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SPIS TREŚCI

EKOTECHNOLOGIE

  4 Pora na elek tro mo bil ność
          Każ da ini cja ty wa zmie rza ją ca do ogra ni cza nia emi sji szko dli wych

sub stan cji do śro do wi ska na tu ral ne go wy da je się do bra. W tym
za kre sie pa da wie le pro po zy cji, ale w przy pad ku po jaz dów wy -
glą da na to, że sza la prze chy li ła się zde cy do wa nie na stro nę za -
si la nia ener gią elek trycz ną.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

  6 Od pio nie rów do eks per tów
          Po dziesięciu la tach te stów prowadzonych 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.    8 Elektromobilność – nieunikniona konieczność

          Coraz więcej okoliczności wska zu je na to, że w pierw szym kwar ta -
le 2021 ro ku wej dzie w ży cie no we li za cja usta wy o elek tro mo bil no -
ści i pa li wach al ter na tyw nych.   

WYWIAD POŚREDNIKA

10Energreen to jakość, która się opłaca
            Rozmowa z Ireneuszem Tomków,

specjalistą ds. sprzedaży 
Energreen Polska

HI TY RO KU

12 Przebojowa ILF hitem rynku
Tegorocznym hi tem sprzedaży w Polsce 
oka za ły się ma szy ny mar ki Ener gre en, 
któ rych łącz na wartość  sprze daży 
prze kro czy ła mi lion eu ro. Znacz ną część
tej kwo ty uzy ska no ze sprze da ży ma szy n ILF. 

14 In no wa cyj ne po jaz dy z Se rii „ele phant”
            Specjalistyczne zabudowy do obsługi

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
z instalacją ssąco-płuczącą serii elephant
multi są doskonałą wizytówką spółki
Pojazdy Komunalne Tymborowscy.  

17 No wy As w ta lii JCB
            Choć już nie ta kim jak do nie daw na, ale

na dal ogrom nym po wo dze niem cie szą
się ko par ko -ła do war ki. Wy so ki po pyt
na nie utrzy mu je się za rów no w bran ży
bu dow la nej, jak i ko mu nal nej. 

20 In no wa cyj ny roz drab niacz Pro na ru
          Mo bil ny roz drab niacz szyb ko obro to wy 

MRS1.53 Pro na ru to praw dzi wy łow ca 
na gród. Wkrót ce po swo jej pre mie rze 
w 2018 ro ku zo stał na gro dzo ny 
Zło tym Me da lem Tar gów POL-ECO.

22 Skuteczny tandem Matthiessena
          Tyl ko tech no lo gie, któ re zwięk sza ją efek tyw ność, przy mi ni mal -

nych kosz tach eks plo ata cyj nych, po zwa la ją osią gać opty mal ne
efek ty go spo dar cze. 

24 No wa jakość zamiatania
            Już po kil ku mie sią cach od wpro wa dze nia

do pro duk cji za mia tar ki Kärcher MC 250 
by ło wia do mo, że no wa ma szy na sta nie 
się praw dzi wym hi tem. 

26 Je den cią gnik za miast wie lu ma szyn
           Po co ku po wać kil ka wy spe cja li zo wa nych 

ma szyn, skoro z po wo dze niem 
mo żna je za stą pić je dnym cią gnikiem Val tra? 

28 Uni wer sal ne i eko lo gicz ne maszyny ATLAS
          Du ży za sięg ma szy ny prze ła dun ko wej, jej zwrot ność oraz zwar ta

kon struk cja spra wia ją, że co raz wię cej przed się bior ców z bran ży
ko mu nal nej do strze ga ich po ten cjał i chęt nie wy ko rzy stu je je
w swo jej dzia łal no ści.  

30 Wy so ki wy syp ma zna cze nie
          Dekpol Steel udowadnia, że od po wied nio

do bra na łyż ka ła do war ko wa nie tyl ko 
opty ma li zuje kosz ty zwią za ne 
z jej za ku pem, ale tak że zwięk sza 
efek tyw ność i ży wot ność ma szy ny.  

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

33 Łyżki Ro tar – przesieją, wymieszają, oczyszczą…
          Rotar jest pionierem wśród świartowych producentów łyżek

przesiewających o konstrukcji bębnowej. Osprzęt stosowany
na koparkach i ładowarach kołowych umożliwia nie tylko
skuteczne i wydajne przesiewanie różnego rodzaju materiałów,
ale także ich sortowanie, mieszanie i czyszczenie.

34 Ciągnik TREEMME? 
Wy daj ny, oszczęd ny, bezawaryjny

             Wybór fabrycznie nowej maszyny,
zamiast używanej, wiąże się co prawda
z większym wydatkiem, ale przecież
znaczenie ma nie tylko cena zakupu. 

37 Efek tyw ne czysz cze nie i de zyn fek cja
           W do bie pan de mii wzro sło za po trze bo wa nie

na szyb kie i sku tecz ne czysz cze nie oraz 
de zyn fek cję róż nych miejsc w prze strze ni  
pu blicz ne j. 

38 Pro fe sjo nal ny ser wis to pod sta wa
          Po nad dwudziestolet nie do świad cze nia rynkowe, wy kwa li fi ko wa na

ka dra pra cow ni ków oraz spe cja li stycz na wie dza to kluczowe
składniki oferty przed się bior stwa ZOELLER TECH.

40 Ko mu nal na ofer ta KH-KIPPER
           Spraw ne re ali zo wa nie za dań ko mu nal nych 

jest moż li we tyl ko wte dy, gdy firmy mają do 
tego od po wied nie urządzenia i na rzę dzia.

42 Re cy klin g as fal tu
             Bel gij ska fir ma Fa men ne En robés zaj mu je

się pro duk cją i trans por tem mas bi tu micz -
nych dla sek to ra dro go we go. Za trud nia 15
pra cow ni ków, któ rzy nad zo ru ją wy twór nię
mas bi tu micz nych, za kład re cy klin gu as fal -
tu i na le żą ce do fir my la bo ra to rium.

44 Cały wysięg naprzód!
          Zaintresowani nabyciem samochodu ciężarowego z żurawiem

przeładunkowym, z całą pewnością powinni zainteresować się
ofertą firmy Graco.  Tym bardziej, że wykonywane przez nią
konstrukcje wyposażone są w urządzenia przeładunkowe
renomowanej marki Palfinger.

48 Wy trzy ma łość i ja kość za roz sąd ną ce nę
          Ła do war ki ko ło we LiuGong to mar ka, 

któ ra cie szy się co raz więk szym 
za in te re so wa niem pol skich przed się bior ców
ko mu nal nych. Wpływ na to ma za rów no 
atrak cyj na ce na, jak i wy trzy ma łość.



