz ni miesz kań cy nie
bę dą się skar żyć na uciąż li wy odór. War to także
wie dzieć, że pra so kon te ne ry BERGMANN są przy -
sto so wa ne do prze wo zu bra mow cem lub ha kow -
cem, a za mó wić moż na po jem ni ki o po jem no ści
od 8 do 26 me trów sze ścien nych.
Po za tym użyt kow ni cy mo gą do po sa żyć je w ele -
men ty pod ką tem in dy wi du al nych po trzeb. Wśród
ak ce so riów są mię dzy in ny mi: wy wrot ni ca do po jem -
ni ków, in dy wi du al ne le je za sy po we, sy gna li za cja
peł ne go kon te ne ra po przez e -ma il oraz wie le in nych.

a Pra so kon te ne ry BERGMANN
f przy sto so wa ne są do prze wo zu

bra mow cem lub ha kow cem.
War to zwró cić uwa gę na pro -
sto tę ob słu gi, gdyż uru cha mia -
nie od by wa się przy po mo cy
jed ne go przy ci sku

d W przy pad ku tra dy cyj nych pra -
so kon te ne rów od pa dy do sta ją
się w new ral gicz ne miej sca
i tym sa mym skra ca ją znacz nie
ży wot ność urzą dze nia
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Bez wzglę du na ro dzaj od pa dów każ dy po jem nik
na śmie ci wy ma ga okre so we go my cia. Za po trze -
bo wa nie firm ko mu nal nych na no wo cze sne, efek -
tyw ne a jed no cze śnie eko no micz ne roz wią za nie
pro ble mu czysz cze nia po jem ni ków skło ni ło fir mę
TERBERG MATEC POLSKA do po szu ki wa nia
opty mal nej tech no lo gii uła twia ją cej tę co raz czę -
ściej wy ma ga ną czyn ność. W efek cie, na ba zie
za bu do wy OLYMPUS do od bio ru od pa dów sta -
łych po łą czo nej z au to ma tycz nym sys te mem my -
ją cym KOMUNAL WASH, po wstał no wo cze sny,
mo du ło wy pro dukt prze zna czo ny do wy so ko ci -
śnie nio we go my cia i de zyn fek cji róż ne go ro dza ju
po jem ni ków o po jem no ści od 120 do 1.100 li trów.
Co istot ne, pro ces my cia od by wa się za raz
po usunięciu od pa dów, a tym sa mym nie wy ma -
ga do dat ko we go cy klu ro bo cze go.
Wśród naj waż niej szych ele men tów za sto so wa -
ne go sys te mu są zbior ni ki na wo dę. Sta no wią
one nie za leż ną kon struk cję, za mon to wa ną na ra -
mie po moc ni czej mię dzy za bu do wą śmie ciar ki
a ka bi ną. Zbior nik na czy stą wo dę o po jem no -
ści 2.000 li trów jest przy sto so wa ny do mon ta żu
ukła du pod grze wa ją ce go (opcja), za pew nia ją ce -
go jesz cze wyż szą sku tecz ność my cia.
Pod zbior ni kiem czy stej wo dy znaj du je się zbior -
nik na wo dę brud ną, któ re go po jem ność wy no -
si 800 li trów. Jest on wy po sa żo ny w du ży ła twy
w czysz cze niu właz. Oba zbior ni ki są wy ko na ne

POJAZDY KOMUNALNE
www.komunaltruck.pl

Śmie ciar ka z myj ką?
Tan dem ide al ny!
Zbiór ka od pa dów oraz ich trans port nie koń czą obo wiąz ków firm ko mu -
nal nych, po nie waż po jem ni ki na śmie ci wy ma ga ją re gu lar ne go my cia i de -
zyn fek cji. Ręcz ne czysz cze nie każ de go ko sza to za ję cie cza so chłon ne
i kosz tow ne. Dla te go naj le piej, aby by ło wy ko ny wa ne au to ma tycz nie i tuż po opróż nie niu po -
jem ni ka, za po bie ga jąc wrzu ce niu do nie go no wych od pa dów. Ta ką moż li wość za pew nia
śmie ciar ka TERBERG OLYMPUS wy po sa żo na w sys tem my ją cy KOMUNAL WASH.
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a Zbiornik na odcieki (od 125 do 200 l)

a Zbiornik wody czystej z opcją
podgrzewania (2.000 litrów) 
oraz zbiornik wody brudnej (800 litrów)

a Śmieciarko-myjka KOMUNAL WASH z zabudową Terberg

a Automatyczny zwijacz węża i pistolet z lancą

a Ramiona z głowicami myjącymi 
s oraz dyszami „Turbo’
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ze sta li nie rdzew nej o gru bo ści 4 mm. Ich kształt
jest do pa so wa ny do za bu do wy, co za pew nia
mak sy mal ne wy ko rzy sta nie do stęp nej prze strze -
ni a jed no cze śnie es te tycz ny wy gląd po jaz du.
Po mię dzy osia mi, a więc pod za bu do wą śmie -
ciar ki, znaj du je się ko lej ny zbior nik o po jem no -
ści 200 lub 125 li trów (ewen tu al nie ich wie lo krot -
ność), któ ry słu ży do gro ma dze nia od cie ków po -
wsta ją cych pod czas za gęsz cza nia od pa dów.
Sys tem KOMUNAL WASH cha rak te ry zu je się nie -
skom pli ko wa ną bu do wą, gwa ran tu jąc od po wied -
nią trwa łość i nie za wod ność. Po nad to ma pro stą
za sa dę dzia ła nia i ła two z nie go ko rzy stać. Wo da
ze zbior ni ka na czy stą wo dę tra fia gra wi ta cyj nie
przez filtr do pom py wy so ko ci śnie nio wej (uru -
cha mia nej do pie ro po wy bra niu funk cji my cia),
skąd jest do pro wa dza na do gło wic ro ta cyj nych
lub dysz my ją cych. Gło wi ce są umiesz czo ne
na ru cho mych ra mio nach za mo co wa nych

do bocz nych ścian od wło ka. Po opróż nie niu po -
jem ni ka ele men ty ro bo cze wy chy la ją się w kie -
run ku je go wnę trza i roz po czy na się pro ces my -
cia. Za sto so wa na tech no lo gia gwa ran tu je umy -
cie każ de go za kąt ka. Po nad to do stęp ne są tzw.
dy sze Tur bo, któ rych usta wie nie i si ła od dzia ły -
wa nia po zwa la na sku tecz ne do czysz cze nie dna
po jem ni ka. Brud na wo da ra zem z nie czy sto ścia -
mi spły wa na dno wan ny od wło ka, a na stęp nie
– po przez dwustop nio wy se pa ra tor – tra fia
do spe cjal ne go ka na łu. Do pie ro po je go za peł -
nie niu jest prze pom po wa na do umiesz czo ne go
za ka bi ną zbior ni ka wo dy brud nej. Stan dar do wy
czas my cia po jem ni ków wy no si 6, 12, 18 lub 24
se kun dy, ale na ży cze nie użyt kow ni ka moż na za -
pro gra mo wać in ne cy kle.
Czy sta wo da pod wy so kim ci śnie niem jest też
do pro wa dza na do lan cy, któ ra dzię ki pięt na sto -
me tro we mu wę żo wi umoż li wia my cie ręcz ne po -
jem ni ków na od pa dy, jak rów nież ca łej śmie ciar -
ki. Urzą dze nie mo że być rów nież wy ko rzy sty wa -
ne np. do my cia kon te ne rów, wiat przy stan ko -
wych, ta blic in for ma cyj nych itp.a Mycie i dezynfekcja pojemników od 120 do 1100 litrów

a Ciśnienie wody do 150 bar

s Pulpit sterowniczy

a Ramię głowicy myjącej myjki podczas czyszczenia pojemników 120 litrów
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Jed nym z naj bar dziej re no mo wa nych na świe cie pro du cen tów
taśm przenośnikowych jest kon cern Con ti nen tal. Na zwa fir my
ko ja rzo na jest przede wszyst kim z do sko na łej ja ko ści opo na mi
sa mo cho do wy mi, ale to tak że re no mo wa ny i ce nio ny pro du -
cent sze ro kiej ga my in nych pro duk tów. W tym wy trzy ma łych
i wszech stron nych taśm przenośnikowych mar ki ContiTech,
któ re po wsta ją zresz tą na ba zie tech no lo gii sto so wa nych
przy pro duk cji opon. Po za tym przy ich pro jek to wa niu in ży nie -
ro wie uwzględ nia ją opi nie użyt kow ni ków oraz ko ope ran tów fir -
my, a za nim no wy pro dukt tra fi do sprze da ży prze cho dzi wie lo -
eta po wy pro ces wdro że nio wy. Przede wszyst kim zo sta je pod -
da ny grun tow nym ba da niom wy trzy ma ło ścio wym, a cykl prak -
tycz nych te stów eli mi nu je ewen tu al ne wa dy. Dzię ki te mu fi nal -
ny pro dukt speł nia naj wyż sze stan dar dy, a pro duk ty mar ki
ContiTech wy ko rzy stu ją wiel kie mię dzy na ro do we kon cer ny.
Dla te go moż na je spo tkać za rów no w ko pal niach, por tach,
wiel kich ha lach ma ga zy no wych, jak i w za kła dach od pa do -
wych i re cy klin go wych. 

O ich ja ko ści prze ko na ło się tak że wie le pol skich firm, w tym
przed się bior stwa dzia ła ją ce w bran ży od pa do wej. Na pew no
wpływ na to ma fakt, że w Pol sce jest ofi cjal ny przed sta wi ciel
pro du cen ta, spół ka ContiTech Pol ska, któ ra nie tyl ko dba
o sprze daż, ale za pew nia fa cho wy ser wis i do radz two. Po zwa -
la to na opty mal ny do bór pa ra me trów, a pod pi sa nie umo wy
ser wi so wej ozna cza ogra ni cze nie do mi ni mum stra ty cza su
spo wo do wa nej nie pla no wa ny mi prze sto ja mi, gdyż pra cow ni cy
ser wi so wi są ela stycz ni i do pa so wu ją okre so we prze glą dy
do gra fi ku przed się bior stwa. 
– Dys po nu je my kom plet nym ser wi sem i w każ dej sy tu acji
klient mo że li czyć na fa cho we wspar cie tech nicz ne oraz do -
radz two. W ra zie po trze by na si pra cow ni cy do ja dą tak że we
wska za ne przez klien ta miej sce – za pew nia Rok sa na Fill, dy -
rek tor han dlo wy w spół ce ContiTech Pol ska.
Jed nak na wet naj lep si han dlow cy i ser wi san ci nic by nie po -
ra dzi li, gdy by pro dukt był ni skiej ja ko ści. Dla te go o po wo dze -
niu taśm ContiTech de cy du je przede wszyst kim ich wy so ka

ja kość. Wy so kie pa ra me try ta śmy za wdzię cza ją mię dzy in ny -
mi in no wa cyj nym tech no lo giom sto so wa nym przy ich pro -
duk cji. Do brym te go przy kła dem mo że być ta śma prze no śni -
ko wa z po wło ką wy ko na ną z two rzy wa sztucz ne go, któ ra za -
po bie ga przy wie ra niu ma te ria łu. Ma to ogrom ne zna cze nie
w sor tow niach śmie ci, a jesz cze bar dziej w kom po stow niach,
gdzie na trans por te ry tra fia ją zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne.
Wil got ne i lep kie przy wie ra ją do stan dar do wych taśm, po wo -
du jąc ko niecz ność uciąż li we go i pra co chłon ne go czysz cze -

nia. Na to miast w przy pad ku wy ro bu ContiTech sub stan cje
nie przy kle ja ją się, wy daj ność za kła du po pra wia się, a ta śma
dłu żej za cho wu je ży wot ność. 
Obec nie ContiTech pro du ku je ta śmy prze no śni ko we od po -
wied nie do sto so wa nia w róż nych ga łę ziach prze my słu. W sta -
łej ofer cie są ta śmy o sze ro ko ści od 400 do 2.100 mm, a na za -
mó wie nie fir ma do star czy pro duk ty tak że w in nych roz mia rach.
Do stęp ne są ta śmy ole jo od por ne, trud no ście ral ne, zwy kłe, śli -
zgo we oraz od por ne na tem pe ra tu rę (na wet do 600°C).
Pro du cent swej ofer ty nie ogra ni cza je dy nie do sa mych taśm,
ale ofe ru je tak że bo ga ty ze staw nie zbęd nych ak ce so riów. Dla te -
go oprócz taśm gu mo wych i PVC ofe ru je uszczel nie nia bocz ne
ta śmo cią gów, róż ne go ro dza ju złą cza me cha nicz ne do taśm,
środ ki do ła ta nia uszko dzo nych taśm, wszel kie go ro dza ju krąż -
ni ki, gu mo wa nia bęb nów na pę do wych oraz łą cze nie taśm w ob -
wo dy za mknię te. Po łą cze nia wy ko ny wa ne są tak że u klien ta,
a wy ko rzy stu je się do te go me to dę wul ka ni za cji na go rą co.
Opi su jąc za le ty taśm Con ti tech trze ba też wspo mnieć o na ci -
sku, ja ki pro du cent kła dzie na bez pie czeń stwo swo ich wy ro -
bów. W tym wzglę dzie war to zwró cić uwa gę na wy so kie stan -
dar dy prze ciw po ża ro we, któ re do ty czą wszyst kich pro duk tów
ContiTech. Na te aspek ty zwra cać uwa gę mu szą przede
wszyst kim fir my dzia ła ją ce w prze my śle gór ni czym, ale też te
na skła do wi skach od pa dów, na któ rych w ostat nich la tach po -
ża ry to ist na pla ga. Dla te go war to wie dzieć, że tech no lo gia
uży ta do pro duk cji taśm ContiTech unie moż li wia roz prze strze -
nia nie się ognia, gdyż są to pa sy sa mo ga sną ce. 

TECHNOLOGIE
www.contitech.pl

Ta śmy przenośnikowe – ja kość ma zna cze nie
Trans port ko ja rzy się przede wszyst kim z sa mo cho da mi i spe cja li stycz ny mi
ma szy na mi i słusz nie, bo to one głów nie od po wia da ją za prze miesz cza nie
ła dun ków, zwłasz cza na znacz ne od le gło ści. Jed nak w wie lu miej scach rów -
nie istot ną ro lę od gry wa ją róż ne go ty pu ta śmo cią gi, któ rych spraw na pra ca
w du żej mie rze za le ży od ja ko ści taśm przenośnikowych. 