Dro dzy Czy tel ni cy,
wpraw dzie rok 2020 zo stał zdo mi no wa ny ka ta stro fal ny mi skut ka mi wy wo ła ny mi przez pan de mię koronawirusa, któ rej ne ga -
tyw ny wpływ na wszel kie sfery ży cia bę dzie od czu wal ny jesz cze przez wie le lat, to na le ży pa mię tać,  by wal cząc z wi ru sem nie za -
po mi nać o in nych istot nych spra wach. Tym bar dziej, że ich za nie cha nie mo że tak że ne ga tyw nie wpływać na ja kość ży cia. Do nich
na pew no za li cza ją się wszel kie kwe stie zwią za ne z ochro ną śro do wi ska, a jed ną z klu czo wych jest ni we lo wa nie szkód zwią za -
nych z two rzy wa mi sztucz ny mi. Zwięk sze nie re cy klin gu pla sti ku sta je się wręcz pa lą cym pro ble mem w do bie pan de mii, gdy zu -
ży cie pla sti ko wych opa ko wań jed no ra zo wych jest wręcz ko niecz no ścią. Dla te go prio ry te to wy mi za gad nie nia mi sta ją się re gu la cje,
któ re w krót kim cza sie mo gą zwięk szyć udział zu ży tych two rzyw sztucz nych w pro duk cji ko lej nych pro duk tów. W Pol sce jed ną
z naj pil niej szych kwe stii jest wpro wa dze nie po wszech ne go sys te mu de po zy to we go, obej mu ją ce go opa ko wa nia po na po jach. Znacz -
na część Po la ków chce ta kie go roz wią za nia, jed nak nie zbęd na jest de cy zja rzą du. I wy glą da na to, że ta ka za pa dła, gdyż za pis
o obo wiąz ko wym wy ko rzy sta niu re cy kla tów w wy ro bach opa ko wa nio wych znaj du je się w pro jek cie Usta wy o roz sze rzo nej od po -
wie dzial no ści pro du cen ta. De ter mi na cję rzą du w tym za kre sie po twier dza też wi ce mi ni ster kli ma tu i śro do wi ska Ja cek Ozdo ba,
któ ry pod kre śla, że naj waż niej szy jest re cy kling i przede wszyst kim na to po win ni śmy sta wiać. Dla te go w pro jek cie usta wy znaj -
du je się też za pis do ty czą cy udzia łu re cy kla tów w opa ko wa niu.
Czy to się uda? Do swiad cze nia wie lu kra jów po ka zu ją, że na pew no tak. Po la cy tak że w la tach ubie głych po ka za li, że co raz chęt -
niej włą cza ją się ak tyw nie w dzia ła nia, któ re w zna czą cy spo sób przy czy nia ją się do ochro ny śro do wi ska. Prze pi sy, któ re we szły
w ży cie w cią gu ostat nich lat, wy ma ga ły zmia ny na wy ków, ale oka za ły się sku tecz ne. Dziś co raz wię cej osób od wie dza ją cych sklep
ma ze so bą wła sną siat kę al bo wy cho dzi z nie go z za ku pa mi za pa ko wa ny mi w pa pier. Dzie le nie od pa dów na frak cje w do mo wej
kuch ni też nie bu dzi już emo cji. Dba nie o śro do wi sko w co raz więk szym stop niu sta je się czę ścią na sze go ży cia. Z ba dań in sty tu tu
Kan tar Pol ska dla Ży wiec Zdrój wy ni ka, że aż 96 procent an kie to wa nych uwa ża za do bry po mysł wpro wa dze nie po wszech ne go
sys te mu de po zy to we go, obej mu ją ce go opa ko wa nia po na po jach. Dla cze go je go wpro wa dze nie jest waż ne i ja kie ko rzy ści przy nie sie
śro do wi sku i bu dże to wi?
Każ de go ro ku w na szym kra ju na ry nek tra fia nawet 220 tysięcy ton opa ko wań PET. Two rzy wo to szcze gól nie po pu lar ne jest
wśród pro du cen tów na po jów. Za rów no zmie nia ją ce się na stro je spo łecz ne, jak i unij ne re gu la cje na ka zu ją jed nak, by opa ko wa nia
w co raz więk szym stop niu prze twa rzać.
Bio rąc pod uwa gę wszyst kie ro dza je opa ko wań, po ziom ich re cyc lin gu we wszyst kich unij nych kra jach po wi nien osią gnąć do ro -
ku 2025 – 50 procent, a pięć lat póź niej 55 procent. Pla ny do ty czą ce opa ko wań PET, czy li naj czę ściej bu te lek na na po je, są jed nak
bar dziej am bit ne. W ro ku 2025 ocze ki wa ny po ziom re cyc lin gu ma wy nieść 77 procent, a w 2029 aż 90 proc. A unij ne prze pi sy za -
kła da ją, że ma ru de rzy za swo ją opie sza łość za pła cą. I to po kaź ne kwo ty. Już od 1 stycz nia 2021 ro ku za każ dą to nę nie prze two rzo -
ne go pla sti ku Pol ska od pro wa dzi do Bruk se li 800 eu ro, a to ozna cza, że z te go ty tu łu mo że my za pła cić na wet 300 mi lio nów ka ry.

Krzysz tof Ma łysz ko

Re dak tor Na czel ny

WYDAWNICTWO
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.

Pasaż Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: 22 859 19 65, 

22 859 19 66
fax  22 859 19 67 
www.poskom.pl

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410
e-mail: baranski@poskom.pl

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Małyszko, tel. 505 455 314
e-mail: małyszko@poskom.pl

SEKRETARIAT REDAKCJI
tel. 22 859 19 65
e-mail: poskom@poskom.pl

INTERNET
Micha∏ Markiewicz, tel. 602 292 114
e-mail: m.m@poskom.pl

SPRZEDAŻ REKLAM
Jonasz Frąckiewicz, tel. 602 711 376
e-mail: frackiewicz@posbud.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański, tel. 602 719 281
e-mail: janab@poskom.pl

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

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Zamiatarka elektryczna
TENAX Electra 2.0 Neo

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam
i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji
nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Dek pol Ste el, naj więk szy w Pol sce oraz je den z naj więk szych
w Eu ro pie pro du cen tów narzędzia robocze nie ża łu je środ -
ków na sta łe pod wyż sza nie ja ko ści swo ich wy ro bów. Chcąc
spro stać ro sną cemu za po trze bo wa niu na osprzęt speł nia ją -
cy naj wyż sze wy ma ga nia w za kre sie wy trzy ma ło ści,
odporności na zużycie, jed no rod no ści struk tu ry w ca łym
prze kro ju, a tak że po dat no ści do spa wa nia, fir ma po sta wi ła
na sto so wa nie w swo ich pro duk tach sta li o pod wyż szo nej wy -
trzy ma ło ści. W ro ku 2013 spół ka uzy ska ła pre sti żo wy cer ty fi -
kat „Har dox in my bo dy” przy zna wa ny przez szwedz ką fir mę
SSAB, bę dą cą świa to wym li de rem w za kre sie wy ro bów sta lo -
wych wy so kiej wy trzy ma ło ści. Spół ka z Pin czy na jest pierw -
szą i je dy ną fir mą w Pol sce pro du ku ją cą osprzęt bu dow la ny,
któ ra mo że po szczy cić się tym pre sti żo wym cer ty fi ka tem.
Umoż li wia on umiesz cze nie  na pro duk tach zna ku Har dox,
któ ry sta no wi gwa ran cję pro du cen ta, że struk tu ra trud no ście -
ral na zo sta ła wy ko na na ze stali najwyższej ja ko ści. 
Har dox za li cza się do sta li mar ten zy tycz nych o bar dzo wy so -
kich pa ra me trach wy trzy ma ło ścio wych, spa wal nych oraz od -
por nych na zu ży wa nie się. Cha rak te ry zu je się trzy krot nie wyż -

szą od por no ścią na ście ra nie w sto sun ku do sta li zwy kłych ga -
tun ków oraz wy jąt ko wą twar do ścią, dzięki czemu bar dzo do -
brze spraw dza się w osprzę cie pra cu ją cym w trud nych wa run -
kach eks plo ata cyj nych, ta kich jak skła do wi ska od pa dów, ka -
mie nio ło my, czy ko pal nie. Nie wąt pli wą za le tą tej szwedz kiej
sta li jest rów nież jej udar ność,  mi mo na ra żeń na od kształ ce nia
pla stycz ne, wy ka zu je ona wysoką od por ność na pęk nię cia. 
Oprócz cech opi sy wa nych po wy żej sta le Har dox są do brze spa -
wal ne. Do spa wa nia sta li Har dox za le ca się nie sto po we i ni sko sto -
po we ma te ria ły spa wal ni cze o mak sy mal nej wy trzy ma ło ści
na roz cią ga nie 500 MPa. Ni sko sto po we ma te ria ły spa wal ni cze
wykazują wyż szą twar dość spo iny, co znacząco re du ku je szyb -
kość jej ście ra nia. Gdy spo ina znaj du je się w miej scu szczególnie
narażonym na ście ra nie, moż na za sto so wać na pa wa nie. 
Za sto so wa nie sta li o pod wyż szo nej wy trzy ma ło ści nie tyl ko wy -
dłu ża czas eks plo ata cji osprzę tu, ale – dzię ki moż li wo ści za sto -
so wa nia blach o mniej szej gru bo ści – zmniej sza rów nież je go
cię żar, co umoż li wia eko no micz ną eks plo ata cję. Stal Har dox
ofe ro wa na jest w sze ro kim za kre sie ga tun ków oraz wy mia rów,
dzię ki cze mu znaj du je ca ły sze reg za sto so wań.

www.ssab.pl

Nie do zdarcia!
Pod czas prac pro wa dzo nych na skła do wi skach od pa dów, pla cach prze ła dun ko wych oraz
w in nych miej scach, w któ rych pa nu ją eks tre mal nie trud ne wa run ki spraw dza się wy łącz nie
sprzęt naj wyż szej ja ko ści. Je go pa ra me try mu szą speł niać wy śru bo wa ne kry te ria, a do te go
nie zbęd ne jest sta ran ne wy ko na nie oraz uży cie ma te ria łów o naj wyż szej ja ko ści.
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Pro blem ogra ni cze nia emi sji szko dli wych sub stan cji oczy wi -
ście jest znacz nie szer szy i nie do ty czy wy łącz nie po jaz dów.
Jed nak naj bar dziej „me dial nym” te ma tem jest wą tek do ty czą -
cy sa mo cho dów oraz po zo sta łych po jaz dów na pę dza nych pa -
li wa mi ko pal ny mi. Dys ku sja na te mat to czy się prak tycz nie
na ca łym świe cie, a w Pol sce jest ona tym bar dziej ak tu al na, że
za czy na u nas obo wią zy wać usta wa o elek tro mo bil no ści, któ -
rej re gu la cje zmu sza ją do szer sze go ko rzy sta nia z na pę dów
ze ro emi syj nych. A trze ba przy znać, że je ste śmy na ro dem ko -
cha ją cym sa mo cho dy i pod wzglę dem licz by aut oso bo wych
na tysiąc miesz kań ców zaj mu jemy w Eu ro pie szóste miej sce
– śred nio to 571 po jaz dów – po da je De lo it te. W przy pad ku du -
żych miast licz ba sa mo cho dów jest znacz nie wyż sza. Jak wy -
glą da to na tle in nych kra jów? Pod czas gdy w War sza wie
na tysiąc miesz kań ców przy pa da 715 sa mo cho dów, to w sto li -
cy Nie miec jest ich je dy nie 333. Zda niem ana li ty ków, na sy co ny
ry nek sa mo cho dów pry wat nych za czy na jed nak top nieć. Roz -

wój tech no lo gii, tro ska o ja kość po wie trza, a tak że co raz więk -
sza do stęp ność roz wią zań ta kich jak ro we ry czy hu laj no gi
miej skie, spra wia ją, że au ta co raz czę ściej zo sta ją w ga ra żach.
Eks per ci De lo it te w opu bli ko wa nej ana li zie "Sha red mo bi li ty in
Po land – ove rview" wska za li, że pol skie mia sta za czy na ją nad -
ra biać dy stans w sto sun ku do in nych eu ro pej skich me tro po lii.
Miesz kań cy co raz czę ściej ko rzy sta ją z al ter na tyw nych, tań -
szych i bar dziej eko lo gicz nych me tod trans por tu. Idąc za glo -
bal nym tren dem mi kro mo bil no ści, się ga ją po roz wią za nia ko -
mu ni ka cyj ne, któ re umoż li wia ją po ko na nie krót kich dy stan sów
za po mo cą lek kich po jaz dów za si la nych prą dem, ta kich jak ro -
we ry, hu laj no gi, sku te ry czy ma łe sa mo cho dy elek trycz ne.
W opi nii eks per tów jed nym z czyn ni ków wpły wa ją cych
na zmniej sze nie za leż no ści Po la ków od sa mo cho dów jest roz -
wój tech no lo gii, za któ rym idą po stę py w ta kich roz wią za niach
jak GPS, płat no ści mo bil ne w apli ka cjach, więk sza wy daj ność
ba te rii czy ro sną ca po pu lar ność smart fo nów. Na po szu ki wa nie
no wych spo so bów trans por tu wpły wa tak że ro sną ca licz ba

EKOTECHNOLOGIE
www.posbud.pl

Pora na elek tro mo bil ność 
Każ da ini cja ty wa zmie rza ją ca do ogra ni cza nia emi sji szko dli wych sub stan cji do śro do wi ska na tu -
ral ne go wy da je się do bra. W tym za kre sie pa da wie le pro po zy cji, ale w przy pad ku po jaz dów wy -
glą da na to, że sza la prze chy li ła się zde cy do wa nie na stro nę za si la nia ener gią elek trycz ną. Jed -
nak nie wszy scy po dzie la ją ten po gląd wska zu jąc, że ko rzy ści z ta kie go na pę du są ilu zo rycz ne.
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miesz kań ców miast, któ rzy sta no wią 60 proc. po pu la cji w Pol -
sce. Choć trans port pu blicz ny jest jed nym z naj bar dziej efek -
tyw nych spo so bów prze wo zu du żej licz by osób, wy zwa niem
po zo sta je tzw. pro blem pierw szej i ostat niej mi li, czy li do tar cie
do naj bliż sze go przy stan ku ko mu ni ka cji miej skiej.
Mi mo to Po la cy co raz czę ściej de cy du ją się na ko rzy sta nie
z roz wią zań, któ re są przy ja zne dla śro do wi ska. Świa do mość
na sze go spo łe czeń stwa, dba łość o zdro wie i ja kość ży cia suk -
ce syw nie ro śnie. Wi docz ne jest to szcze gól nie wśród mło de go
po ko le nia, któ re wpro wa dza zmia nę w sty lu ży cia,
przemieszczania się, od rzu ca nia chęci po sia da nia, na rzecz
współ dzie le nia. Jest to bar dzo ko rzyst na zmia na, gdyż bio rąc
pod uwa gę problemy z ja ko ścią miejskiego po wie trza
(na pięćdziesiąt naj bar dziej za nie czysz czo nych miast w Eu ro -
pie 36 sta no wią mia sta w Pol sce), każ da ini cja ty wa re du ku ją ca

za nie czysz cze nie jest cen na. Du żą ro lę w tym za kre sie mo że
ode grać mi kro mo bil ność, któ ra przy czy nia się do roz wią za nia
naj bar dziej do kucz li wych wy zwań trans por to wych sto ją cych
przed ob sza ra mi miej ski mi jak za tło cze nie, zła ja kość po wie -
trza i nie rów no mier ny do stęp do trans por tu.
Dy na micz ny roz wój mi kro mo bil no ści otwie ra tak że no we moż -
li wo ści dla biz ne su. Kon cer ny sa mo cho do we sta ją się wła ści -
cie la mi sie ci hu laj nóg, a naj więk sze pol skie fir my ener ge tycz -
ne in we stu ją w car sha ring i po pu la ry za cję po jaz dów elek trycz -
nych, szu ka jąc no wych kie run ków roz wo ju. Po ja wia ją się też
in no wa cyj ne mo de le biz ne so we – na przykład każ dy mo że za -
in we sto wać w roz wój flo ty hu laj nóg czy sku te rów w ra mach
ofer ty spo łecz no ścio we go użyt ko wa nia. 

W trakcie dyskusji na temat zastępowania
pojazdów spalinowych elektrycznymi często
pojawia się teza, że nie ma to sensu, gdyż wbrew
pozorom oba rozwiązania są równie szkodliwe
dla środowiska naturalnego. Skalę szkód
wyrządzanych środowisku naturalnemu przez
pojazdy spalinowe oraz bezemisyjne porównuje
Tomasz Malanowicz, właściciel firmy Eco-Clean.

MIT 
Pro duk cja ba te rii li to wo -jo no wych i kwa so wych oraz ich
uty li za cja jest bar dziej szko dli wa dla śro do wi ska na tu ral -
ne go niż funk cjo no wa nie sil ni ków spa li no wych w prze -
strze ni pu blicz nej.