HIT ROKU
HIT ROKU
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We dług unij nych da nych cen tra pol skich miast
na le żą do naj bar dziej za nie czysz czo nych w UE.
Stąd też tak wiel kie na kła dy sa mo rzą dów na pro -
mo wa nie i do fi nan so wa nie eko lo gicz nych roz -
wią zań, np. od no śnie eko lo gicz nych form ogrze -
wa nia do mów. Jed nak sa ma wy mia na pie ców to
za ma ło i do pie ro kom plek so we dzia ła nia przy -
nio są po żą da ny sku tek. Ta kie jak ko rzy sta nie
z ma szyn i urzą dzeń, któ re nie emi tu ją szko dli -
wych sub stan cji. Tym bar dziej, że usta wa o elek -
tro mo bil no ści zmu sza sa mo rzą dy o licz bie
miesz kań ców po wy żej 50.000 do zwięk sza nia
udzia łu eko lo gicz nych po jaz dów. I choć da ta
osią gnię cia pierw sze go dziesięciopro cen to we go
pro gu zo sta ła prze su nię ta o dwa la ta (pier wot nie
miał to być 1 stycz nia 2020 roku), to i tak cza su
na wy mia nę ta bo ru nie ma zbyt wie le. 
Ta ki ta bor, i to już od kil ku na stu lat, pro du ku je
wło ska fir ma Te nax i ja ko jed na z nie licz nych
od po cząt ku świa do mie po sta wi ła wy łącz nie
na pro eko lo gicz ne roz wią za nia. Jest to bo wiem
zgod ne z fi lo zo fią fir my, któ ra nad zysk sta wia
prze ko na nie że pro duk cja roz wią zań proeko lo -
gicz nych po ma ga zmie niać świat i stwa rza na dzie -
ję na lep szą przy szłość na stęp nym po ko le niom. 

Na ga mę eko lo gicz nych po jaz dów fir my Te nax
skła da ją się dwie za mia tar ki Elec tra 1.0 i 2.0 Neo
o po jem no ściach zbior ni ków na zmiot ki 360
i 2.000 li trów (2 m3) oraz po le wacz ka Elec tra 2.0
hy dro o po jem no ści zbior ni ka na wo dę 1.550 li -
trów. W ofer cie znaj du ją się rów nież dwie mniej -
sze za mia tar ki MaxWind i SmartWind ide al nie na -
da ją ce się do pra cy na chod ni kach w ści słym
cen trum miast, w alej kach par ko wych, na par kin -
gach czy do utrzy ma nia po rząd ku na pry wat nych
te re nach firm. Po za ze ro wą emi sją naj waż niej sze

atu ty po jaz dów Te nax to ni ski po ziom ha ła su (63
dB) oraz zni ko me kosz ty eks plo ata cji i ob słu gi
ser wi so wej. War to zwró cić uwa gę szcze gól nie
na in te li gent ny sys tem dia gno zo wa nia wszel kich
pro ble mów czy uste rek ma szy ny. Umoż li wia on
bo wiem (da ne ser wi so we są prze sy ła ne on -li ne
do ser wi su) szyb ką dia gno zę i roz wią za nie pro -
ble mu zdal nie, nie po wo du jąc prze sto jów w pra -
cy. Z ko lei ob słu ga co dzien na oraz kon ser wa cja
ma szy ny jest bar dzo ła twa i du żo krót sza niż
w przy pad ku za mia ta rek spa li no wych. Do dat ko -
wo elek trycz na ma szy na re du ku je o 90% kosz ty
zwią za ne z prze glą da mi okre so wy mi, po nie waż
ele men ty, z któ rych jest zbu do wa na, nie wy ma ga -
ją wy mia ny, a je dy nie kon tro li wzro ko wej.
Wła ści ciel nie mu si też oba wiać się prze sto jów
zwią za nych z ła do wa niem aku mu la to ra. Za mia -
tar ki mo gą pra co wać na wy so kich ob ro tach oko -
ło ośmiu go dzin i po na ła do wa niu ba te rii są go to -
we do ko lej ne go cy klu ro bo cze go. Bio rąc to
pod uwa gę ła two za uwa żyć, że ni skie kosz ty eks -
plo ata cyj ne szyb ko zrów no wa żą wyż sze kosz ty
za ku pu. Po za tym trze ba pa mię tać, że elek trycz -
na za mia tar ka mo że być sto so wa na tam, gdzie
spa li no wa nie zo sta nie do pusz czo na. Bez e mi syj -
na, ci cha pra ca umoż li wia sto so wa nie jej bez
prze szkód na uczęsz cza nych cią gach pie szych
i ro we ro wych. We Wło szech po jaz dy Te nax czę -
sto pra cu ją w cen trach tu ry stycz nych. Od nie daw -
na są też co raz po wszech niej spo ty ka ne w pol -
skich mia stach. Dys try bu to rem tych ma szyn
w Pol sce jest fir ma Eco -Cle an, któ ra do star czy ła
je już mię dzy in ny mi do Kra ko wa, Wro cła wia,
Gdań ska, Tcze wa, Opo la, a tak że Ka to wic. 

POJAZDY KOMUNALNE
www.ecoclean.pl

Elek trycz ny ter cet fir my Te nax
Alar mi stycz ne zmia ny kli ma tycz ne oraz re stryk cyj ne nor my unij ne od no śnie
do pusz czal nej emi sji spa lin zmu sza ją do wpro wa dza nia bez e mi syj nych roz -
wią zań napędu rów nież w przy pad ku ma szyn służb ko mu nal nych. Z na wiąz -
ką kry te ria te speł nia ją cał ko wi cie elek trycz ne za mia tar ki i po le wacz ki wło -
skiej fir my Te nax, któ re tak że w Pol sce sta ją się sprze da żo wym hi tem.

HIT ROKU
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a Oba mo de le za mia ta rek
Elec tra wy po sa żo no w roz -
wią za nia, któ re mi ni ma li zu ją
wy si łek zwią za ny z ich co -
dzien ną ob slu gą

d Cał ko wi cie elek trycz ne za -
mia tar ki Te nax to peł no war -
to ścio we po jaz dy, któ re wy -
ko nu ją ta kie sa me pra ce co
ich spa li no we od po wied ni ki
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Z taśm pro duk cyj nych fa bryk Pro na ru zjeż dża w su mie sześć
mo de li roz drab nia czy, a tak sze ro ka ga ma umoż li wia przed się -
bior com opty mal ne dobranie ma szy ny do wła snych po trzeb.
Bo ga ta ofer ta sprzętu do sko na le wpi su je się w kon se kwent nie
re ali zo wa ną przez fir mę stra te gię two rze nia pro duk tów sprzy ja -
ją cych roz wo jo wi Go spo dar ki Obie gu Za mknię te go. Na po trze -
by GOZ Pro nar pro du ku je wie le ma szyn i urzą dzeń, a kon struk -
to rzy każ de go ro ku opra co wu ją ko lej ne mo de le.
Naj now szym urzą dze niem Pro na ru w tym seg men cie jest jed -
no wa ło wy, mo bil ny roz drab niacz wol no obro to wy MRW 1.300,
wy ko rzy sty wa ny głów nie do wstęp ne go roz drab nia nia od pa -
dów ga ba ry to wych a tak że ko mu nal nych i zie lo nych. Ta
wszech stron na ma szy na z po wo dze niem roz drob ni do wol ne
od pa dy na frak cje na da ją ce się do pro duk cji pa li wa RDF,
kom po stu, al bo do dal sze go prze twa rza nia. Mo del ten to dro -
bia zgo wo opra co wa na kon struk cja, w któ rej za sto so wa no

roz wią za nia gwa ran tu ją ce nie za wod ną i bez -
piecz ną pra cę. Uda ło się to dzię ki pra cy in -
ży nie rów Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo -
we go Pro na ru, któ re – za nim roz po czę to
se ryj ną pro duk cję – pod da ło ma szy nę
sze re go wi prób i te stów. W ich wy ni ku po -
wsta ła sta ran nie opra co wa na i wy ko na na
kon struk cja, jak np. wał, któ ry gwa ran tu je efek -
tyw ną pra cę, a w za leż no ści od ro dza ju za sto so wa nych no ży
z po wo dze niem roz drob ni za rów no pla sti ko we przed mio ty,
jak i drew nia ne pod kła dy ko le jo we.
War to przyj rzeć się za sto so wa ne mu w tym urzą dze niu ukła do -
wi roz drab nia ją ce mu. To new ral gicz na część ma szy ny, któ ra
jest naj bar dziej na ra żo na na znisz cze nia. Z tej przy czy ny in ży -
nie ro wie Pro na ru za in sta lo wa li sys tem uchyl nej bel ki, któ ry
wraz z prze ciw no ża mi za po bie ga prze do sta niu się zbyt du że -
go do roz drob nie nia ma te ria łu, a tym sa mym za bez pie cza
urzą dze nie przed znisz cze niem. Do dat ko wo roz drab niacz już
w stan dar do wej spe cy fi ka cji wy po sa żo ny jest w elek trycz ny re -
wers, któ ry po zwa la ob ra cać wał do tyłu bez uruchamiania sil -
ni ka spa li no we go w ce lu usu nię cia za to rów blo ku ją cych ele -
ment ro bo czy. Na to miast do ochro ny sil ni ka, ele men tów prze -
nie sie nia na pę du, wa łu i no ży roz drab nia ją cych za sto so wa no
sprzę gło hy dro ki ne tycz ne, któ re amor ty zu je ude rze nia po wsta -
ją ce w ukła dzie prze nie sie nia na pę du.
Do na pę du roz drab nia cza wy bra no spraw dzo ny, nie za wod ny
sil nik Vo lvo Pen ta. Jed nost ka o mak sy mal nej mo cy 405 kW
(550 KM) speł nia nor my do ty czą ce emi sji spa lin EU 4. W mo -
de lu MRW 1.300 zde cy do wa no się na prze nie sie nie na pę du
bez po śred nio z sil ni ka na wał, a ta kie roz wią za nie jest naj bar -
dziej efek tyw ne i po zwa la za osz czę dzić znacz ne ilo ści pa li wa.
Ko lej nym istot nym ele men tem roz drab nia cza jest trzy osio we
pod wo zie, któ re wy po sa żo no w sys tem ABS i kon tro li trak cji.

MASZYNY KOMUNALNE

Wydajne i wytrzymałe
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Wzrost ilo ści stru mie nia od pa dów ko mu nal nych, a zwłasz cza tych o wiel kich ga ba ry tach spra -
wił, że coraz więcej skła do wisk zgłaszało problemy z ich ma ga zy no wa niem. Roz wią za niem
kłopotliwej sytuacji oka za ły się roz drab nia cze, któ rych sze ro ką ga mę znajdziemy w ofercie pod -
la skiego Pro naru, naj więk szego pol skiego pro du centa sprzę tu re cy klin go we go. 

a Naj now szym mo bil nym roz drab nia czem Pro na ru jest jed no wa ło wy MRW 1.300.
Ma szy na do sko na le ra dzi so bie z wszel ki mi od pa da mi drew nia ny mi 
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Dzię ki te mu po jazd uzy skał eu ro pej ską ho mo lo ga cję, któ ra ze -
zwa la na po ru sza nie się z pręd ko ścią na wet 100 km/h. To
znacz nie uła twia trans port ma szy ny, przede wszyst kim skra ca
czas prze miesz cza nia się i zwięk sza eko no micz ne uza sad nie -
nie wy ko rzy sty wa nia go w róż nych, na wet od le głych lo ka li za -
cjach. Użyt kow ni cy do ce nia ją tak że uprosz czo ną do mi ni mum
co dzien ną ob słu gę. Przede wszyst kim czyn no ści ser wi so we
uła twia układ cen tral ne go sma ro wa nia, któ ry za pew nia wła ści -
we funk cjo no wa nie ma szy ny, a sys tem au to ma tycz ne go
oczysz cza nia chłod nic umoż li wia bez a wa ryj ną pra cę na wet
w bar dzo za py lo nych miej scach. Do dat ko wo do dys po zy cji
ope ra to ra jest kon tro ler bez prze wo do we go ste ro wa nia.
Spe cja li sta mi w ra dze niu sobie z róż ne go ty pu od pa da mi są tak -
że czte ry mo de le wol no obro to wych, mo bil nych roz drab nia czy
dwu wa ło wych. Po dob nie, jak mo del jed no wa ło wy one tak że
prze zna czo ne są do wstęp ne go prze twa rza nia wszel kie go ro -
dza ju od pa dów ko mu nal nych. Rów nież są mo bil ne, a w za leż -
no ści od kon struk cji mo gą być prze wo że nie na przy cze pach ni -
sko po dwo zio wych al bo po ru szać się na wła snych ko łach
z pręd ko ścią do 100 km/h. Roz drab nia cze mo gą pra co wać
z każ dym ro dza jem ma te ria łu, po nie waż ko mo ra ro bo cza i ryn na
zsy po wa wy ko na ne są z wy so ko wy trzy ma łych ma te ria łów od -
por nych na ście ra nie. W przy pad ku tej gru py ma szyn, ele men -

tem ro bo czym są dwa, syn chro nicz nie pra cu ją ce wa ły roz drab -
nia ją ce. Roz drab niacz MRW 2.85 po sia da moż li wość wy bo ru
pro gra mu ste ru ją ce go wa ła mi roz drab nia ją cy mi w za leż no ści
od ro dza ju ma te ria łu wsa do we go. Je go ma sa to 24 to ny, a wy -
so kość za ła dun ku wy no si 3.150 mm. In ny mi mo de la mi tej gru py
to ma szy ny ozna czo ne sym bo la mi 2.85g i 2.85h. Wszyst kie cha -
rak te ry zu ją się zbli żo ny mi pa ra me tra mi tech nicz ny mi. Do dać
jesz cze na le ży, że ma szy ny do sko na le współ pra cu ją z in ny mi
urzą dze nia mi i mo gą być istot nym uzu peł nie niem kom plet nej li -
nii re cy klin go wej. Ich za sto so wa nie moż na też zwięk szyć
na przy kład po przez za mon to wa ne ele men ty wy po sa że nia do -
dat ko we go, jak se pa ra tor ma gne tycz ny, grzał ka ole ju hy drau -
licz ne go i grze bie nio wa bel ka ła mią ca po mię dzy wa ła mi. 
Naj moc niej szym roz drab nia czem z tej gru py jest mo del
MRW 2.1010 będący jed no cze śnie jed nym z naj więk szych mo -
bil nych roz drab nia czy do stęp nych na kra jo wym ryn ku. Du ża
spraw ność i moc oraz dłu gie 2,5-me tro we wa ły ro bo cze
MRW 2.1010 po zwa la ją na wy daj ne roz drab nia nie nie tyl ko du -
żych karp i ko rze ni drzew czy od pa dów wiel ko ga ba ry to wych,
ale rów nież nie ty po wych, trud nych do uty li za cji ele men tów, na

przykład zło mu ka ro se rii sa mo cho do wych i in nych ele men tów
me ta lo wych. Ser cem ma szy ny jest sil nik Vo lvo Pen ta o po jem -
no ści 16,1 li tra i mo cy aż 768 KM. Wy so ka wy daj ność i si ła roz -
drab nia nia nie by ły by moż li we, gdy by nie od po wied nia ja kość
oby dwu wa łów ro bo czych. Każ dy skła da się z dzie się ciu sek -
cji, na któ rych za mon to wa no po dzie sięć no ży, któ re szyb ko
i spraw nie roz drab nia ją roż ne ma te ria ły. Do pro duk cji no ży
uży wa się wy ci nar ki wod nej o du żej do kład no ści. Pod czas te -
go pro ce su nie wy dzie la się cie pło, co po zwa la za cho wać twar -