FAKT 
Za cznij my od te go, że o wie le więk szą szko dli wo ścią
dla śro do wi ska cha rak te ry zu je się spo sób po zy ski wa -
nia su row ców do pro duk cji ba te rii, ta kich jak ołów, lit,
ko balt czy ni kiel niż pro duk cja ich sa mych. Jed nak
z ro ku na rok wy do by cie tych ma te ria łów jest pod da -
wa ne mo dy fi ka cjom ma ją cym na ce lu zmniej sze nie ich
ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi sko. Do dat ko wo pro -
du cen ci ba te rii dą żą do zmi ni ma li zo wa nia ilo ści uży -
tych su row ców, co prze kła da się na póź niej szy pro ces
efek tyw ne go ich re cy klin gu. 
Oczy wi ście bez e mi syj ne po jaz dy elek trycz ne po trze bu ją
prą du do ich ła do wa nia. I tu moż na wy tknąć, że aby tak
się dzia ło, nie zbęd ne jest uży cie wę gla aby ten prąd po -
zy skać. Tak dzie je się obec nie, jed nak świa to we tren dy
po ka zu ją, że pa li wa ko pal ne są suk ce syw nie wy pie ra ne
z ryn ku su row ców przez od na wial ne źró dła ener gii. To
zde cy do wa ny plus dla „elek try ków”. Ar gu ment, że uży -
wa jąc po jaz dów elek trycz nych od su wa my nie ja ko szko -
dli we za nie czysz cze nia w oko li ce elek trow ni jest nie
do koń ca słusz ny, po nie waż po sia da ją one spe cjal ne fil -
try re du ku ją ce za nie czysz cze nia. 
Pro ces re cy klin gu w przy pad ku ba te rii kwa so wych już te -
raz po zwa la w nie mal osiem dzie siąt pro cent zre du ko wać
emi sję dwu tlen ku wę gla pod czas pro ce su od zy ski wa nia
su row ców. W przy pad ku ba te rii li to wo -jo no wych, któ rych
ży wot ność pro du cen ci okre śla ją na oko ło dzie sięć lat,
po tym okre sie wy ko rzy sty wa ne są na dal ale w nie co in ny
spo sób. Ba te rie te eks plo ato wa ne są na dal mię dzy in ny -
mi w sta cjo nar nych ban kach ener gii do za si la nia in nych
urzą dzeń na przy kład la tar ni ulicz nych. Tak jest te raz,
rów nież ze wzglę du na nie opła cal ność od zy sku su row -
ców z te go ro dza ju ba te rii. Jed nak przy tak dy na micz nym
roz wo ju elek tro mo bil no ści z pew no ścią wkrót ce po wsta -
nie in na for ma re cy klin gu, bar dziej ko rzyst na pod wzglę -
dem eko no micz nym i śro do wi sko wym.
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Po dekadzie te stów, 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 ga ma trzech po -
jaz dów jest w sta nie speł nić więk szość wy ma gań firm ko mu nal nych.

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 rnych 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 użytkownikami. W efek cie prze pro wa dzo no w wa run kach
rze czy wi stych te sty róż nych ro dza jów cał ko wi cie elek trycz nych sa mo cho dów cię ża ro wych
o ła dow no ści 12-16 ton, które do star czy ły fir mie Re nault Trucks istot nych in for ma cji o wa -
run kach użyt ko wa nia, za cho wa niu się aku mu la to rów, urzą dze niach do ła do wa nia oraz wy -
ma ga niach ser wi so wych. – 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 roku 2010  – 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. 
Oprócz wiel kich po stę pów zwią za nych ze zna jo mo ścią spo so bów uży wa nia po jaz dów
przez klien tów i wy ma ga nia mi ryn ku, fir ma Re nault Trucks ko rzy sta tak że z roz le głych za -
so bów ba daw czo -roz wo jo wych Vo lvo Gro up, któ rej jest in te gral ną czę ścią. Dzię ki te mu
mo że uży wać spraw dzo nej oraz prze te sto wa nej tech no lo gii i wy ko rzy sty wać po do bień -
stwa dzia łań róż nych jed no stek biz ne so wych opra co wu ją cych cał ko wi cie elek trycz ne po -
jaz dy, na przy kład au to bu sy. 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 bez e mi syj nych sa mo cho dów wcho dzą:

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.renault-trucks.pl

Od pio nie rów 
do eks per tów

a Obec nie w skład bez e mi syj nych, cał ko wi cie elek trycz nych sa mo cho dów dru giej ge ne ra cji wcho dzą: 
Re nault Ma ster Z.E., Re nault Trucks D Z.E. oraz Re nault Trucks D Wi de Z.E.
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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.
W efek cie Re nault dys po nu je ca łą ga mą bez e mi syj nych po -
jaz dów ko mu nal nych, któ re mo gą być wy ko rzy sta ne w róż -
no rod nych za da niach. Na przy kład tech no lo gia elek trycz na
do sko na le spraw dza się w po jaz dach do zbiór ki śmie ci,
gdyż 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 i du żą emi sją ku rzu. Po nie waż po jaz dy

elek trycz ne uży wa ją sil ni ka do zwal nia nia, eks plo ata cja ha -
mul ców i emi sje z tym zwią za ne są znacz nie niż sze. 
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 rów dys po nu ją
za się giem ro bo czym do 300 km. Po nie waż ich cena 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 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 dwana 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.
Po jaz dy Re nault Trucks D Z.E. wy po sa żo ne są w wał od -
bio ru mo cy ze stan dar do wym złą czem me cha nicz nym, co
za pew nia ela stycz ność zarówno w za kre sie użyt ko wa nia,
jak i za sto so wa ne go nad wo zia.

Spe cy fi ka cja tech nicz na Re nault Trucks D Z. E.
•  Do pusz czal na ma sa cał ko wi ta: 16 ton
•  Ma sa: 16,7 tony
•  Do stęp ne wer sje roz sta wu osi: 4.400 mm i 5.300 mm
•  Sil nik elek trycz ny: 185 kW (cią gła moc 130 kW)
•  Maks. mo ment ob ro to wy sil ni ka elek trycz ne go: 425 Nm
•  Maks. mo ment ob ro to wy tyl nej osi: 16 kNm
•  Skrzy nia bie gów o dwóch prze ło że niach
•  Ma ga zyn ener gii: aku mu la to ry li to wo -jo no we 200 do 300 kWh
•  Za sięg ro bo czy w wa run kach rze czy wi stych: do 300 km

a Szesnastoto 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
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Nowe zapisy le gi sla cyj ne po cią gną za so bą ko -
niecz ność prze mian, co do ty czyć bę dzie rów nież
sek to ra ko mu nal ne go. W myśl Usta wy każ da fir ma
wy ko nu ją ca usłu gi dla mia sta lub gmi ny po wy -
żej 50 tysięcy miesz kań ców mu si dys po no wać po -
jaz da mi za si la ny mi elek trycz nie lub na gaz – od
pierwszego stycznia 2022 roku ma ją one sta no wić
mi ni mum 10% flo ty. Wpraw dzie przed się bior cy na -
rze ka ją na trud no ści w za ku pie eko lo gicz nych po -
jaz dów ze wzglę du na ich nie do stęp ność i wy so ką
ce nę, jed nak w prak ty ce  na ryn ku wciąż ich przy -
by wa, a ich wy so ką ce nę za ku pu w po rów na niu
do spa li no wych od po wied ni ków, szyb ko rów no -
wa żą ni skie kosz ty eks plo ata cji. W per spek ty wie
cza su po jaz dy CNG i elek trycz ne są więc bar dziej
opła cal ne niż moż na za kła dać.
Aby za ku pić te go ty pu po jaz dy wca le nie trze ba
szu kać ich za gra ni cą. W Pol sce fir ma ECO-
CLEAN od trzy dzie stu lat wpro wa dza na ry nek in -
no wa cyj ne roz wią za nia w za kre sie tech no lo gii
czysz cze nia, po jaz dów ko mu nal nych i spe cja li -
stycz ne go osprzę tu. Ro dzin na fir ma dzię ki wie lo -
let nie mu do świad cze niu i wi zji nie prze rwa nie,
z po wo dze niem kon ku ru je z za gra nicz ny mi kor -
po ra cja mi. Roz wią za nia mi eko lo gicz ny mi za in te -
re so wa ła się na dłu go przed wpro wa dze niem
prze pi sów o elek tro mo bil no ści, od czte rech lat
jest part ne rem wło skiej fir my TENAX In ter na tio nal,
pro du ku ją cej w 100% elek trycz ne za mia tar ki
ulicz ne. Do tej po ry sprze da ła dwa na ście sztuk.
W tym ro ku fir ma ECO-CLEAN pod ję ła współ pra -
cę z in ną wło ską fir mą pro du ku ją cą min. hy bry do -
we śmie ciar ki CNG do zbiór ki sta łych od pa dów