dość no ży w peł nym prze kro ju i już na tym eta pie uzy skać od -
po wied ni sto pień ostro ści. Na to miast łą cze nie no ży z wa łem
wy ko nu je zauto ma ty zo wa ny ro bot, któ ry kon tro lu je ja kość ca -
łe go pro ce su oraz pra wi dło wy prze bieg spo iny. I to dzię ki tej
pre cy zji wy ko na nia moż li we jest sku tecz ne roz drab nia nie me -
ta lo we go zło mu do frak cji o wiel ko ści oko ło 15 centymetrów
z wy daj no ścią 25 ton na go dzi nę. Ma szy na do sko na le spraw -
dza się w uty li za cji ca łych ka ro se rii aut oso bo wych. Bar dzo
waż nym pod ze spo łem roz drab nia cza, któ ry za pew nia pra wi -
dło wy prze bieg pro ce su uty li za cji, jest se pa ra tor frak cji że la -
znych. Po zwa la on je wy od ręb nić z ele men tów z two rzyw
sztucz nych, ja kich jest du żo w sa mo cho dach oso bo wych. 
Ostat nim z tej gru py ma szyn, ale rów nie przy dat nym i sku tecz -
nym jest mo bil ny roz drab niacz szyb ko obro to wy MRS 1.53. Wy -
ko rzy stu je się go do roz drab nia nia ga łę zi i po zo sta łych od pa -
dów drew nia nych prze zna czo nych do wy twa rza nia bio ma sy.
Roz drab niacz wy po sa żo no w sil nik spa li no wy Vo lvo o mo -
cy 530 KM, któ ry po przez sprzę gło hy dro ki ne tycz ne i prze kład -
nię pa so wą na pę dza wał roz drab nia ją cy. Ta kie roz wią za nie
w kon struk cji ukła du prze nie sie nia na pę du ogra ni cza do mi ni -
mum stra ty mo cy. Po tęż ny wał (o ma sie ok 2.500 kg) z 36 – za -
mo co wa ny mi ob ro to wo – no ża mi bi ja ko wy mi pra cu je z pręd ko -
ścią 1.000 obr./min. Po zwa la to na osią gnię cie bar dzo wy so kiej
wy daj no ści pra cy i róż nych wiel ko ści frak cji roz drab nia ne go ma -
te ria łu. Wiel kość frak cji moż na ła two re gu lo wać po przez wy mia -
nę sit umiesz czo nych przed wa łem. Przy tej oka zji war to wspo -
mnieć o in no wa cyj nej tech no lo gii pro duk cji sit. Po le ga ona
na wy ci na niu ich ze sta li o spe cjal nych pa ra me trach wy trzy ma ło -
ścio wych na wy ci nar kach wod nych, co znacz nie zwięk sza trwa -
łość tych ele men tów. Dzię ki te mu si ta w ca łym prze kro ju cha rak -
te ry zu ją się bar dzo wy so ką twar do ścią, a to wy dłu ża ich czas
eks plo ata cji. Ma szy na wa ży 24 ton, w ru chu drogowym
przemieszczać się mo że z pręd ko ścią nawet 100 km/h.

www.pronar.pl

a Rozdrabniacz MRW 2.1010 to jeden z największych i najmocniejszych maszyn na
rynku. Potężny silnik oraz wytrzymały wał umożliwiają rozdrabnianie elementów
metalowych, w tym karoserii samochodowych

a Zaletą wszystkich mobilnych rozdrabniaczy jest łatwość ich transportu. Dzięki
temu można  szybko je ustawiać w różnych miejscach składowiska i przewozu do
innych lokalizacji
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Dzię ki no wo cze snym sys te mom go spo da ro wa nie bio od pa da -
mi mo że wy glą dać zu peł nie ina czej, a sa me bio od pa dy mo gą
stać się cen nym źró dłem „zie lo nej ener gii” oraz wy so kiej ja ko -
ści kom po stu. Udo wad nia to fir ma Dal kia Wa ste ner gy oraz sto -
so wa na przez nią in no wa cyj na i pio nier ska tech no lo gia su chej
me ta ni za cji DRANCO, któ ra z po wo dze niem spraw dzo na zo -
sta ła w po nad 30 funk cjo nu ją cych za kła dach. 
Zna le zie nie naj bar dziej eko no micz nej oraz przy ja znej śro do wi -
sku me to dy go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi,
a zwłasz cza bio od pa da mi to jed no z naj waż niej szych wy zwań
współ cze sne go świa ta, po nie waż to od niej w du żej mie rze za -
le ży ja kość ży cia lo kal nych spo łecz no ści. Me ta ni za cja to przy -

kład ta kie go pro ce su bio lo gicz ne go od zy sku bio od pa dów wy -
twa rza nych przez go spo dar stwa do mo we i rol ne, któ ry speł nia
wszyst kie te wy mo gi. Nic więc dziw ne go, że z ro ku na rok bu -
dzi co raz więk sze za in te re so wa nie wśród sa mo rzą dów. Me to -
da ta po le ga na roz kła dzie ma te rii or ga nicz nej pod wpły wem
dzia ła nia mi kro or ga ni zmów w wa run kach bez tle no wych.
W prak ty ce ozna cza to, że do star czo ne przez użyt kow ni ków
od pa dy umiesz cza ne są w spe cjal nej, szczel nej ko mo rze,
gdzie pod da wa ne są pro ce so wi su chej fer men ta cji. Efek tem
ta kie go dzia ła nia jest roz kład sub stan cji bio de gra do wal nej,

z wy two rze niem bio ga zu, wy ko rzy sty wa ne go póź niej do pro -
duk cji ener gii (ener gii elek trycz nej i ciepła w ko ge ne ra cji) oraz
po fer men ta tu, z któ re go moż na wy two rzyć wy so kiej ja ko ści na -
tu ral ny na wóz w po sta ci kom po stu.
Dla cze go me ta ni za cja? Me ta ni za cja jest pro ce sem nie zwy kle
eko lo gicz nym i efek tyw nym pod wzglę dem eko no micz nym,

a do te go ma ło uciąż li wym dla lo kal nych spo łecz no ści. Sta no -
wi ona do sko na łą al ter na ty wę przede wszyst kim dla tra dy cyj -
ne go kom po sto wa nia, czy li re cy klin gu or ga nicz ne go w wa run -
kach tle no wych, po nie waż da je moż li wość uzy ska nia nie tyl ko
na wo zu, ale jed no cze sne go od zy sku ener gii. Me ta ni za cja ce -
nio na jest rów nież za moż li wość współ prze twa rza nia bio od pa -
dów z in nych sek to rów, np. prze my słu spo żyw cze go i rol nic -
twa oraz zmniej sze nie ilo ści wy twa rza nych ga zów cie plar nia -
nych, po przez za stą pie nie pa liw ko pal nych i sztucz nych na wo -
zów po zy ska ny mi w jej wy ni ku pro duk ta mi. Ol brzy mim atu tem
tej me to dy jest tak że fakt, że moż na ją sto so wać dla różnego
rodzaju od pa dów or ga nicz nych wy twa rza nych na co dzień
przez go spo dar stwa do mo we i za kła dy prze my sło we. Do ta -
kich od pa dów za li cza ne są nie tyl ko reszt ki je dze nia, od pa dy
zie lo ne i rol ne, od pa dy i tłusz cze z ka te rin gu i prze my słu spo -
żyw cze go, ale tak że pa pier i ga ze ty – na wet mo kre i za tłusz -

GOSPODARKA ODPADAMI
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Me ta ni za cja
No wa ja kość w re cy klin gu od pa dów 
Na mo cy ostat niej no we li za cji usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach sa mo rzą dy
zo bo wią za ne są do se lek tyw nej zbiór ki ca łe go stru mie nia bio od pa dów, w tym od pa dów ku -
chen nych i zie lo nych. Nie ste ty, z uwa gi na wciąż ni ski po ziom se lek tyw nej zbiór ki, obec nie je -
dy nie część tych od pa dów pod da wa na jest re cy klin go wi or ga nicz ne mu, a znacz ny pro cent tra -
fia na skła do wi ska. Nie ko rzyst ny bi lans moż na zmie nić sto su jąc no wo cze sne roz wią za nia, ta kie
jak pio nier ska tech no lo gia su chej me ta ni za cji DRANCO.

a Za kład w Bo ur gen -Bres se mo że prze kształ cać rocz nie 66.000 ton od pa dów zmie sza -
nych oraz 7.500 ton od pa dów zie lo nych w kom post i ener gię elek trycz ną

a Przy kła dem wy ko rzy sta nia sys te mu DRANCO jest za kład w Cha gny, któ ry od po wia da
za rów no za sor to wa nie od pa dów, jak i za ich me ta ni za cję oraz kom po sto wa nie
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czo ne, czy li nie na da ją ce się do re cy klin gu ani kla sycz ne go
kom po sto wa nia. Dzię ki wy ko rzy sta niu me ta ni za cji wspo mnia -
ne pro duk ty nie mu szą być spa la ne ani ma ga zy no wa ne
na skła do wi skach od pa dów, lecz mo gą zo stać prze kształ co ne
ener gię ciepl ną lub elek trycz ną, stanowiąc war tość do da ną
pro ce su. Co wię cej, pro ces ten – w prze ci wień stwie do sa me -
go kom po sto wa nia – od by wa się w her me tycz nych wa run kach
i tym sa mym nie ge ne ru je uciążliwych za pa chów ani du żej ilo -
ści ście ków tech no lo gicz nych. Jest za tem bar dziej przy ja zny
dla śro do wi ska i oko licz nych miesz kań ców.
Nie kwe stio no wa ne ko rzy ści pły ną ce z za sto so wa nia me ta ni za -
cji w pro ce sie prze twa rza nia od pa dów spra wi ły, że me to da ta
za li cza na jest do gro na naj bar dziej per spek ty wicz nych kon cep -
cji sek to ra go spo da ro wa nia od pa da mi. Sys te my opar te na bez -
tle no wym roz kła dzie ma te rii or ga nicz nej wy ko rzy stu je obec nie
co raz wię cej przedsiębiorstw z bran ży, a jed nym z naj bar dziej
do świad czo nych kon cer nów jest Dal kia Wa ste ner gy, któ ra ko -
rzy sta z in no wa cyj nej, opa ten to wa nej tech no lo gii su chej fer -
men ta cji DRANCO (Dry Ana ero bic Com po sting) fir my OWS.
Wy jąt ko wość tej tech no lo gii po le ga na za sto so wa niu pio no wej
in sta la cji, któ ra po zwa la na bar dzo wy so ki wskaź nik za war to ści
su chej ma sy wsa du od pa dów (od 20 do 45%) i cią głe gra wi ta -
cyj ne prze miesz cza nie się wsa du, co w kon se kwen cji prze kła -
da się na efek tyw ność ca łe go pro ce su od zy sku. Mó wiąc pro -
ściej – wy ko rzy sta nie tech no lo gii pio no wej, her me tycz nej i po -
zba wio nej ru cho mych ele men tów we wnątrz ko mo ry fer men ta -
cyj nej spra wia, że ca ły sys tem jest nie zwy kle efek tyw ny, (w eks -
plo ata cji, w in sta la cjach Dal kii Wa ste ner gy osią ga się mi ni -
mum 180 Nm3 bio ga zu na to nę wsa du od pa dów), ma ło awa ryj -
ny (wszyst kie wraż li we elementy tech no lo gii znaj du ją się na ze -
wnątrz re ak to ra), a tak że nie ge ne ru je uciąż li wych za pa chów
ani znacz nych ilo ści ście ków tech no lo gicz nych. 
Wy so ka efek tyw ność pro ce su su chej fer men ta cji DRANCO
i eko lo gicz ne wa lo ry sa mej me ta ni za cji spra wia ją, że w te go ty -
pu tech no lo gię po sta no wi ło za in we sto wać wie le sa mo rzą dów,
głów nie z za chod niej czę ści Eu ro py. Wy bór sys te mu sto so wa -
ne go przez fir mę Dal kia Wa ste ner gy po dyk to wa ny był nie tyl ko
kwe stia mi eko no micz ny mi i chę cią za dba nia o śro do wi sko na -

tu ral ne, ale rów nież moż li wo ścią do sto so wa nia kon cep cji
do lo kal nych uwa run ko wań i po trzeb kon kret ne go sa mo rzą du.
Przede wszyst kim cho dzi tu taj o zop ty ma li zo wa nie in sta la cji
pod ką tem naj czę ściej do star cza ne go ro dza ju od pa dów lub
też wy ko rzy sta nia od zy ska ne go w pro ce sie fermentacji
surowca. Przy kła dem sku tecz ne go wy ko rzy sta nia sys te mu
DRANCO jest za kład w Cha gny, któ ry od po wia da za rów no
za sor to wa nie od pa dów, jak i za ich me ta ni za cję oraz kom po -
sto wa nie. Rocz na moc prze ro bo wa tej in we sty cji to aż 73.000
ton zmie sza nych od pa dów zmie sza nych i 8.000 ton od pa dów
zie lo nych, a wy nik koń co wy oscy lu je w gra ni cach 5 mi lio nów
m3 bio ga zu, prze twa rza ne go na stęp nie na bio me tan. Co istot -
ne, wy pro du ko wa ny gaz jest wpro wa dza ny do wy so ko ci śnie -
nio wej sie ci dys try bu cji, któ ra za opa tru je w ten su ro wiec są -
sied ni za kład pro duk cji da chó wek. Wszyst ko za tem od by wa
się w zgo dzie z in te re sem lo kal nych przed się biorstw i miesz ka -
ją cej w da nym re gio nie lud no ści. Ko lej ną in we sty cją, któ ra mo -
że po słu żyć za do sko na ły przy kład ta kich dzia łań jest za kład
w Bo urg -en -Bres se, zdol ny prze kształ cać rocz nie 66.000 ton
od pa dów zmie sza nych i 7.500 ton od pa dów zie lo nych w kom -
post oraz ener gię elek trycz ną
Me ta ni za cja to roz wią za nie, któ re przez wie lu spe cja li stów za li -
cza ne jest do gro na naj bar dziej per spek ty wicz nych i przy ja -
znych śro do wi sku kon cep cji prze twa rza nia or ga nicz nych od -
pa dów ko mu nal nych i bio od pa dów z in nych źró deł. W cią gu
ostat nich lat po wsta ło na ca łym świe cie wie le in sta la cji opar -
tych na sys te mie su chej fer men ta cji DRANCO fir my OWS.
Obec nie tech no lo gia ta do stęp na jest rów nież w Pol sce. Przy -
kła dem ta kiej re ali za cji jest pio nier ska in sta la cja w Lesz nie, wy -
bu do wa na w 2010 ro ku (jesz cze bez udzia łu Dal kia Wa ste ner -
gy), któ ra zo sta ła ostat nio zmo der ni zo wa na, zop ty ma li zo wa na
i bar dzo do brze funk cjo nu je. Dal kia Wa ste ner gy pro po nu je za -
pro jek to wa nie in sta la cji do sto so wa nej do pro gnoz kształ to wa -
nia się kon kret ne go stru mie nia od pa dów, zbu do wa nie jej
i wspar cie w eks plo ata cji, w róż nych for mu łach. Za tem lo kal ne
sa mo rzą dy mo gą pójść w śla dy in nych miast i na swo im te re -
nie za cząć uzy ski wać „zie lo ną ener gię” i do brej ja ko ści na wóz
z nie wy ko rzy sty wa nych do tych czas bio od pa dów.