miej skich. Za si la ne ga zem ziem nym, ob słu gu jąc
wszyst kie funk cje śmie ciar ki za po mo cą elek -
trycz ne go PTO. Ta tech nicz na no win ka nie tyl ko
po zwo li na ogra ni cze nie spa lin w mia stach, ci chą
pra cę, ale tak że znacz ne oszczęd no ści fi nan so we
(na po zio mie 60-70%) wy ni ka ją ce ze zni ko mych
kosz tów eks plo ata cji. Ko lej na współ pra ca z in -
nym wło skim pro du cen tem no śni ków wy mien ne -
go osprzę tu po zwa la przy wi dy wać, że już wkrót ce
fir ma bę dzie mo gła po chwa lić się wie lo funk cyj ny -
mi po jaz da mi CNG skie ro wa ny mi do bran ży ko -
mu nal nej, ale tak że ener ge tycz nej (zwyż ki), dro -
go wej (ob słu ga au to strad, ca ło rocz ne utrzy ma nie
dróg) czy wod no -ka na li za cyj nej. W przy pad ku tej
ostat niej bran ży fir ma ma tak że in ne go part ne ra
spe cja li zu ją ce go się w opra co wy wa niu i kon stru -
owa niu sprzę tu do ka na li za cji.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
.

Elektromobilność
– nieunikniona konieczność
Elektromobilność
– nieunikniona konieczność

a Fir ma ECO-CLEAN zna na
jest przede wszyst kim z dys -
try bu cji eko lo gicz nych za -
mia ta rek, ale od nie daw na
jej ofer ta zo sta ła po sze rzo na
o in ne po jaz dy ko mu nal ne.
Wśród nich znaj du ją się za -
si la ne eko lo gicz nym pa li -
wem sa mo cho dy do ob słu gi
sie ci wod no -ka na li za cyj nej

s Wśród eko lo gicz nych za -
mia tar kach fir my TENAX
znaj du ją się mo de le, któ re
do pa so wa ne bę dą do in dy -
wi du al nych po trzeb

Wszyst ko wska zu je na to, że w pierw szym kwar ta le 2021 ro ku zrealizowany zostanie pro jekt no we -
li za cji usta wy o elek tro mo bil no ści i pa li wach al ter na tyw nych. No we re gu la cje ma ją sty mu lo wać roz -
wój elek tro mo bil no ści, a tak że za sto so wa nie w pol skim trans por cie pa liw al ter na tyw nych. Cho dzi
przede wszyst kim o ener gię elek trycz ną oraz gaz ziem ny, sprę żo ny (CNG) bądź skro plo ny (LNG). 
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Po za wy jąt ko wy mi pro duk ta mi, ECO-CLEAN mo że
po chwa lić się zna ko mi tą ob słu gą po sprze da żo wą.
Za do wo le nie klien ta i do bre kon tak ty po trans ak -
cyj ne są fun da men tem współ pra cy, któ ra nie koń -
czy się na sprze da ży i prze ka za niu po jaz du. 
Nie wiel ka, ro dzin na fir ma utrzy mu je się tak dłu go
na Pol skim ryn ku dzię ki fa cho we mu do radz twu,
kom pe tent nej opie ce po sprze da żo wej i rze tel nej
se lek cji ofe ro wa nych pro duk tów. Sta wia na ja kość
a nie ilość, pro mu jąc roz wią za nia, w któ re wie rzy
sta je się sta bil nym i wia ry god nym part ne rem. 
Zna jo mość spe cy fi ki bran ży, do świad cze nie
w sprze da ży i ser wi sie ma szyn o na pę dzie al ter na -
tyw nym, wia ry god ne re fe ren cje i nie ustan na cie ka -
wość i otwar tość na no we roz wią za nia są do sko na -
ły mi re ko men da cja mi aby to wła śnie do nich zwró -
cić się w spra wie po jaz dów speł nia ją cych wy mo gi

Usta wy, któ ra już nie dłu go wej dzie w ży cie. Oprócz
przed sta wio nych roz wią zań fir ma ECO-CLEAN ofe ru je
za mia tar ki wie lo funk cyj ne EGHOLM, urzą dze nia
do utrzy my wa nia czy sto ści w obiek tach za mknię tych
GANSOW oraz po jem ni ków służących do se gre ga cji
od pa dów u źró dła SARTORI AMBIENTE.

www.ecoclean.pl

a Sa mo jezd ne i cał ko wi cie
elek trycz ne za mia tar ki
TENAX od kil ku lat pra cu ją
w wie lu pol skich mia stach.
Udo wad nia ją w nich, że ich
sku tecz ność w ni czym nie
ustę pu ję po jaz dom z kon -
wen cjo nal nym na pę dem

a Elek trycz ne po jaz dy są rów -
nie sku tecz ne co te na pę -
dza ne tra dy cyj ny mi sil ni ka -
mi. Moż na jest sto so wać
do czysz cze nia każ dej na -
wierzch ni, a trwa łość ba te rii
po zwa la na cią głą pra cę na -
wet do 9 go dzin

a Ofer ta fir my ECO-CLEAN w za kre sie po jaz dów ko mu nal nych
wzbo ga co na zo sta nie tak że o po jaz dy słu żą ce do utrzy ma nia
dróg oraz wy wo zu od pa dów
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– Ener gre en cieszy się uznaniem w wie lu kra jach, ale
w Pol sce jej obec ność nie ma jesz cze dłu giej hi sto rii.
Z te go po wo du nie wszy scy wie dzą, czym się zaj mu je
i gdzie ma ją za sto so wa nie jej pro duk ty. Czy mógł by Pan
zatem w skró cie przybliżyć ofer tę fir my Ener gre en?
– Fir ma Ener gre en jest naj więk szym na świe cie pro du cen -
tem pro fe sjo nal nych ma szyn do utrzy ma nia zie le ni i pie lę -
gna cji te re nów zie lo nych. Swo ją dzia łal ność roz po czę ła
w pół noc nych Wło szech w ro ku 1980 i od sa me go po cząt -
ku sku pia się wy łącz nie na dwóch li niach pro duk tów – ma -
szy nach se rii ROBO, czy li zdal nie kie ro wa nych sa mo jezd -
nych, gą sie ni co wych ro bo tach ko szą cych i na du żych ma -
szy nach ILF. Ten dru gi ro dzaj to sa mo jezd ne, ko ło we ko -
siar ki wy się gni ko we o za się gu ra mie nia na wet do 17 me -
trów. War to wie dzieć, że wszyst kie pro duk ty są sta le uno -
wo cze śnia ne i z każ dą ko lej ną ge ne ra cją wzbo ga ca ne
o naj now sze roz wią za nia tech no lo gicz ne. Do daj my, że
od sa me go po cząt ku do pro duk cji ma szyn, któ ra od by wa
się we wła snej fa bry ce LASERJET uży wa ne są wy łącz nie
pod ze spo ły naj wyż szej ja ko ści. Za pew nia to peł ną kon tro lę
nad ca łym pro ce sem pro duk cji, co prze kła da się na wy so ką
ja kość koń co we go wy ro bu. Wszystko to sprawia, że obec -
nie na ca łym świe cie po nad 2.000 jednostek sprzętowych
marki Ener gre en z po wo dze niem pra cu je w pro fe sjo nal -
nych fir mach zaj mu ją cych się kon ser wa cją zie le ni. 