a Wytworzony w procesie metanizacji biogaz można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
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Roz wią za nia za war te w usta wie są od po wie dzią
na je den z waż nych pro ble mów spo łecz nych
zwią za nych z wy stę po wa niem nie ko rzyst nych
zja wisk śro do wi sko wych, ja kim jest ni ska ja -
kość po wie trza, wią żą ca się ze zja wi ska mi tzw.
ni skiej emi sji i smo gu. O ile w du żych aglo me -
ra cjach zła ja kość po wie trza spo wo do wa na jest
przede wszyst kim przez emi sje za nie czysz czeń
z trans por tu, to w mniej szych miej sco wo ściach
głów nym czyn ni kiem je go za nie czysz cze nia są
in dy wi du al ne do mo we pa le ni ska za si la ne pa li -
wem złej ja ko ści.
Wal ka z ni ską ja ko ścią po wie trza mo że po le gać
m.in. na roz wo ju cie płow nic twa sie cio we go za si -
la ne go cie płem wy twa rza nym w pro ce sie ko ge -
ne ra cji. Ko ge ne ra cja jest opty mal nym spo so bem
wy ko rzy sta nia pa liw, po nie waż efek tyw ność te go
pro ce su mo że być na wet o 50 proc. więk sza niż
w przy pad ku, gdy cie pło i ener gia elek trycz na są
pro du ko wa ne osob no. Zmniej sza się też od po -
wied nio emi sja za nie czysz czeń, tj. np.: dwu tlen ku
wę gla, py łów, tlen ków siar ki i azo tu oraz in nych
szko dli wych dla śro do wi ska sub stan cji. 
Eks per ci uwa ża ją, że Pol ska ma po ten cjał po -
dwo je nia pro duk cji cie pła w ko ge ne ra cji dzię ki
za mia nie ko tłów cie płow ni czych na jed nost ki ko -
ge ne ra cji. Wy ko rzy sta nie te go po ten cja łu wy ma -
ga jed nak bar dzo wy so kich na kła dów in we sty cyj -
nych. Dla te go w no wej usta wie za stą pio no obo -
wią zu ją cy wcze śniej me cha nizm wspar cia ener gii
elek trycz nej z wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji
(opar te go na tzw. sys te mie świa dectw po cho dze -
nia) – efek tyw nym eko no micz nie sys te mem, któ ry
ma wspie rać bu do wę no wych mo cy wy twór czych
w ko ge ne ra cji. Sys tem ten opar ty jest w znacz nej

mie rze na pro ce du rze au kcyj nej. Za pro po no wa ny
me cha nizm ma gwa ran to wać in we sto rom, któ rzy
wy gra li w au kcji sta łą pre mię do ce ny ener gii
elek trycz nej. Aby za pew nić sta bil ność wspar cia
oraz dłu go fa lo we pla no wa nie dzia łań in we sty cyj -
nych zwią za nych z wy so ko spraw ną ko ge ne ra cją,
wspar cie jest udzie la ne na piętnaście lat.
Wspie ra ne jest tak że wy twa rza nie ener gii elek -
trycz nej w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji je dy nie
w tych in sta la cjach, któ re wpro wa dzą cie pło
użyt ko we wy two rzo ne w tym sa mym pro ce sie
do sie ci cie płow ni czej. Kry te rium to re ali zu je
naj waż niej szy cel me cha ni zmu to jest zmniej -
sze nie zja wi ska ni skiej emi sji, a w kon se kwen cji
po pra wę ja ko ści po wie trza.
Wa run kiem uzy ska nia wspar cia na ener gię elek -
trycz ną – wy two rzo ną, wpro wa dzo ną do sie ci
i sprze da ną – bę dzie wpro wa dza nie do sie ci cie -
płow ni czej co naj mniej 70 proc. cie pła użyt ko we -
go wy two rzo ne go w wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji
w da nej jed no st ce ko ge ne ra cyj nej. W przy pad ku
jed no stek wpro wa dza ją cych do sie ci mniej niż 70
proc. wy two rzo ne go cie pła – wspar ciem ob ję ta
bę dzie ener gia elek trycz na w pro por cji od po wia -
da ją cej udzia ło wi cie pła wpro wa dzo ne go do sie ci
w cie ple wy two rzo nym.
Wa ru nek współ pra cy z pu blicz ną sie cią cie -
płow ni czą nie obej mie jed no stek o mo cy za in -
sta lo wa nej elek trycz nej mniej szej niż 1 MW
oraz ist nie ją cych i zmo der ni zo wa nych jed no -
stek opa la nych me ta nem uwal nia nym i uj mo -
wa nym przy do ło wych ro bo tach gór ni czych
w czyn nych, li kwi do wa nych lub zli kwi do wa -
nych ko pal niach wę gla ka mien ne go (o mo cy
za in sta lo wa nej elek trycz nej do 50 MW).

GOSPODARKA ODPADAMI
www.poskom.pl

Zie lo ne świa tło dla ko ge ne ra cji
Obo wią zu ją ce od stycz nia 2019 ro ku prze pi sy usta wy o pro mo wa niu ener gii elek trycz nej z wy -
so ko spraw nej ko ge ne ra cji ma ją po pra wiać ja kość po wie trza oraz za pew nić bez pie czeń stwo
do staw cie pła i ener gii elek trycz nej. Pro gno zu jąc skut ki re gu la cji, usta wo daw ca oce nił, że dzię -
ki te mu do ro ku 2025 przy rost no wych mo cy ko ge ne ra cyj nych wy nie sie 3 GW. 
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W ogól nym uję ciu go spo dar ka o obie gu za mknię tym, bę dą ca
ini cja ty wą Ko mi sji Eu ro pej skiej, za kła da zwięk sze nie od zy sku
i re cy klin gu od pa dów oraz osią gnię cie po zio mu re cy klin gu 65
pro cent od pa dów ko mu nal nych do ro ku 2035. Zgod nie z pro po -
zy cja mi Ko mi sji Eu ro pej skiej pań stwa wspól no ty bę dą mu sia ły
też istot nie ogra ni czyć skła do wa nie od pa dów na wy sy pi skach.
W tym kon tek ście spa la nie od pa dów mo że nie być pierw szym
na rzu ca ją cym się roz wią za niem. Jed nak w Pol sce każ de go ro -
ku po wsta je 12 mln ton od pa dów ko mu nal nych, z któ rych
ok. 2–3 mln ton to frak cja reszt ko wa (tzw. pre -RDF). Nie moż na
jej skła do wać z uwa gi na wy so ką war tość ener ge tycz ną ani
pod dać dal sze mu pro ce so wi od zy sku.
Sa mo rzą dy sto ją za tem wo bec nie ła twych wy zwań zwią za nych
z pro ble ma ty ką za go spo da ro wa nia frak cji reszt ko wych z prze -
twa rza nia od pa dów ko mu nal nych. W tym za kre sie roz wią za -
niem mo gą być ma łe, lo kal ne cie płow nie pra cu ją ce na po trze -
by sie ci cie płow ni czych, opa la ne frak cja mi reszt ko wy mi. Ve olia
re ali zu je już dwa ta kie pro jek ty: w Wą grow cu (woj. wiel ko pol -
skie) oraz Za mo ściu. Nie za leż nie, pro po nu je swo im klien tom
sa mo rzą do wym po dob ne roz wią za nie w for mu le Part ner stwa -
-Pu blicz no -Pry wat ne go, przy czym istot nym jest aby sa mo rzą -
dy te za rzą dza ły sa mo dziel nie go spo dar ką od pa da mi ko mu -
nal ny mi oraz go spo dar ką cie płow ni czą.
W przy pad ku każ de go pro jek tu re ali zo wa ne go przez Ve olię,
moc ciepl na in sta la cji jest do sto so wa na do za po trze bo wa nia
let nie go sys te mu cie płow ni cze go. Fir ma jest w sta nie tak że do -
star czyć do wol ną tech no lo gię, rusz to wą lub flu idal ną, a sys tem
oczysz cza nia spa lin speł nia ją cy bar dzo re stryk cyj ne wy ma ga -
nia śro do wi sko we i kon klu zje BAT, przez co źró dło jest przy ja -
zne śro do wi sku – emi sje dwu tlen ku siar ki w przy pad ku RDF, są
pra wie 8 ra zy niż sze niż z wę gla, na to miast emi sje py łu po nad
trzy krot nie mniej sze. Co waż ne, in sta la cja cha rak te ry zu je się
wy so ką dys po zy cyj no ścią i mo że dzia łać w wy mia rze po -
nad 7.800 go dzin rocz nie.
Te go ty pu roz wią za nia z ob sza ru go spo dar ki cyr ku lar nej są
w peł ni uza sad nio ne eko no micz nie, po nie waż zgod nie z ich
du chem cho dzi o opty mal ne wy ko rzy sta nie ist nie ją cych za so -

bów. Wpro wa dze nie go spo dar ki o obie gu za mknię tym jest za -
tem nie tyl ko wy zwa niem, ale rów nież źró dłem znacz nych
oszczęd no ści, przez co opła ca się wszyst kim.
Ze wzglę du na po li ty kę śro do wi sko wą Unii Eu ro pej skiej, jak
rów nież ro sną ce ce ny su row ców na tu ral nych, cho ciaż by
wę gla, ce ny usług ko mu nal nych bę dą w przy szło ści ro sły.
Się gnię cie po roz wią za nia z ob sza ru go spo dar ki cyr ku lar nej
po zwo li więc na ogra ni cze nie tem pa wzro stu cen ener gii,
a tak że za pew ni al ter na tyw ny, tań szy spo sób za go spo da ro -
wa nia frak cji reszt ko wej (m. in. w kon tek ście wzra sta ją cej
do 270 zł/to nę opła ty mar szał kow skiej za skła do wa nie śmie -
ci). Jed no cze śnie wpi su je się w wy tycz ne po li ty ki kli ma tycz -
nej Unii Eu ro pej skiej, któ ra za kła da de kar bo ni za cję sys te -
mów cie płow ni czych, mo der ni za cję źró deł cie pła oraz dy -
wer sy fi ka cję mik su pa li wo we go.
Nie bez zna cze nia jest też moż li wość re ali za cji te go ty pu pro -
jek tów w for mu le PPP. Ich fi nan so wa nie mo że po cho dzić ze
środ ków Ve olii oraz fun du szy po zy ska nych przez sa mo rząd,
któ ry nie mu si in we sto wać w nie środ ków wła snych.

Jed no roz wią za nie dwóch pro ble mów

Wo bec ro sną cych cen su row ców ener ge tycz nych i co raz bar dziej re stryk cyj nej po li ty ki kli ma -
tycz nej Unii Eu ro pej skiej sa mo rzą dy są zmu szo ne do po szu ki wa nia roz wią zań, któ re po zwo lą
na ra cjo nal ne eko no micz nie i przy ja zne śro do wi sku wy twa rza nie ener gii. Jed nym z nich są ma -
łe, wpi su ją ce w kon cep cję go spo dar ki o obie gu za mknię tym cie płow nie opa la ne pa li wem al ter -
na tyw nym, bę dą cym frak cją reszt ko wą z prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych, któ ra nie mo że
już zo stać pod da na dal szym pro ce som od zy sku. 

a Każ de go ro ku w Pol sce po wsta je 12 mln ton od pa dów ko mu nal nych. Oko ło 20
pro cent z nich to frak cja reszt ko wa, któ ra nie na da je się do od zy sku
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Jed nym z naj więk szych za gro żeń dla śro do wi ska
jest pla stik. Two rzy wa sztucz ne są bo wiem ta nie
w pro duk cji, ale roz ło że nie dłu gich łań cu chów
mo le kuł jest dla przy ro dy wręcz nie moż li we.
Na szczę ście ta ce cha pla sti ko wych śmie ci uła -
twia ich prze twa rza nie. Dla te go naj roz sąd niej -
szym spo so bem po wstrzy ma nia fa li pla sti ko wych
śmie ci wy da je się być wpro wa dze nie sys te mu
kau cyj ne go, któ ry po zwo li na efek tyw ną se gre ga -
cję opa ko wań po na po jach. Tym bar dziej, że
z do świad czeń kra jów, któ re ta ki sys tem już wpro -
wa dzi ły wy ni ka, że w krót kim cza sie przy no si on
wy mier ne efek ty. A trze ba się spie szyć, gdyż Unia
Eu ro pej ska, na kła da na kra je człon kow skie kon -
kret ne zo bo wią za nia. Do 2020 ro ku Pol ska mu si
pod da wać re cy klin go wi 50, a w 2035 ro ku – 65 pro -
cent od pa dów. Tak zwa na dy rek ty wa od pa do wa
za kła da jesz cze bar dziej su ro we wy mo gi w sto sun -
ku do bu te lek PET. Do 2025 ro ku Pol ska bę dzie
mu sia ła pod da wać re cy klin go wi 77 proc.,
a w 2030 ro ku przy naj mniej 90 procent te go ty pu
opa ko wań. Sza cu je się, że dziś wskaź nik ten
w Pol sce oscy lu je wo kół za le d wie 30-40 procent.
Ma my za tem nie speł na sześć lat, aby po dwo ić
licz bę bu te lek PET pod da wa nych re cy klin go wi.
Nad wpro wa dze niem sys te mu kau cyj ne go Mi ni -
ster stwo Śro do wi ska za sta na wia ło się już kil ka ra -
zy. Cho dzi o bu tel ko ma ty, do któ rych miesz kań cy
od da wa li by zu ży te opa ko wa nia, otrzy mu jąc w za -
mian kil ka dzie siąt gro szy. Ta ki sys tem funk cjo nu -
je dziś w 10 kra jach Eu ro py: w Szwe cji (wpro wa -
dzo ny już w ro ku 1984!), Nor we gii, Fin lan dii, Is -
lan dii, Da nii, Ho lan dii, Niem czech, Chor wa cji, Es -
to nii i na Li twie. I przy no si bar dzo wy mier ne ko -
rzy ści dla śro do wi ska (re cy kling na po zio mie 90
proc.), dzię ki cze mu ko lej nych osiem państw
(w tym na si są sie dzi – Sło wa cja i Bia ło ruś) pra cu -
je już nad je go wpro wa dze niem.
Nie daw no mi ni ster kli ma tu Mi chał Kur ty ka po wie -
dział, że wpro wa dze nie kau cji za bu tel ki pla sti ko -
we to kwe stia naj bliż szych mie się cy, a pro po zy cja
usta wo wa w tej spra wie po win na zo stać przed sta -
wio na w czerw cu 2020 ro ku. Mi ni ster za de kla ro -
wał, że w ce lu ogra ni cze nia obie gu pla sti ku zo sta -
nie wpro wa dzo ny sys tem kau cyj ny za jed no ra zo -
we bu tel ki z two rzyw sztucz nych, a bę dzie on po -
wią za ny z po sze rze niem od po wie dzial no ści pro -
du cen ta. Ko niecz ność ta kie go roz wią za nia su ge -
ro wał też – opu bli ko wa ny w po ło wie ro ku – ra port
De lo it te „Sys tem kau cyj ny. Fak ty i mi ty”, ale ana li -
ty cy zwra ca li uwa gę, że ze bra ne w sys te mie opa -

ko wa nia sta no wi ły by je dy nie oko ło 6 pro cent cał -
ko wi tej ma sy od pa dów ko mu nal nych. 
Sys tem do ty czyć bę dzie za tem nie wiel kiej czę ści
ryn ku od pa dów ko mu nal nych. Dla te go znów
pod sta wę dzia łań w za kre sie po pra wy po zio mów
re cy klin gu od pa dów opa ko wa nio wych po wi nien
sta no wić sys tem Roz sze rzo nej Od po wie dzial no -
ści Pro du cen tów (ROP), obej mu ją cy wszyst kie
opa ko wa nia. Zda niem mi ni ster stwa wpro wa dze -
nie ROP ozna czać bę dzie, że fir my, pro du cen ci,
któ rzy wpro wa dzą na ry nek opa ko wa nia, bę dą
pła cić za ich zbiór kę i re cy kling. Opła ta mia ła by
cha rak ter kau cji, a po zy ska ne w ten spo sób pie -
nią dze wspar ły by re cy kling. Jak pod kre śla ją eks -
per ci De lo it te, wzmoc nie nie me cha ni zmu dzia ła -

GOSPODARKA ODPADAMI
www.poskom.pl

Kau cja za opa ko wa nia to ko niecz ność
O tym, jak szko dli we dla śro do wi ska mo gą być pla sti ko we śmie ci ni ko go chy ba nie trze ba
prze ko ny wać. Tym cza sem ogrom na ich część bie rze się z opa ko wań po na po jach, gdyż zu -
ży ta bu tel ka tra fia do śmiet ni ka i czę sto jest mie sza na z po zo sta ły mi od pa da mi. A brak ła -
twe go do stę pu do su row ca spra wia, że pro du cen ci pro du ku ją ko lej ne bu tel ki, zwięk sza jąc
licz bę pla sti ku tra fia ją ce go do obie gu. 

f W wie lu kra jach sys tem kau -
cyj ny za opa ko wa nia funk -
cjo nu je od daw na i wpły wa
ko rzyst nie na wyż szy po ziom
re cy klin gu. W Pol sce usta wa
o kau cjach po ja wi się do -
pie ro w przy szłym ro ku
(przy pusz czal nie w po ło -
wie). Jed nak w kil ku mia -
stach funk cjo nu ją już pierw -
sze bu tel ko ma ty 

s O tym, że re cy klo ma ty tak -
że w Pol sce ma ją sens
niech świad czy wy nik uzy -
ska ny przez dwa ta kie urzą -
dze nia w War sza wie. Efekt
ich dwu mie sięcz nej „pra -
cy” to po nad 70.000 pla sti -
ko wych i 16.000 szkla nych
bu te lek oraz 26.700 pu szek
po na po jach
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nia ROP nie ozna cza wy klu cze nia sys te mu kau -
cyj ne go. Wręcz prze ciw nie – sys tem kau cyj ny
mo że sta no wić świet ne je go do peł nie nie.
W 2017 r. re sort śro do wi ska prze pro wa dził ana li -
zę, we dług któ rej wpro wa dze nie w Pol sce sys te -
mu kau cyj ne go opar te go o au to ma ty przyj mu ją -
ce opa ko wa nia to koszt 19-24 mld zł. Pro wa dze -
nie przez pięć lat sys te mu kau cji opar te go w ca -
ło ści o au to ma tycz ną zbiór kę od pa dów przy po -
mo cy spe cjal nych ma szyn roz miesz czo nych
w skle pach kosz to wa ło by ok. 24 mld zł. Koszt ta -
kiej ma szy ny, w za leż no ści od wiel ko ści wa ha
się od 75 tys. zł do 160 tys. zł, a trze ba by ło by
ich po sta wić ok. 118 tys.
Dru gi sce na riusz to sys tem mie sza ny. By ło by to
po łą cze nie zbiór ki w au to ma tach w więk szych
skle pach z moż li wo ścią zwro tu np. bu te lek
w mniej szych jed nost kach. Pię cio let ni koszt
wpro wa dze nia ta kie go sys te mu to ok. 19 mld zł.
Jed nak przy kła dy państw, któ re sys tem wpro wa -
dzi ły po ka zu ją, że war to po nieść na wet du że
kosz ty. Do brym od nie sie niem dla Pol ski mo że
być cho ciaż by Li twa. Sys tem za czął tam dzia łać
w 2016 ro ku i oka zał się ogrom nym suk ce sem.
W cią gu pierw szych pię ciu mie się cy Li twi ni od da li
do au to ma tów 130 mln opa ko wań, a więc o po ło -
wę wię cej niż za kła da no. Te raz po przez sys tem
kau cyj ny do re cy klin gu tra fia aż 92 proc. wszyst -
kich opa ko wań po na po jach.
W Pol sce pierw sze bu tel ko ma ty już się po ja wi ły,
ale jak do tąd są to spo ra dycz ne ak cje pro wa dzo -
ne przez sa mo rzą dy i ma ją w ska li kra ju wy łącz nie
sym bo licz ne zna cze nie. Ci któ rzy mie li oka zję
z nich sko rzy stać wie dzą, że pro ces zwro tu opa -
ko wa nia jest pro sty i nie po trze ba do te go in struk -
cji ob słu gi. Naj czę ściej są to urzą dze nia ze spe -
cjal ną wrzut nią lub wrzut nia mi na po szcze gól ne
frak cje su row ców wtór nych. Po zwa la ją na zbiór kę
opa ko wań z two rzyw sztucz nych i me ta li, a na wet
ma łe go sprzę tu elek tro nicz ne go, ba te rii, ka bli, itp.
Po sia da ją opa ten to wa ny sys tem kom pak to wa nia
su row ców wraz z po dzia łem na frak cje, a do dat ko -
wo po zwa la ją na osob ną zbiór kę na krę tek z bu te -
lek. Niektóre z nich, jak np. au to ma ty fir my Eu -
rven, po sia da ją do ty ko wy ekran, za po mo cą któ -
re go moż na wy brać cel do ta cji, na któ rą każ dy
użyt kow nik mo że prze ka zać środ ki uzy ska ne z su -
row ców zde po no wa nych w urzą dze niu. Zbiór kę
su row ców w bu tel ko ma tach „Eu rven” uła twia też
od po wied nia ilość wrzut ni. W za leż no ści od ty pu
frak cji, su row ce, po zgnie ce niu da ne go opa ko wa -
nia, są zbie ra ne od dziel nie we wnątrz ma szy ny. 
Z do świad czeń kra jów, gdzie ta kie au to ma ty funk -
cjo nu ją już od daw na wy ni ka, że ty py re cy klo ma -
tów nie po win ny bez po śred nio wy pła cać środ ków
fi nan so wych, a je dy nie być czę ścią sys te mu lo jal -
no ścio we go lub sys te mu kau cyj ne go. W je go
skład po win ny być za an ga żo wa ne pod mio ty pry -
wat ne – skle py, pro du cen ci opa ko wań oraz chcą -
ce brać udział w ak cjach pro mo cyj nych sie ci han -
dlo we oraz jed nost ki sa mo rzą do we (z po mo cą

PSZOK-ów), któ re od po wie dzial ne są za osią -
gnię cie co raz wyż szych po zio mów od zy sku. Po -
nad to prócz opcji lo jal no ścio wych, bu tel ko mat
po sia da opcję zbiór ki eko -punk tów (eko -ka ra -
tów), któ re wy mie nić moż na na róż ne go ro dza ju
zniż ki w pro gra mach pro mo cyj nych, itp.
War to też wspo mnieć, że wy ko rzy sty wa ny
w urzą dze niach sys tem kom pak to wa nia opar ty
jest na dwóch wal cach ro tu ją cych, zgnia ta ją cych
od pa dy opa ko wa nio we, któ ry wy po sa żo ny jest
w czuj ni ki prze cią że nio we po zwa la ją ce na wy łą -
cze nie urzą dze nia w przy pad ku prze do sta nia się
do we wnątrz ma te ria łów za kłó ca ją cych m.in. ka -
mie ni i szkła. Urzą dze nia po sia da ją zdal ny sys -
tem za rzą dza nia i kon fi gu ra cji wraz z opcją aler -
tów i po wia do mień, a dzię ki plat for mie in ter ne to -
wej Eco web umoż li wia zmia ny prze ka zu mul ti -
me dial ne go/re kla mo we go oraz ro dza ju dru ku
ku po nów lub opcji pro mo cyj nej. Sys tem in for -
ma tycz ny prze cho wu je wszel kie da ne sta ty -

stycz ne do ty czą ce ilo ści ze bra nych su row ców
z każ de go urzą dze nia gdzie kol wiek na świe cie.
Bu tel ko ma ty mo gą zo stać wy po sa żo ne w czyt ni -
ki kart ma gne tycz nych bądź ska ner ko dów kre -
sko wych dla iden ty fi ka cji i pro wa dze nie roz licz -
nych ak cji lo jal no ścio wych.
W za leż no ści od opcji wy po sa że nia bu tel ko ma -
ty mo gą po sia dać do dat ko wo ska ne ry de tek cji
ma te ria łów lub ko dów kre sko wych, któ re bę dą
od po wied nio kie ro wa ły typ su row ca do kon kret -
ne go po jem ni ka we wnętrz ne go ma szy ny, jed -
nak że w te go ty pu re cy klo ma tach nie zbęd ne
jest wrzu ca nie su row ców o kształ cie pier wot -
nym (nie zgnie cio nym). Jest to na ty le uciąż li we
dla zbie ra ją cych, że wy ma ga du żej ilo ści miej -
sca w do mach i miesz ka niach dla po trzeb ma -
ga zy no wa nia su row ców. 

a Lep szy od zysk su row ców to
nie tyl ko bu tel ko ma ty. Wła -
dze So po tu pro blem z od pa -
da mi nie bez piecz ny mi chcą
roz wią zać przy po mo cy spe -
cjal nych po jem ni ków na zu -
ży ty sprzęt elek tro nicz ny

f No wo cze sne re cy klo ma ty to
urzą dze nia, któ re po tra fią
po se gre go wać opa ko wa nia
pod wzglę dem ko lo ru i ro -
dza ju su row ca. W efek cie
me ta lo we pusz ki i bu tel ki
PET tra fia ją do od dziel nych
po jem ni ków

a Na Li twie po wpro wa dze niu
w 2016 roku sys te mu kau -
cyj ne go do re cy klin gu tra fia
aż 92 procent wszyst kich
opa ko wań po na po jach



36 Pośrednik Komunalny

Pod sta wę nie ty po wej za bu do wy sta no wi hy drau licz ny żu raw
prze ła dun ko wy na sa mo cho dy cię ża ro we Pal fin ger PK 50002-EH
o mo men cie udźwi gu 470,9 kNm/48 tm dla wy się gu 7,7 me tra.
Mo ment ob ro to wy urzą dze nia o nie ogra ni czo nym za kre sie ob ro tu
wy no si na to miast 39,2 kNm/4 tm dla jed ne go me cha ni zmu ob ro -
to we go (doposażenie żu ra wia w dru gi sil nik me cha ni zmu ob ro tu
zwięk sza tę war tość do 49,1 kNm/5 tm). PK 50002-EH, po dob nie
jak in ne żu ra wie Pal fin ger, wy po sa żo ny jest w sys tem kon tro li sta -
tecz no ści w peł nym za kre sie ob ro tu (360°) z bez stop nio wym do -
sto so wa niem udźwi gu do ak tu al ne go roz su nię cia pod pór, układ
kon tro li po ło że nia trans por to we go, gdy ra mio na żu ra wia roz ło żo -
ne są nad skrzy nią, sys tem sy gna li zu ją cy nie zsu nię cie pod pór
w po ło że niu trans por to wym oraz sys tem za bez pie cza ją cy
przed prze cią że niem. Za le ta mi kon struk cji urzą dze nia jest też
układ przy spie szo ne go te le sko po wa nia re ali zo wa ny po przez
wtór ne wy ko rzy sta nie ole ju z prze strze ni tło czy sko wej, nie wy ma -
ga ją cy sma ro wa nia sys tem wy su wu sek cji wy się gni ka oraz po -
pro wa dzo ne we wnątrz wy się gni ka prze wo dy hy drau licz ne. Żu -
raw wy po sa żo ny zo stał tak że w szcze gól nie przy dat ną przy prze -
ła dun ku kon te ne rów osło nę za bez pie cza ją cą tło czy sko si łow ni ka
głów ne go. Prze prost ra mie nia zgi na ne go o kąt 15° uła twia na to -
miast jaz dę z wy się gni kiem uło żo nym nad skrzy nią, po zwa la tak -
że po da wać ła dun ki do ha li o ni skim stro pie. Stan dar do wo żu raw
wy po sa żo ny jest w zdal ne ste ro wa nie ra dio we Scan re co z sze -
ścio ma funk cja mi pro por cjo nal ny mi i dźwi gnia mi li ne ar ny mi.
Opcjo nal nie za sto so wać moż na rów nież dźwi gnie krzy żo we.
Żu raw ma dwie hy drau licz nie wy su wa ne w po zio mie pod po ry
o roz sta wie 7,8 me tra. W przed niej czę ści po jaz du bez po śred -
nio do ra my przy twier dzo no do dat ko we wy su wa ne hy drau licz -
nie pod po ry o roz sta wie 5,9 me tra. W stan dar dzie żu raw wy po -
sa żo ny jest w ste ro wa nie ra dio we. Wszyst kie funk cje re ali zo -
wa ne są z prze no śne go pul pi tu Scan re co. W ze sta wie tym wy -

stę pu je funk cja Strat/Stop, umoż li wia ją ca zdal ne za łą cza nie
i wy łą cza nie sil ni ka po jaz du bez po śred nio z pul pi tu ste ro wa nia
ra dio we go, a tak że re gu la cję je go ob ro tów.
Tak wy po sa żo ny po jazd przy sto so wa ny jest do za ła dun ku i prze -
wo zu kon te ne rów, dla te go je go skrzy nia ła dun ko wa zo sta ła za -
tem wy po sa żo na w spe cjal ne bel ki do ich mo co wa nia. Jej pod ło -
gę o wy mia rach we wnętrz nych: 6.500x2 .480x6 00 mi li me trów ob -
ni żo no tak, by po przecz ki zna la zły się w po zio mie gór nej pół ki
ra my po śred niej. Roz wią za nie to spraw dza się szcze gól nie pod -
czas trans por tu wy so kich kon te ne rów. Dzie lo ne po trzy sek cje
na stro nę alu mi nio we bur ty bocz ne ma ją wy so kość 600 mi li me -
trów i słup ki ty pu Kin ne grip z pio no wy mi jed no punk to wy mi zam -
ka mi wpusz cza ny mi w kło ni ce. Ce chą cha rak te ry stycz ną opi sy -
wa nej za bu do wy jest też kon struk cja wy so kiej na 2.100 mm
ścia ny przed niej. Pro du cent wy ko nał ją w wer sji wzmoc nio nej,
po kry wa jąc sta lo wą bla chą ry flo wa ną ze ścię ty mi ro ga mi.
Na pod ło dze skrzy ni zna la zła się sklej ka an ty po śli zgo wa o gru -
bo ści 27 mm, za wy jąt kiem po wierzch ni ra my po śred niej w środ -
ko wej czę ści, któ rą wy ko na no z bla chy gład kiej sta lo wej o pod -
wyż szo nej wy trzy ma ło ści. Po wierzch nię nad bel ką pod pór po -
kry to na to miast ry flo wa ną bla chą sta lo wą. 
Przede wszyst kim jed nak w pod ło dze skrzy ni zna la zły się dwie
bel ki z ry gla mi Jost do mo co wa nia kon te ne ra. Są one roz su wa -
ne ręcz nie, a roz staw ry gli po roz su nię ciu wy no si 2.810,
a po zsu nię ciu 2.259 mi li me trów.
Przed ostatecznym prze ka za niem nowemu wła ści cie lo wi go to -
wej za bu do wy, specjaliści firmy Gra co prze pro wa dzi li re gu la cję
z ogra ni cze niem udźwi gu żu ra wia w za leż no ści od sze ro ko ści
roz sta wie nia pod pór oraz w ob sza rach bra ku sta tecz no ści po -
jaz du. Za dba ła tak że o od biór i ba da nia UDT oraz kom plek so -
wo prze szko li ła ope ra to ra w za kre sie ob słu gi żu ra wia i po -
szcze gól nych pod ze spo łów za bu do wy.