– Ener gre en to mar ka o uzna nej re no mie,  jej pro duk ty
są do ce nia ne przez użytkowników w wie lu kra jach. A jak
wygląda to w Pol sce?
– Śmia ło moż na po wie dzieć, że pol scy klien ci szyb ko prze -
ko na li się do ja ko ści pro duk tów Ener gre en i obec nie nasz ry -
nek jest trze cim co do wiel ko ści za raz po wło skim oraz fran -
cu skim. Bez prze sa dy po wie dzieć moż na, że za in te re so wa -
nie wśród pol skich klien tów wręcz prze kro czy ło na sze ocze -
ki wa nia. Dzie je się tak dla te go, że ma szy ny Ener gre en są
przeznaczone do eks tre mal nej pra cy na wet na naj więk szych
skar pach dro go wych i ko le jo wych. Do sko na le spraw dza ją
się wszę dzie tam, gdzie nie mo że my pra co wać ze sta wem

kon wen cjo nal nym – czy li z tra dy cyj nym trak to rem wy po sa -
żo nym w osprzęt ro bo czy. W ta kim przy pad ku fir my są zmu -
szo ne do wy ko na nia zle ce nia za po mo cą pra cow ni ków wy -
po sa żo nych w na rzę dzia ręcz ne, a to w przy pad ku stro mych
na sy pów, skarp i brze gów wy ma ga ogrom ne go wy sił ku,
a efek tyw ność pra cy jest nie wiel ka. Wła śnie wte dy naj lep -
szym roz wią za niem oka zu ją się ma szy ny Ener gre en. W przy -
pad ku ro bo tów ROBO po trzeb ny jest tyl ko je den ope ra tor,
któ ry z bez piecz nej od le gło ści wy ko nu je ko sze nie czy mul -
czo wa nie z wy daj no ścią po rów ny wal ną z pra cą 5-7 pra cow -
ni ków. Wła śnie stąd wy ni ka ro sną ca po pu lar ność tych ma -
szyn, gdyż klien ci do ce nia ją moż li wo ści pra cy w eks tre mal -
nym te re nie, bez a wa ryj ność i pro sto tę ob słu gi. Po za tym
zmniej sza to kosz ty zwią za ne z za trud nie niem pra cow ni ków,
któ rych zresz tą trud no jest po zy skać.

– Ja kie dzia ła nia mu sie li pań stwo przed się wziąć, aby
prze ko nać pol skich od bior ców do pro duk tów Ener gre en? 
– Ta bran ża wbrew po zo rom nie jest ła twa. Prak tycz nie 99%
mo ich klien tów ba zu je na zle ce niach z prze tar gów pu blicz -
nych or ga ni zo wa nych przez naj więk sze fir my w Pol sce, ta -
kie jak GDDKiA czy PKP PLK. Na pew no klu czo wym ele -
men tem by ła bez po śred nia pre zen ta cja ma szyn u klien tów,
ale nie chciał bym zdra dzać szcze gó łów jak to się od by wa -
ło. Mo gę tyl ko wspo mnieć, że przez trzy la ta licz nik w mo im
sa mo cho dzie po ka zał prze bieg pra wie 200.000 km. To do -
wo dzi, że prak tycz nie ca ły czas by łem obec ny w te re nie.
Po za tym od 2017 ro ku bra li śmy re gu lar ny udział w tar gach
bran żo wych, co przy czy ni ło się do roz po zna wal no ści mar ki
i więk sze go za in te re so wa nia klien tów. Pod su mo wu jąc
– w ro ku 2018, czy li wów czas gdy roz po czy na li śmy współ -
pra cę z Ener gre en w Pol sce, ca ły rocz ny ob rót wy -
niósł 60.000 eu ro. Sprze da li śmy wówczas dwie ma łe ma -
szy ny. Na to miast dwa la ta póź niej ob ro ty wzro sły
do 1.100.000 eu ro. Na ten wy nik skła da się sprze daż kil ka -
na stu ma szyn ROBO i aż pię ciu ILF. To uwi dacz nia, ja ką
dro gę po ko na li śmy za le d wie w dwa la ta. Nie ukry wam, że
je ste śmy z osią gnię te go po zio mu bar dzo za do wo le ni i choć

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Ireneuszem Tomków, 
specjalistą ds. sprzedaży Energreen Polska 

Energreen 
to jakość, 
która się opłaca
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zda je my so bie spra wę, że utrzy ma nie ta kiej dy na mi ki wzro -
stu bę dzie trud ne, to li czy my na sys te ma tycz ny roz wój. 

– Czy mógł by Pan do pre cy zo wać co spra wia, że ma szy -
na ILF za czę ła być tak chęt nie ku po wa na?
– Po za za się giem wy się gni ka w co dzien nym użyt ko wa niu
spraw dza się tak że ła twość ma new ro wa nia, któ rą za pew nia -
ją czte ry skręt ne ko ła i trzy try by jazd. Dzię ki te mu ma szy na bez
pro ble mów mo że prze miesz czać się naj bar dziej krę ty mi uli ca mi
oraz le piej ma new ro wać w trud nych wa run kach te re no wych.
Na to miast tra dy cyj ny cią gnik wy po sa żo ny w ra mię z ko siar ką
czę sto mu si w ta kich miej scach wy ko ny wać wie le po wta -
rzających się ma new rów, co wpły wa na niż szą efek tyw ność
pra cy. Dla te go ma szy na Ener gre en to no wa ja kość i no we
moż li wo ści, któ rych nie za gwa ran tu je cią gnik. Przede wszyst -
kim czas i pie nią dze za osz czę dza za sięg wy się gni ka oraz ob -
ra cal na gło wi ca, któ ra umoż li wia ko sze nie pod czas jaz dy
do przo du i ty łu. Ko sze nie cią gni kiem moż li we jest tyl ko w jed -
nym kie run ku. Pra ca w obu kie run kach by ła by prak tycz nie nie -
moż li wa, gdy by nie re we la cyj na, ob ro to wa ka bi na. Dzię ki niej
ope ra tor ma za pew nio ną do sko na łą wi docz ność, a po zy cja
pra cy jest kom for to wa i bez piecz na dla je go zdro wia. W efek -
cie w cią gu jed ne go dnia pra cy ope ra tor jest w sta nie sko sić
na wet czte ry hek ta ry tra wy. Tym sa mym jed na ma szy na mo że
za stą pić pra cę na wet sze ściu pra cow ni ków.

– Do ja kich grup klien tów ad re so wa na jest Wasza ofer ta ? 
– Ma szy ny Ener gre en ad re so wa ne są do firm, któ re wy ko nu ją
usłu gi sze ro ko po ję tej pie lę gna cji zie le ni oraz usłu gi mul czo -
wa nia, zwłasz cza w te re nach eks tre mal nych. W Pol sce na sze
ma szy ny pra cu ją czę sto przy kon ser wa cji na sy pów li nii ko le jo -
wych oraz przy au to stra dach i dro gach eks pre so wych. Mó wiąc
te ren eks tre mal ny mam na my śli skar py, na sy py, brze gi ro wów
me lio ra cyj nych oraz in nych cie ków wod nych – wszę dzie tam,
gdzie nie jest moż li wa pra ca tra dy cyj nym cią gni kiem, a pra ca
ręcz na jest nie opła cal na pod wzglę dem wy daj no ści. Do ta kich
od bior ców prze zna czo ne są na sze pro duk ty i gwa ran tu ję, że
w ta kich wy pad kach kosz ty za ku pu szyb ko się zwró cą.