POJAZDY KOMUNALNE
www.graco.pl

Przewóz 
kontenerów? 

Graco ma dobry sposób!

Gra co wy twa rza za bu do wy po jaz dów cię ża ro wych „szy jąc je na mia rę”. Dzię ki te mu ich kon -
struk cja jest zop ty ma li zo wa na i całkowicie speł nia wszel kie po trze by przy szłe go użyt kow ni -
ka. Za mawia ją cy opi sy wa ną po ni żej za bu do wę za ży czył so bie na przy kład, aby skom ple to -
wa ny przez Gra co po jazd mógł trans por to wać stan dar do we kon te ne ry. 





38 Pośrednik Komunalny

W stre fie kli ma tycz nej, w któ rej znaj du je się Pol ska tem pe ra tu ry
po ni żej ze ra oraz ob fi te opa dy śnie gu to po wszech ne zja wi ska
i mi mo za cho dzą cych zmian kli ma tycz nych zwią za nych z ocie -
pla niem się kli ma tu, jesz cze dłu go bę dzie my po trze bo wać sku -
tecz ne go środ ka do wal ki z go ło le dzią. I o ile w ce lu usu nię cia
nad mia ru śnie gu wy star czą środ ki me cha nicz ne, jak np. płu gi
od śnież ne to już du żo więk sze kło po ty na strę cza go ło ledź. 
W na szym kra ju czę sto sły szy się opi nię, że po win ni śmy brać
przy kład ze Skan dy na wów. W Szwe cji, Nor we gii, czy Fin lan dii,
tam gdzie tem pe ra tu ra długo utrzy mu je się po ni żej ze ra, wa -
run ki sprzy ja ją utrzy my wa niu się po kry wy śnie go wej. Wte dy
śnie gu nie opła ca się usu wać, tyl ko się go od gar nia lub ubi ja
je go ko lej ne war stwy i po sy pu je żwi rem, zwięk sza jąc szorst -
kość pod ło ża. W Pol sce ta me to da tak że jest sto so wa na, ale
na du żo mniej szą ska lę. W ta kim wy pad ku naj czę ściej sto su je
się mie sza ni nę pia sku i so li, z za war to ścią so li od 10 do 50%.
Nie ste ty, środ ka mi uszorst nia ją cy mi na le ży sy pać znacz nie
czę ściej niż środ ka mi che micz ny mi. Są one zno szo ne z jezd ni
i na no sze nie trze ba po wta rzać wie lo krot nie, a to nie ko niec
wad. Pia skar ki ze środ ka mi uszorst nia ją cy mi po ru sza ją się
w trud niej szych wa run kach, ze znacz nie mniej szą pręd ko ścią
(15-20 km/h), a sprzęt mu si czę ściej wra cać do baz ma te ria ło -
wych w ce lu uzu peł nie nia mie szan ki. To znacz nie wy dłu ża
czas odśnieżania. Po za tym ta me to da nie jest też w peł ni bez -
piecz na dla ka ro se rii, gdyż ziar na kru szy wa uszka dza ją po wło -
ki sa mo cho do we. Do dat ko wo środ ki te trze ba uprząt nąć
po za koń cze niu zi my, a i tak w mia stach czę sto są przy czy ną
nie droż no ści in sta la cji ka na li za cyj nych. Jed nak naj gor sze jest
to, że szorst kie pod ło że nie li kwi du je pro ble mu go ło le dzi.
Dla te go w Pol sce je ste śmy ska za ni na sto so wa nie związ ków
che micz nych, gdyż pol skie zi my cha rak te ry zu je czę ste prze -
cho dze nie tem pe ra tu ry przez ze ro. Po wo du je to na głe przy -
mroz ki i na stę pu ją ce po nich od wil że. Efek tem jest go ło ledź,
z któ rą war stwa uszorst nia ją ca so bie tak do brze nie po ra dzi.
Spo rą wa dą te go roz wią za nia jest też ogra ni cze nie pręd ko -
ści. Ni gdy po ubi tym śnie gu nie bę dzie my prze miesz czać się
tak szyb ko i spraw nie, jak po na wierzch ni czar nej. To co ma

szan se funk cjo no wać na osie dlo wych ulicz kach, kom plet nie
nie ma za sto so wa nia w mie ście z du żą licz bą tras szyb kie go
ru chu. To roz wią za nie jest nie dla nas, mi mo że w in nych kra -
jach się spraw dza.
We dług prze pro wa dzo nych ana liz nie ma obec nie moż li wo ści
za stą pie nia me to dy che micz nej in ną o zbli żo nej sku tecz no -
ści. Związ ków che micz nych, któ re sku tecz nie ra dzą so bie
z go ło le dzią, jest kil ka. W Pol sce ich licz bę ogra ni cza roz po -
rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska, któ re pu bli ku je li stę do zwo lo -
nych środ ków. Na krót kiej li ście, po za so lą, znaj du je się też
chlo rek wap nia i na zy wa ny straż ni kiem za ma rza nia chlo rek
ma gne zu. Oba chlor ki dzia ła ją świet ne, ale sto so wa ne są tyl -
ko ja ko uzu peł nie nie do so li (NaCl). Chlo rek wap nia do da wa -

So lić 
czy nie so lić?
WW ty tu ło wym py ta niu nie cho dzi oczy wi ście oty tu ło wym py ta niu nie cho dzi oczy wi ście o przyprawianie po traw, przyprawianie po traw, 
ale oale o wspomaganie się so lą dro go wą przy odpieraniu ataków zimy. Choć jestwspomaganie się so lą dro go wą przy odpieraniu ataków zimy. Choć jest
ona naj czę ściej stosowanym środ kiem prze ciw o blo dze nio wym, to jej stosowanie ciągleona naj czę ściej stosowanym środ kiem prze ciw o blo dze nio wym, to jej stosowanie ciągle
jeszcze bu dzi wie le obaw co do szkód, jakie mo że wy rzą dzić śro do wi sku na tu ral ne mu.jeszcze bu dzi wie le obaw co do szkód, jakie mo że wy rzą dzić śro do wi sku na tu ral ne mu.

a Do świad cze nie drogowców z wie lu kra jów po ka zu je, że naj sku tecz niej szym środ -
kiem w wa lce z go ło le dzią jest sól dro go wa

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓGZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
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ny jest do NaCl, gdyż CaCl ła two po chła nia wil goć z po wie -
trza i w mie sza ni nie o pro por cjach 19: 1 chro ni NaCl
przed zbry le niem. Sa me go CaCl sto so wać się nie opła ca,
gdyż choć jest sku tecz ny i mniej agre syw ny dla me ta li to jest
wie lo krot nie droż szy od chlor ku so du. In ne pre pa ra ty, ta kie
jak al ko ho le, octa ny po ta su, ma gne zu lub roz two ry bo ga te
w cu kry, a tak że mocz nik i gli ko le są sku tecz ne, ale ich ce na
oka zu je się być za po ro wa. Na przy kład octan wap nio wo -ma -
gne zo wy nie wpły wa ne ga tyw nie na śro do wi sko i jest mniej
ko ro zyj ny od NaCl, ale ma ni ską gę stość i two rzy się z nie go
pył zdmu chi wa ny z jezd ni. Jest też dzie się cio krot nie droż szy
od chlor ku so du. Są wpraw dzie na świe cie kra je, któ re w wal -
ce z go ło le dzią sto su ją jesz cze in ne me to dy. Na przy kład
w nie któ rych re jo nach Ja po nii sto so wa ny jest sys tem zra sza -
czy dro go wych. Łą czy on me cha nicz ne dzia ła nie wo dy w ce -
lu usu nię cia śnie gu i ze ro wej tem pe ra tu ry wo dy w ce lu je go
sto pie nia. Wa dą jest to, że mo że być sto so wa ny tyl ko wte dy,
gdy tem pe ra tu ry grun tu nie spa da ją re gu lar nie po ni żej ze ra,
w prze ciw nym ra zie mo że dojść do two rze nia się po kry wy lo -
do wej. A przez 0°C prze cho dzi my w Pol sce czę sto. Z ko lei
roz wią za nia ta kie, jak te sto so wa ne na pa sach star to wych,
mo stach, czy sta dio nach spor to wych, też nie wy trzy mu ją ra -
chun ku eko no micz ne go. Po dob nie jest z kosz ta mi in sta la -
cji mat elek trycz nych, pro mien ni ków cie pła czy też z wy ko rzy -
sta niem wod nej geo ter mii. Dla te go je dy nym opła cal nym i za -
ra zem efek tyw nym roz wią za niem jest obec nie sto so wa nie
so li dro go wej. Tym bar dziej, że w przy pad ku wła ści we go sto -
so wa nia do mi ni mum moż na ogra ni czyć ewen tu al ną szko dli -
wość dla śro do wi ska na tu ral ne go i ka ro se rii sa mo cho dów.
Przede wszyst kim bez dy sku syj nym jest za to fakt, że sól dro -
go wa jest sku tecz na. Go ło ledź zni ka już w cią gu 15-30 mi nut
przy uży ciu środ ków che micz nych w ilo ści 10-20 g/m2. Je śli
wal czy my z gor szą po sta cią śli sko ści zi mo wej, ze śli zga wi cą,
wy star czy chlor ku so du po sy pać wię cej. Sy pie się go też za -
po bie gaw czo, by ob ni żył tem pe ra tu rę za ma rza nia wo dy.
Naj sku tecz niej szym środ kiem w top nie niu śnie gu jest mie-
sza ni na chlor ku so du z chlor kiem ma gne zu w pro por cji 4: 1,
a naj mniej sku tecz ny jest 25-procentowy roz twór chlor ku so du.
Te mie sza ni ny są efek tyw ne i na tle kon ku ren cji ta nie.
Bar dzo in te re su ją ce fak ty na te mat sto so wa nia so li dro go wej
przed sta wił pod czas kon fe ren cji zi mo we go utrzy ma nia dróg
Ja nusz Ko ło dziej ski z Ko pal ni So li „Kło da wa” S.A. Po wo łu jąc
się na wy ni ki nie za leż nych in sty tu tów ba daw czych wska zy wał,

że mie szan ki z czyn ni kiem so li zna czą co wpły wa ją na wzrost
bez pie czeń stwa użyt kow ni ków dróg. 
– Na wierzch nia ob lo dzo na, po sy pa na tyl ko pia skiem prak tycz -
nie nie zwięk sza przy czep no ści sa mo cho dów. Z ba dań prze -
pro wa dzo nych przez In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów jed no -
znacz nie wy ni ka, że po pra wa przy czep no ści na stę pu je do pie ro
po za sto so wa niu so li dro go wej – tłu ma czył pod czas wy stą pie -
nia dy rek tor Ko ło dziej ski.
Jed no cze śnie in for mo wał, że szko dli wość sto so wa nia so li dro -
go wej – pod wa run kiem daw ko wa nia zgod nie z wy tycz ny mi
– jest zni ko ma i prak tycz nie, ja ko na tu ral ny su ro wiec, nie szko -
dzi ona ota cza ją ce mu śro do wi sku. Po za tym po wo łu jąc się
na ba da nia IBDiM wska zy wał na ko rzyst ną ro lę so li w kon ser -
wa cji i trwa ło ści szu tro wych na wierzch ni dro go wych.
Trud no dys ku to wać z ty mi fak ta mi. Po pro stu, w na szych re -
aliach do za pew nie nia bez piecz nych wa run ków na dro gach
nie zbęd ne jest sto so wa nie so li. Na le ży je dy nie wykorzystywać
ją zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta i in sty tu tów ba daw czych.
Na przy kład ewen tu al ną szko dli wość dla ro ślin no ści na po bo -
czach moż na łatwo zmi ni ma li zo wać po przez ogra ni cze nie roz -
rzu tu mie szan ki do 90 pro cent po wierzch ni jezd ni. 

www.poskom.pl

a Sól drogowa stosowana zgodnie z zaleceniami producenta jest bezpieczna zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi

a Sól dro go wa wy do by wa na w Ko pal ni Kło da wa jest jed nym z naj bar dziej sku tecz -
nych, a za ra zem naj tań szym środ kiem do za pew nie nie bez pie czeń stwa na dro gach
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No we wszech stron ne ła do war ki ko ło we Hy un dai zo sta ły przy -
sto so wa ne do pra cy nie tyl ko w bu dow nic twie, ale tak że
na pla cach prze ła dun ko wych i skła do wi skach od pa dów.
Sprzy ja ją te mu za sto so wa ne roz wią za nia konstrukcyjne, któ re
gwa ran tu ją ma szy nom od por ność na agre syw ne śro do wi sko
i uszko dze nia me cha nicz ne. Od por ność ła do war ki za wdzię -
cza ją za rów no naj wyż szej kla sy ma te ria łom, jak i spe cjal nym
wzmoc nie niom kon struk cji sta lo wej ra my. Do brym przy kła dem
ta kiej ma szy ny jest ła do war ka ko ło wa HL 970. Jest nie tyl ko
moc na, ale tak że uni wer sal na, a jej pa ra me try tech nicz ne gwa -
ran tu ją opty mal ne kosz ty wy ko na nej pra cy. Moc ny, 311-kon ny
sil nik w po łą cze niu z du żą si łą pod no sze nia przy sto so wu je ją
do pra cy z każ dym ma te ria łem. Na to miast po jem na łyż ka (4,5
m3) i du ża wy so kość wy ła dun ku po zwa la za osz czę dzić
na mniej szej ilo ści cy kli ro bo czych. Moż li wość za ła dun ku
na wy so kość po nad czterech me trów jest wy star cza ją ca nie
tyl ko do za peł nie nia na wet naj więk sze go kon te ne ra, ale też
umoż li wia, przy po mo cy łyż ki ła do war ko wej, za gęsz cze nie od -
pa dów. Dzię ki te mu w wie lu przy pad kach moż na zmie ścić
w jed nym kon te ne rze na wet 3-4 ra zy wię cej od pa dów, co po -
zwa la znacz nie ogra ni czyć kosz ty zwią za ne z ich trans por tem.
Nic więc dziw ne go, że wie lu przed się bior ców ko mu nal nych
zde cy do wa ło się na za kup mo de lu HL 970. Za do wo lone z ma -
szyn są nie tyl ko fir my od po wie dzial ne za uty li za cję od pa dów,
ale tak że zaj mu ją ce się in ny mi ro bo ta mi ko mu nal ny mi. Prze cież
z ra cji osią gów ma szy na do sko na le spraw dza się w pra cy
na zło mo wi skach. Tam do ce nia na jest nie tyl ko jej si ła, ale tak że
od por ność na uszko dze nia me cha nicz ne. Wy trzy ma łe mo sty
opcjo nal nie wy po sa żyć moż na w opo ny peł ne, któ re są od por -
ne na prze cię cie i prze bi cie, co ma istot ne zna cze nie pod czas
pra cy w trud nych wa run kach, na przy kład na wy sy pi skach opa -
dów. Ta ki ro dzaj ogu mie nia cha rak te ry zu je się dłuż szym cza -
sem eks plo ata cji. Prze kła da się na wy raź nie mniej sze zu ży cie
nie tyl ko sa mych mo stów, ale i ha mul ców. Oka zu je się, że ła do -

war ki Hy un dai do sko na le spraw dza ją się w wie lu pra cach zwią -
za nych z re kul ty wa cją te re nu. W wie lu kra jach po chleb ne opi nie
zbie ra ły za efek tyw ność dzia ła nia przy za go spo da ro wa niu te re -
nów po ko pal nia nych, li kwi da cji wy ro bisk czy gór ni czych hałd.
Użyt kow ni cy pod kre śla li, że ła do war ki in ten syw nie eks plo ato -
wa ne śred nio po nad 2.000 go dzin rocz nie spi sy wa ły się bez za -
rzu tu i wy ma ga ły je dy nie okre so wych prze glą dów. Zresz tą ma -
szy ny wy wie ra ją po zy tyw ny wpływ na śro do wi sko na tu ral ne nie
tyl ko przy wra ca jąc pier wot ny stan poprzemysłowych nie użyt -
ków. No wa se ria HL wy róż nia się też wie lo ma in ny mi ce cha mi
przy ja zny mi dla śro do wi ska. Au to ma tycz ne wy łą cza nie pra cu ją -
ce go na bie gu ja ło wym sil ni ka za pew nia re duk cję zu ży cia pa li -
wa i emi sji spa lin. Wskaź nik ECO uła twia ope ra to ro wi eko no -
micz ną eks plo ata cję ma szy ny. Ko lor wskaź ni ka zmie nia się
wraz ze zmia ną mo men tu ob ro to we go sil ni ka i po zio mu zu ży cia
pa li wa. Po nad to układ monitoruje zu ży cie pa li wa, wy świe tla jąc
na mo ni to rze war tość śred nią i cał ko wi tą. Po na ci śnię ciu sta no -
wią ce go wy po sa że nie stan dar do we pe da łu przy spie sze nia
ECO ope ra tor mo że oce nić, czy ma szy na dzia ła w try bie eko no -
micz nym, w któ rym zu ży cie pa li wa jest mniej sze. Sko rzy stać
mo że rów nież z ogra nicz ni ka pręd ko ści jaz dy – w za kre sie
od 20 do 40 km/h – w ce lu do pa so wa nia do róż nych wa run ków
pra cy, co po pra wia wy daj ność i eko no mi kę pa li wo wą.
Kon struk to rzy gruntownie zmodernizowali kabinę ładowarki. Wy -
świe tla cze, ele men ty ste ru ją ce i fotel operatora  two rzą er go no -
micz ną ca łość. Przy rzą dy ste ru ją ce zostały wy god nie roz miesz -
czo ne. Z ko lei no wa hy drau li ka elek trycz na umoż li wia, na ży -
cze nie, pro gra mo wa nie po zy cji ramion i łyż ki z ka bi ny. Opcjo -
nal nie do stęp ny jest wy daj ny układ kli ma ty za cji. Kon struk cja
ka bi ny za pew nia ope ra to ro wi do brą wi docz ność na wszyst kie
stro ny, a pra cę uła twia stan dar do wo mon to wa na ka me ra co fa -
nia. Bez pie czeń stwo i kom fort obej mu je tak że pod sta wo we
czyn no ści ser wi so we. Mechanik mu si tyl ko otwo rzyć ma skę,
aby uzyskać swobodny dostęp do sil ni ka. Pra ce kon ser wa cyj -
ne moż na prowadzić bez piecz nie z po zio mu grun tu. 

MASZYNY KOMUNALNE
www.amago.pl

Oszczędna i wszechstronna ładowarka
Wła ści wie do bra ne do po trzeb pa ra me try ma szy ny mo gą przy nieść wy mier ne oszczęd no ści. Prze ko na -
li się o tym przed się bior cy ko mu nal ni, któ rzy do trans por tu od pa dów uży wa ją ła do war ki ko ło wej Hy un -
dai HL 970, bo wiem jej pa ra me try tech nicz ne umoż li wia ją skró ce nie cza su wy ko ny wa nych za dań.

a Pa ra me try i jakość wykonania ła do war ki HL 970 umoż li wia ją jej w pełni efektywną
pra cę na wet w naj bar dziej eks tre mal nych wa run kach roboczych

a Przed się bior cy dzia ła ją cy w bran ży ko mu nal nej pod kre śla ją, że maszyna HL 970
wyróżnia się szeregiem zalet, któ re opty ma li zu ją kosz ty użytkowania
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Rów niar ki są naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne
do pro wa dze nia ro bót ziem nych. Ich za da niem
jest usu wa nie nie wiel kich warstw grun tu oraz
nada wa nie po żą da ne go kształ tu wy ko ny wa nym
– na sy pom, wa łom, kon struk cjom opo ro wym
i wy ko pom. Po wszech nie uży wa ne są przy bu do -
wie dróg oraz przy go to wa niu te re nu pod in we sty -
cje ku ba tu ro we. Ma ją za sto so wa nie tak że
przy pra cach ni we la cyj nych, bu do wie i kon ser -
wa cji wa łów prze ciw po wo dzio wych, a na wet
przy od śnie ża niu, po pra wia niu sta nu dróg grun -
to wych czy zgar nia niu za le ga ją cych ma te ria łów
w gór nic twie czy go spo dar ce od pa da mi. 
W Pol sce jed nak wi dok rów niar ki od śnie ża ją cej
dro gę to rzad kość i to nie tyl ko z po wo du ostat -
nich bez śnież nych zim, ale głów nie z po wo du
bra ku wie dzy, że rów niar ka spraw dzi się w tej

ro li. W Skan dy na wii, Es to nii, Li twie i Ło twie
rów niar ki są po wszech nie sto so wa ne w zi mo -
wym utrzy ma niu dróg. Nie ma w tym nic dziw -
ne go, wszak stan dar dem wy po sa że nia jest
osprzęt, któ ry do sko na le spraw dza się w usu -
wa niu nad mia ru śnie gu.
– Rów niar ki są du żo lep sze od płu gów śnież -
nych. Są moc niej sze i bar dziej pre cy zyj ne,
a prze kształ ce nie ma szy ny z za sto so wa nia dro -
go we go w zi mo we jest nie zwy kle pro ste. Wy star -
czy wy mie nić no że przy płu gach ze sta lo wych
na gu mo we. Kil ka chwil i ma szy na go to wa do zi -
mo wych prac. W do dat ku nie jest to du ży koszt,
a wy ko na to każ dy pra cow nik – za pew nia Ja nusz
Ja ku biak z FULL Ma szy ny Bu dow la ne.
Obec nie pro du ko wa ne rów niar ki ma ją za zwy czaj
kon struk cję ra mo wą z ła ma ną ra mą skręt ną.
Z przo du urzą dze nia, przed osią umiesz czo ny jest
zry wak, któ ry pod czas pra cy ma za za da nie spulch -
niać na wierzch nię. Da lej, pod ra mą łą czą cą oś
przed nią ze znaj du ją cym się z ty łu ze spo łem na pę -
do wym i ka bi ną ope ra to ra znaj du je się za sad ni cze
na rzę dzie rów niar ki – le miesz. Słu ży on do zgar nia -
nia war stwy grun tu, a dzię ki moż li wo ści zmia ny ką -
ta usta wie nia tak że do usu wa nia ma te ria łu na bo ki. 
– Kon struk cja rów niar ki pre dys po nu je ją wręcz
do prac zi mo wych i dzię ki niej moż na znacz nie
przy spie szyć pra ce zwią za ne z od śnie ża niem. Ła -
ma na ra ma umoż li wia włą cze nie funk cji „psie go
cho du”, któ ra znacz nie po sze rza po wierzch nię
od śnie ża nia. Do dat ko wo pług środ ko wy w rów -
niar ce ma moż li wość ob ro tu o 360 stop ni, co jesz -
cze bar dziej uła twia usu wa nie śnie gu. Do te go le -

MASZYNY KOMUNALNE

Rów niar ki w za sto so wa niu ko mu nal nym
O ile ro la rów nia rek w bu dow nic twie, szcze gól nie dro go wym, jest do sko na le zna na i ce nio na to
znacz nie mniej osób zda je so bie spra wę, że są to ma szy ny, któ re z po wo dze niem spraw dzą się
w znacz nie szer szym za sto so wa niu. Oka zu je się, że są też rów nie sku tecz ne w od śnie ża niu
dróg i pla ców oraz w re cy klin gu, a tak że wie lu in nych pra cach ko mu nal nych.

s Zi mą w wie lu kra jach rów -
niar ki są wy ko rzy sty wa ne ja -
ko pod sta wo we ma szy ny
do od śnie ża nia dróg. Dzię ki
środ ko we mu le mie szo wi są
w sta nie za jed nym prze jaz -
dem od śnie żyć znacz nie
szer szą po wierzch nię, niż
tra dy cyj ny pług
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miesz środ ko wy ma wy suw bocz ny, dzię ki któ re -
mu moż na od śnie żać po wierzch nie tak że pod ką -
tem, np. przy droż ne skar py i na sy py. Ku pu jąc rów -
niar kę moż na za mó wić ma szy nę z płu giem bocz -
nym, któ ry jest przeznaczony cał ko wi cie do od -
śnie ża nia. Dzię ki te mu jed nym prze jaz dem moż -
na od śnie żyć jezd nię o dwóch pa sach ru chu – tłu -
ma czy Ja nusz Ja ku biak.
Czym wy róż nia ją się rów niar ki HBM? Przede wszyst -
kim po sia da ją hy dro dy na micz ny na pęd tan de mów
kół tyl nych po le ga ją cy na za sto so wa niu prze kład ni -
ka mo men tu ob ro to we go. To no wa tor skie roz wią za -
nie po zwa la osią gnąć eks tre mal nie wy so ki mo ment
ob ro to wy na wszyst kich 4 ko łach gwa ran tu jąc płyn -
ną zmia nę bie gów tak że pod peł nym ob cią że niem
ma szy ny. Uwa gę zwra ca ją rów nież roz wią za nia za -
sto so wa ne w ce lu za pew nie nia mak sy mal ne go kom -
for tu pra cy ope ra to ra za rów no w cza sie po ry let niej,
jak i zi mo wej, ta kie jak kli ma ty za cja, osło ny prze ciw -
sło necz ne, wy daj ne ogrze wa nie.
Rów niar ki są do stęp ne w róż nych prze dzia łach
wiel ko ści – od naj mniej szych o ma sie kil ku ton, aż
po ma szy ny po wy żej 30 ton. Zróż ni co wa na wiel -
kość w po łą cze niu z sze ro kim wa chla rzem do stęp -
nych mo cy po zwa la na do bór sprzę tu do wiel ko ści
re ali zo wa nej in we sty cji oraz ro dza ju ma te ria łu, z ja -
kim ma szy na bę dzie pra co wać. Oprócz mo cy,
wiel ko ści i uzy ski wa ne go mo men tu ob ro to we go,
za kre su pra cy le mie sza i zry wa ka nie zwy kle waż ne
są za sto so wa ne w ma szy nie ukła dy po zwa la ją ce
na pre cy zyj ne wy ko ny wa nie za dań. Obec nie mon -
tu je się co raz czę ściej sys te my ni we la cyj ne w tech -
no lo gii 2D i 3D, gdyż te optycz no -me cha nicz ne,
wy ko rzy stu ją ce tra dy cyj ne pa li ki i lin ki co raz rza -
dziej są w sta nie speł nić wy mo gi no wo cze snych,
zło żo nych re ali za cji. Na po pra wę szyb ko ści i pre -
cy zji wy ko ny wa nych za dań wpły wa ją też no wo cze -
sne sil ni ki, po zwa la ją ce na ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa i mniej szą emi sję szko dli wych sub stan cji.
Istot ne są też na pę dy hy drau licz ne o wy so kiej
spraw no ści. Do dat ko wo wie le ma szyn wy po sa żo -
nych jest w za awan so wa ne sys te my mo ni to ro wa -
nia sta nu naj waż niej szych pod ze spo łów ca łe go
urzą dze nia, po zwa la ją ce na bły ska wicz ne wy kry -
cie uste rek i nie spraw no ści.
W ofer cie FULL Ma szy ny Bu dow la ne do stęp ne są
tak że mi ni rów niar ki Easy Gra der pro du ko wa ne

przez fran cu ską fir mę So er ma TP. Są to ma szy ny
o wa dze 2.700 kg, a na pę dza je sil nik o mo -
cy 50 KM. Kom pak to we wy mia ry oraz sto sun ko wo
nie wiel ka wa ga po zwa la im pra co wać w miej -
scach nie do stęp nych dla więk szych ma szyn. Dla -
te go chęt nie wy ko rzy sty wa ne są w róż ne go ro dza -
ju pra cach ko mu nal nych, na przy kład zwią za nych
z bu do wą i mo der ni za cją par ko wych ale jek, chod -
ni ków, par kin gów i ście żek ro we ro wych. Za le tą
ma szyn jest też ła twe ste ro wa nie, któ re od by wa
się przy po mo cy dwóch joy stic ków i kie row ni cy. 
– Te ma szy ny są wręcz stwo rzo ne do wy ko ny wa -
nia róż ne go ty pu za dań ko mu nal nych. Nie wiel ka
wa ga oraz wy mia ry po wo du ją, że moż na je uży -
wać na na wierzch niach o nie wiel kich no śno -
ściach, ale moc ma szyn po zwa la im sku tecz nie
pra co wać tak że przy usu wa niu zwa łów śnie gu,
np. z par kin gów lub chod ni ków. Po za tym moż -
na je wy ko rzy sty wać przez ca ły rok, ma ją atrak -
cyj ną ce nę i ich za kup szyb ko się zwró ci – za -
pew nia Ja nusz Ja ku biak.
Rów niar ki to nie je dy na pro po zy cja fir my dla
przed się biorstw dzia ła ją cych w bran ży ko mu nal -
nej. FULL Sp. z o. o. jest tak że wy łącz nym przed -
sta wi cie lem fir my Spi der, któ rej ko siar ki wy róż nia -
ją się sze ro kim za sto so wa niem, gdyż po za ło że -
niu płu gu o sze ro ko ści 140 cm do sko na le spraw -
dza się rów nież w od śnie ża niu. 
Po dob nie przez ca ły rok moż na wy ko rzy sty wać
jed no osio we cią gni ki Koppl. Spe cja li stycz ne przy -
staw ki spra wia ją, że cią gnik sta je się uni wer sal -
nym no śni kiem ta kich na rzę dzi, jak ko siar ka, zgra -
biar ka, gle bo gry zar ka, od chwasz czacz, roz drab -
niacz, pra sa, owi jar ka a tak że od ku rza cz do li ści. 