– Czym się wy róż nia ją pro duk ty Ener gre en? Co je wy róż -
nia od kon ku ren cyj nych pro po zy cji?
– Suk ces ma szyn Ener gre en moż na tak na praw dę opi sać
w trzech zda niach. Po pierw sze są to ma szy ny, któ re wy ko nu -
ją nie sa mo wi cie wy daj ną pra cę w naj cięż szym te re nie i wła -
śnie ten aspekt klien ci ce nią naj bar dziej. Po dru gie ma szy ny
Ener gre en są zbu do wa ne z naj lep szych do stęp nych na ryn ku
pod ze spo łów i kom po nen tów (Yan mar, John De ere, Bosh,
Dan foss, Har dox) dzię ki cze mu są trwa łe, nie za wod ne i ma ło
awa ryj ne. A po trze cie waż ne są czyn ni ki ze wnętrz ne, jak np.
zmia ny ten den cji na ryn ku czy po go da. Do nie daw na wie le
pro fe sjo nal nych firm tej bran ży ba zo wa ło na pra cow ni kach fi -
zycz nych. Jed nak co raz wyż sze kosz ty utrzy ma nia pra cow ni -
ków, a tak że trud no ści w ich po zy ska niu – przy jed no cze -
snym wzro ście za mó wień – zmu si ło fir my do me cha ni za cji.
Wła ści cie le szyb ko zo rien to wa li się, że po trze bu ją sprze tu
naj wyż szej ja ko ści, a do te go uni wer sal ne go i eko no micz ne -

go. A ma szy ny Ener gre en speł nia ły ide al nie wszyst kie te wa -
run ki. Przykład ma szyn ILF pokazuje, że użytkownik jest
w sta nie wy ko nać pra cę szyb ciej i ta niej, a koszt za ku pu szy -
bko się zwraca. Po dob ne za le ty mają ma szyny ROBO. Dla te -
go szyb ko prze ko na li śmy do na szej ofer ty li de rów ryn ku,
a za ich przy kła dem ru szy li tak że po zo sta li.

– Sko ro ten rok za koń czył się ta kim suk ce sem, to czy li -
czy Pan na po dob ny wy nik w przy szłym ro ku? Czy są już
na ho ry zon cie ko lej ni chęt ni? Ja kie są Pa na ocze ki wa nia
co do ro ku 2021?
– Oczy wi ście za ło żo ny ob rót na rok 2020 zo stał prze kro czo ny
z cze go się bar dzo cie szę. Na to miast sprze daż pla no wa -
na na rok 2021 jest jesz cze więk sza. Mo je za ło że nia są jak za -
wsze opty mi stycz ne, ale nie wszyst ko za le ży od nas. Mam tu
na my śli wpływ, ja ki mo że przy nieść sy tu acja zwią za na z pan -
de mią. Już te raz wia do me jest, że wszyst kie pla no wa ne tar gi
bran żo we któ re mia ły się od być na wio snę 2021, są od wo ła -
ne lub prze su nię te, więc na pew no bę dzie to spo re utrud nie -
nie w do tar ciu do no wych klien tów. Bę dzie my oczy wi ście sta -
ra li się te mu za ra dzić i do cie rać do klien tów bez po śred nio. 

– Czy w związ ku z tym Ener gre en pla nu je w przy szłym
ro ku wpro wa dzić do ofer ty no we pro duk ty? 
– Tak. Rok 2021 bę dzie ro kiem no wo ści dla Ener gre en. ILF
bę dzie ofe ro wa ny w no wej, pią tej ge ne ra cji i bę dzie no sił
na zwę ALPHA. Zmia nie ule gnie sil nik – od tąd ma szy ny bę -
dą na pę dza ne wy łącz nie jed nost ka mi pro duk cji John De -
ere. Na to miast wnę trze ka bi ny bę dzie ofe ro wa ne z pa ne lem
do ty ko wym naj now szej ge ne ra cji. Po za tym zmia ny obej -
mu ją tak że wy gląd ze wnętrz ny. Je śli cho dzi o se rię ROBO
to rów nież zo sta nie ona pod da na mo dy fi ka cjom i ulep sze -
niom. Przede wszyst kim za uwa żal ne bę dą zmia ny w wy glą -
dzie ze wnętrz nym, ale co naj waż niej sze ro dzi na ro bo tów
wzbo ga co na zo sta nie o no wy mo del 56-kon ny. O wszyst -
kich zmia nach w ofer cie i do stęp no ści po szcze gól nych no -
wo ści bę dzie my in for mo wać na bie żą co. 

– Chciał bym jesz cze, aby od niósł się Pan do kwestii ser wi -
su. Wia do mo, że na dłuż szą me tę bez spraw ne j, pro fe sjo -
nal ne j obsługi technicznej nie ma szan sy, aby na dłu żej
za ist nieć na ryn ku. Co  mo że cie za ofe ro wać klien tom?
– Ca ły ser wis na te re nie Pol ski, za rów no dla ma szyn ROBO jak
i ILF, spra wu je fir ma Li zards Sp. z o.o. Są to wy so kiej kla sy
pro fe sjo na li ści, z dłu go let nim do świad cze niem w za kre sie hy -
drau li ki, me cha ni ki pod ze spo łów, któ re są sto so wa ne w na -
szych ma szy nach. Po nad to po sia da ją au to ry za cję do ser wi so -
wa nia sil ni ków Yan mar oraz Isu zu. Lo ka li za cja punk tów ser wi -
so wych po zwa la na szyb kie do tar cie do klien tów na ob sza rze
ca łe go kra ju. Od dzia ły fir my miesz czą się w Brze gu, To ru niu
i War sza wie, co skra ca ak cje ser wi so we do nie zbęd ne go mi ni -
mum. Po nie waż do tych cza so wa struk tu ra spraw dza się do -
sko na le i w my śli po wie dze nia. że „lep sze jest wro giem do bre -
go”, nie pla nu je my w naj bliż szym cza sie jej zmie niać.

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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Fir ma Ener gre en to
wło ski pro du cent,
któ ry od po cząt ku
swo jej dzia łal no ści
sku pia się tyl ko
i wy łącz nie na pro -

duk cji pro fe sjo nal -
nych ma szyn do utrzy -

ma nia zie le ni. Obec nie
Ener gre en na le ży do naj -

więk szych pro du cen tów na świe cie ma szyn ty pu
ILF i ROBO. W ofer cie fir my Ener gre en uwa gę zwra -
ca przede wszyst kim sa mo jezd na ma szy na wy się -
gni ko wa – Ener gre en ILF S150 0. I nic dziw ne go, że
tak że pol scy klien ci za czę li do strze gać wiel kie za le -
ty tej ma szy ny, gdyż jest to pro fe sjo nal ny, uni wer -
sal ny po jazd wy ko rzy stu ją cy naj now sze tech no lo -
gie, któ re do sko na le spraw dza ją się w pra cach
zwią za nych z utrzy ma niem te re nów zie lo nych. Za -
sto so wa ne w nim uni ka to we roz wią za nia po zwa la -
ją zwięk szyć efek tyw ność wy ko ny wa nych prac,
a do te go pro wa dze nie ich od by wa się w bez piecz -
niej szych i wy god niej szych wa run kach. ILF jest
opty mal nym roz wią za niem dla firm, któ re chcą ob -
ni żyć kosz ty, a jed no cze śnie zwięk szyć efek tyw -
ność pro wa dzo nych prac.
ILF to do bry po mysł na wzmoc nie nie kon ku ren cyj -
no ści fir my i na pew no speł ni ocze ki wa nia na wet

naj bar dziej wy ma ga ją cych użyt kow ni ków. Przede
wszyst kim dla te go, że maszyna jest wy po sa żo na
w wy się gnik, któ ry w za leż no ści od wer sji ma za sięg
od 8 do 12 me trów. Na pę dza ją sil nik DEUTZ o mo -
cy 155 KM, a do jej pro duk cji wy ko rzy stu je się naj -
lep szą do stęp ną na ryn ku stal SSAB. Tak że po zo sta -
łe tech no lo gie i ma te ria ły są naj wyż szej ja ko ści.
W re zul ta cie po wsta ła ma szy na o wy so kiej ja ko ści
i trwa ło ści. Do da jąc do te go no wo cze sne gło wi ce
ko szą ce i mul czu ją ce otrzy ma my sku tecz ną ma szy -
nę, któ ra nie tyl ko sko si tra wę, ale tak że bez pro ble -