www.full.com.pl

a W zi mie jed no osio we cią gni -
ki mar ki Kopl, w po łą cze niu
z płu giem wir ni ko wym umoż -
li wia ją wy god ne od śnie ża nie
chod ni ków i in nych cią gów
ko mu ni ka cyj nych

a Rów niar ki Easy Gra der są
bar dzo zwrot ne i mo gą pra co -
wać w miej scach nie do stęp -
nych dla więk szych ma szyn

d Mi ro sław Ja ku biak, pre zes
spół ki FULL Ma szy ny Bu -
dow la ne, pokazuje, że cią -
gnik Kopl moż na też po łą -
czyć z za mia tar ką. War to
pod kre ślić, że ze wzglę du
na wy so kiej ja ko ści ma te ria -
ły uży te do pro duk cji szczot -
ki moż na ją uży wać tak że
do od śnie ża nia

f Zdal nie ste ro wa na ko siar ka
Spi der do sko na le spraw dza
się w te re nie na wet o eks tre -
mal nym na chy le niu
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Je den z cią gni ków New Hol land – mo del T7.165 S – wy ko -
rzy sty wa nych po za rol nic twem pra cu je od po nad ro ku w Za -
kła dzie Od zy sku Od pa dów w Sia no wie, bę dą cym czę ścią
Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Ko sza li nie. Fir -
ma wy ko nu je sze reg róż no rod nych za dań ko mu nal nych
na rzecz miesz kań ców mia sta Ko sza lin oraz oko licz nych
gmin. Spół ka w ostat nich la tach prze cho dzi kom plek so wą
mo der ni za cję, w skład któ rej wcho dzi też wy mia na par ku
ma szyn. Z fun du szy prze zna czo nych na mo der ni za cję za ku -
pio ny zo stał tak że cią gnik New Hol land. Oczy wi ście je go za -
kup to tyl ko nie wiel ka część ca łe go pro ce su, gdyż za in we -
sto wa ne kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych przy czy ni ło się do po -
wsta nia no wo cze sne go przed się bior stwa. Dzię ki te mu spół -
ka jest lau re atem wie lu na gród bran żo wych, a sys te ma tycz -

nie pro wa dzo na dzia łal ność edu ka cyj na przy czy ni ła się
do wzro stu po zio mu se gre ga cji od pa dów. 
Mo del New Hol land T7.165 S to re pre zen tant czternastu mo -
de li roz bu do wa nej ro dzi ny cią gni ków T7. Róż nią się one mię -
dzy in ny mi roz sta wem osi, a mno gość kon fi gu ra cji ozna cza,
że do każ dych okre ślo nych po trzeb moż na zna leźć od po -
wied nio do pa so wa ną wer sję cią gni ka. Po za tym ca łą ga mę
wy róż nia ele ganc ka li nia. Przy cią ga ją ca wzrok sty li sty ka wy -
róż nia się no wy mi re flek to ra mi przy wo łu ją cy mi na myśl ko cie
oczy, dra pież ny mi bocz ny mi wlo ta mi po wie trza, na wią zu ją cy -
mi wy glą dem do skrze li ryb, i da chem o pro fi lu ła ma nym
do do łu wy po sa żo nym w na wet 16 ka bi no wych lamp dio do -
wych, w tym świa tła ob ry so we o kla sycz nej sty li sty ce sa mo -
cho do wej, któ re umoż li wia ją wy ko ny wa nie prac przez 24 go -
dzi ny na do bę. Do na pę du mo de lu za ku pio ne go przez ZOO
w Sia no wie uży to 165-kon ne go sil ni ka New Hol land. Osią ga
on mak sy mal ny mo ment ob ro to wy 700 Nm (przy 1.500
obr/min) i speł nia nor my do ty czą ce emi sji spa lin Tier 4.
– Pod sta wo wym kry te rium wy bo ru cią gni ka by ła je go zdol ność
do pra cy w tan de mie z prze rzu car ką do kom po stu Dop p stadt
DU 265 „Pan da”. Jest to ma szy na o kon struk cji ty pu bocz ne go,
prze zna czo na do współ pra cy z cią gni ka mi rol ni czy mi o mo cy
od 160 do 180 KM. Na sze wy mo gi naj le piej speł niał trak tor New
Hol land T7.165. Obie ma szy ny świet nie do sie bie pa su ją, a pra -
cu ją cięż ko, gdyż obec nie do za kła du tra fia rocz nie oko ło 7.000
ton frak cji or ga nicz nej, a jej ilość sta le ro śnie – wy li cza Ma rek Za -
lew ski, kie row nik Za kła du Od zy sku Od pa dów PGK w Sia no wie.
Mi mo du żej ilo ści prac wy ko ny wa nych w kom po stow ni, cią gnik
nie jest tam po trzeb ny przez ca ły dzień. Dla te go wska za ne jest,
aby w „wol nym” cza sie wy ko rzy stać go do in nych prac. Jest to
o ty le uła twio ne, że pro du cent przy sto so wał go do współpracy
z sze re giem do dat ko wych na rzę dzi.

Uni wer sal ne cią gni ki New Hol land
Przez nie któ rych uwa ża ne za prze ży tek bądź na da ją ce się tyl ko do prac rol ni czych – cią gni ki rol -
ni cze oka zu ją się nie za stą pio ny mi po moc ni ka mi w wie lu pra cach ko mu nal nych. W do dat ku
przed się bior cy pod kre śla ją, że ich za kup szyb ciej się zwra ca, bo są nie tyl ko nie za wod ne, ale
wszech stron ne i za ra bia ją przez ca ły rok. Cią gni ka mi, któ re zdo by ły uzna nie nie tyl ko wśród rol -
ni ków są na pew no pro duk ty New Hol land.

a Pa ra me try cią gni ka New Hol land T7 umoż li wia ją mu opty mal ną współ pra cę z prze -
rzu car ką do kom po stu
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– Wpraw dzie w na szym wy pad ku wy bór cią gni ka był spo wo do -
wa ny przede wszyst kim je go zdol no ścią do współ pra cy z prze -
rzu car ką, ale nie by ło to je dy ne kry te rium. Bra li śmy pod uwa gę
tak że moż li wość wy ko rzy sta nia go do in nych prac. W za kła dzie
ta kim jak nasz po trze bu je my ma szyn i po jaz dów, któ re uła twią
trans port gro ma dzo nych ma te ria łów. A cią gnik uzbro jo ny w od -
po wied ni osprzęt z po wo dze niem mo że być uży ty ja ko sku tecz -
na ła do war ka i za mia tar ka – wy ja śnia Ma rek Za lew ski.
War to w tym miej scu za zna czyć, że do dat ko wy osprzęt mo że
być mon to wa ny za rów no z przo du cią gni ka (na przykład le -
miesz do od śnie ża nia), do ła do wa cza czo ło we go (łyż ka ła do -
war ko wa), jak i z ty łu (po sy py war ka, za mia tar ka). Tym sa mym
ma moż li wość współ pra cy z więk szo ścią do stęp ne go na ryn ku
osprzę tu do dat ko we go. 
Ope ra to rzy cią gni ka chwa lą tak że do sko na le wy ci szo ną ka bi nę
Ho ri zon fir my New Hol land. Jest w niej nie tyl ko ci cho, ale też
dzię ki wy daj nej kli ma ty za cji i wen ty la cji pa nu ją opty mal ne wa -
run ki do pra cy. Po za tym du że prze szkle nia oraz od po wied nio
roz miesz czo ne lu ster ka za pew nia ją peł ną kon tro lę nad ob sza -
rem ro bo czym. No wa osło na prze ciw sło necz na chro ni ope ra to -
ra przed naj ostrzej szy mi pro mie nia mi. Pod czas pra cy z ła do wa -
czem przed nim uchy la ne okno da cho we za pew ni ide al ną wi -
docz ność na unie sio ny do gó ry ła du nek. Du żym plu sem jest
tak że ła twość wy mia ny agre go wa nych urzą dzeń do dat ko wych.
– Za rów no pod łą cze nie prze rzu car ki, jak i in nych urzą dzeń wy -
ko nu ję sa mo dziel nie, a zaj mu je mi to naj wy żej kil ka mi nut. Ste -
ro wa nie osprzę tem do dat ko wym od by wa się z ka bi ny cią gni ka
i przez ca ły czas mam peł ną kon tro lę nad wy ko ny wa na pra cą
– za pew nia Le cho sław No wak, je den z kie row ców cią gni ka.

War to wie dzieć, że cią gnik T7 mo że być wy po sa żo ny w in no wa -
cyj ny pod ło kiet nik SideWinder II, któ ry jesz cze bar dziej uprasz -
cza je go ob słu gę. Za pew nia bo wiem do stęp do wszyst kich naj -
waż niej szych ele men tów ste row ni czych z po zio mu pod ło kiet ni -
ka. W efek cie ope ra tor pod kon tro lą jed nej, wy god nie pod par tej
rę ki ma wszyst kie naj waż niej sze funk cje cią gni ka. 
– Moż na po wie dzieć, że ku pu jąc cią gnik zy ska li śmy nie jed ną,
a kil ka ma szyn. Po za tym jest on wy ko rzy sty wa ny przez ca ły rok,
a dzię ki te mu koszt za ku pu szyb ciej się zwra ca. Tym bar dziej,
że jak do tąd cią gnik spi su je się bar dzo do brze i nie ma my żad -
nych za strze żeń – pod su mo wu je kie row nik Za lew ski.

www.newholland.pl

a T7 to bar dzo wszech stron na ma szy na. Do przed nie go ła do wa cza moż na pod łą -
czyć nie tyl ko łyż kę ła do war ko wą, ale tak że za mia tar kę
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Przed sze ściu la ty, gdy wła dze Ko pen ha gi zle ci ły ar chi tek -
to wi Bjar ke In gel so wi za pro jek to wa nie naj czyst szej na świe -
cie eko lo gicz nej elek trow ni i spa lar ni od pa dów nikt nie
przy pusz czał, że po my sło wość twór cy bę dzie mia ła tak fan -
ta stycz ny i nie ocze ki wa ny fi nał. Otóż pro jek tant za uwa żył,
że sko ro eko lo gicz na spa lar nia nie bę dzie emi to wać żad -
nych tok syn, to po wie trze wo kół bę dzie kry sta licz nie czy -
ste, o ja ko ści po rów ny wal nej do tej, któ ra pa nu je tyl ko
w gó rach. Uznał, że tak sprzy ja ją ce śro do wi sko war te jest
udo stęp nie nia sze ro kiej rze szy miesz kań ców. A po nie waż
Da nia nie ma prak tycz nie na tu ral nych te re nów gór skich,
po sta no wił na da chu bu dyn ku umie ścić sztucz ny stok nar -
ciar ski. Ar chi tekt chciał też po ka zać miesz kań com Ko pen -
ha gi, ja kie moż li wo ści ofe ru ją zrów no wa żo ne tech no lo gie.
Dla te go ko min elek trow ni ma kil ka ra zy dzien nie wy pusz -
czać ogrom ny pier ścień pa ry wod nej, któ ry nie bę dzie sym -
bo lem za nie czysz cze nia, tyl ko cze goś po zy tyw ne go. 
Spa lar nie nie są do ce lo wym roz wią za niem pro ble mu od pa -
dów, ale mo gą być re me dium na od pa dy, któ rych nie moż -
na prze two rzyć lub ta kich, któ rych już nie moż na prze two rzyć,
bo by ły wie le ra zy re cy klin go wa ne. Wa ste -to -ener gy w Ko pen -
ha dze jest te go do brym przy kła dem. Obiekt na le ży do naj no -

wo cze śniej szych i naj bar dziej przy ja znych śro do wi sku spa lar ni
na świe cie. Jest to tzw. wa ste to ener gy plant. Na Ama ger Bak -
ke spa la ne jest 70 ton od pa dów na go dzi nę. Efek tyw ność
ener ge tycz na spa lar ni wy no si 99%, a re duk cja emi sji siar -
ki 99,5%. Dzię ki za sto so wa niu naj no wo cze śniej szych fil trów,
spa li ny są zre du ko wa ne do mi ni mum. W uno wo cze śnio nej
spa lar ni za osz czę dza się rocz nie 100 mi lio nów li trów wo dy
i od zy sku je się 100.000 ton żuż lu i po pio łów na ma te ria ły
do bu do wy i re mon tów dróg. Z 10.000 ton me ta li prze cho dzą -
cych przez za kład od zy sku je się aż 90%. 
Po nad to eko lo gicz na elek trow nia bę dzie prze twa rzać 440 ty -
się cy ton opa dów rocz nie, do star cza jąc czy stą ener gię do 150
ty się cy do mów. Stok nar ciar ski dzia ła ją cy na jej da chu jest
otwar ty od 4 paź dzier ni ka. Sztucz na gó ra o wy so ko ści 85 me -
trów jest obec nie naj wyż szym punk tem wi do ko wym w mie ście
(z jej szczy tu wi dać po dob no Szwe cję). Sam zjazd ma dłu -
gość 400 me trów, a je go po wierzch nia wy no si 9 ty się cy me -
trów kwa dra to wych. Fa ni nart i snow bo ar du bę dą mu sie li za -
pła cić za go dzi nę ko rzy sta nia z atrak cji 220 ko ron duń skich,
czy li nie ca łe 130 zło tych. Bez opłat bę dzie moż na na to miast
sko rzy stać z ścian ki wspi nacz ko wej i ścież ki na szczyt.
Na szczy cie sztucz nej gó ry dzia ła tak że ka wiar nia. 

ŻYCIE W MIEŚCIE
www.a-r-c.dk/amager-bakke

Spa lar nia 
ze sto kiem nar ciar skim na da chu

Spa lar nia od pa dów i eko lo gia? 
A w do dat ku wspa nia łe miej sce ak tyw ne go wy po czyn ku? 
A jed nak, jak to po ka zu je przy kład spa lar ni i elek trow ni Co pen hill
w Da nii jest to moż li we nie tyl ko w teo rii, ale i w prak ty ce. 

Spa lar nia 
ze sto kiem nar ciar skim na da chu
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Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

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

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

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

1/2020                  28.02.2020                          02.02.2020
2/2020                  23.04.2020                          03.04.2020
3/2020                  26.06.2020                          05.06.2020
4/2020                  28.08.2020                          06.08.2020
5/2020                  14.10.2020                          21.09.2020
6/2020                  11.12.2020                          17.11.2020

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

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

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 6/2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