HI TY RO KU
www.energreen.it

Przebojowa ILF hitem rynku 
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x ILF umoż li wia spraw ne ko sze -
nie na sy pów o róż nym ką cie
na chy le nia. Jej prze wa ga
nad tra dy cyj nym cią gni kiem
wy ni ka przede wszyst kim
z moż li wo ści pra cy w obu kie -
run kach, co wpły wa na znacz -
nie więk szą efek tyw ność

Praw dzi wym hi tem  oka za ły się ma szy ny mar ki Ener gre en, któ rych łącz na wartość sprze daży
w ro ku 2020 prze kro czy ła mi lion eu ro. Znacz ną część tej kwo ty uzy ska no ze sprze da ży in no -
wa cyj nej ma szy ny ILF, któ rej już pięć sztuk z po wo dze niem pra cu je w na szym kra ju.
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mu upo ra się ze ści na niem krze wów o ga łę ziach
śred ni cy do 8 cm. Jed nak przede wszyst kim wy so ką
efek tyw ność eksploatacji za pew nia ją wy się gni ki,
któ re uła twia ją pra cę w każ dym te re nie.
To nie je dy ne za le ty ILF S1 50 0. W co dzien nym użyt -
ko wa niu spraw dza się tak że ła twość ma new ro wa -
nia, któ rą za pew nia ją 4 skręt ne ko ła i 3 try by jazd.
Tym bar dziej, że wszel kie zmia ny wy ko nu je się jed -
nym przy ci skiem z ka bi ny. Dzię ki te mu ma szy na
bez pro ble mów mo że prze miesz czać się naj bar -
dziej krę ty mi uli ca mi oraz le piej ma new ro wać
w trud nych wa run kach te re no wych. Na to miast tra -
dy cyj ny cią gnik wy po sa żo ny w ra mię z ko siar ką,
czę sto mu si w ta kich miej scach wy ko ny wać wie le
po wta rza nych ma new rów, co wpły wa na niż szą
efek tyw ność pra cy.
Dla te go ma szy na Ener gre en to no wa ja kość i no -
we moż li wo ści, któ rych nie za gwa ran tu je cią gnik.
Przede wszyst kim czas i pie nią dze za osz czę dza za -
sięg wy się gni ka oraz ob ra cal na gło wi ca, któ ra
umoż li wia ko sze nie pod czas jaz dy do przo du i ty -
łu. Na to miast ko sze nie cią gni kiem moż li we jest
tyl ko w jed nym kie run ku. Pra ca w obu kie run kach
by ła by prak tycz nie nie moż li wa, gdy by nie re we la -
cyj na, ob ro to wa ka bi na. Dzię ki niej ope ra tor ma
za pew nio ną do sko na łą wi docz ność, a po zy cja pra -
cy jest kom for to wa i bez piecz na dla je go zdro wia.
Z ko lei du ży za sięg wy się gni ka umoż li wia ko sze -
nie ca łych po wierzch ni, np. skarp o du żym ką cie
na chy le nia. W efek cie w cią gu jed ne go dnia pra cy
ope ra tor jest w sta nie sko sić na wet 4 hek ta ry tra -
wy. Tym sa mym jed na ma szy na mo że za stą pić na -
wet sześciu pra cow ni ków.
Ka bi na to au tor skie dzie ło in ży nie rów Ener gre en,
a opa ten to wa ny sys tem ob ro tu to nie je dy ne roz -
wią za nie, któ re ko rzyst nie wpły wa na pra cę ope ra -
to ra. Opty mal ną wi docz ność wspie ra ją tak że ob -
szer ne prze szkle nia, a ja kość pra cy zwięk sza wy daj -
na kli ma ty za cja oraz kom for to wy fo tel. Po za tym
wszyst kie ele men ty ste ru ją ce są er go no micz nie
roz miesz czo ne. Na to miast w za kre sie bez pie czeń -
stwa ka bi na speł nia nor my FOPS/ROPS. Co dzien na
ob słu ga jest bar dzo pro sta, po le ga na spraw dze niu
sta nu pod sta wo wych pły nów eks plo ata cyj nych.
Na to miast peł ną opiekę ser wi so wą za pew nia pol -
skie przed sta wi ciel stwo fir my Ener gre en. War ta
pod kre śle nia jest tak że nie skom pli ko wa na ob słu ga

ma szy ny. Ope ra to rzy zapewniają, że na uka ob słu gi
nie zaj mu je wie le cza su, a jesz cze prost sza jest co -
dzien na kon ser wa cja, któ ra prak tycz nie po le ga
na czysz cze niu new ral gicz nych ele men tów. Tak że
ser wis – świad czo ny przez spół kę Li zards na te re nie
ca łej Pol ski – ogra ni cza się do pod sta wo wych czyn -
no ści, tym bar dziej, że ma szy ny Ener gre en sły ną
z nie za wod no ści. Dzię ki te mu prze sto je z po wo du
awa rii prak tycz nie się nie zda rza ją, a ob li ga to ryj ne
czyn no ści ser wi so we są nie uciąż li we i od by wa ją się
w cza sie i miej scu do god nym dla użytkownika. 

www.

zOpa ten to wa na przez Ener -
v gre en ob ro to wa ka bi na po -

zwa la ope ra to ro wi, w kom -
for to wych i bez piecz nych
wa run kach, kon tro lo wać
ca ły pro ces ko sze nia 

b Ener gre en ILF 1500 dys po -
nu je nie tyl ko dłu gim wy się -
gni kiem, ale tak że sze re -
giem osprzę tu do dat ko we -
go, któ ry jesz cze bar dziej
zwięk sza je go moż li wo ści.
Dzię ki te mu za jed nym prze -
jaz dem moż na sko sić na wet
kil ku me tro wy pas tra wy
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Oczy wi ście wiel ka ilość
za mó wień nie wy ni -

ka z sa mej ja ko ści
po jaz dów se rii
ele phant. Wy ni ka
to przede wszyst -
kim z re no my, ja -

ką spół ka PKT zy -
ska ła w okre sie swo -

jej dzia łal no ści. Fir mie
za ufa li świa to wi li de rzy te go

ryn ku i dzię ki te mu ma ona do stęp do naj now -
szych roz wią zań tech no lo gicz nych wy ko rzy sty -
wa nych w pro duk cji spe cja li stycz nych za bu dów.
Do sko na łym przy kła dem part ner skich re la cji jest
współ pra ca z FFG Flens bur ger Fah rzeug bau.
Wy mia na do świad czeń i moż li wość ko rzy sta nia
z know how ta kich tu zów spra wi ła, że obec nie
spół ka Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy jest li -
de rem na pol skim ryn ku w dzie dzi nie sprze da ży
i wy naj mu po jaz dów do czysz cze nia ka na li za cji,
ase ni za cyj nych, z re cy klin giem oraz do prze wo -
zów sub stan cji nie bez piecz nych, a szcze gól nym
uzna niem cie szą się za bu do wy z in sta la cją ssą cą
ele phant va cu. Du ży wpływ na to ma ich uni wer -
sal ność, gdyż wy ko rzy sty wa ne są do usu wa nia
osa dów ka na li za cyj nych, wy wo zu szamb oraz
usu wa nia ole jów i sma rów z se pa ra to rów. Po za
ni mi spół ka ofe ru je sze reg róż nych za bu dów
do od bio ru i trans por tu nie czy sto ści płyn nych. 
Se ria ele phant mul ti to sa mo cho dy z in sta la cją ssą -
co -płu czą cą, speł nia ją ce naj wyż sze stan dar dy
tech nicz ne. Wy róż nia ją się wy so ką efek tyw no ścią
pra cy, mak sy mal ną trwa ło ścią i nie za wod no ścią.
Trud no się dzi wić, w koń cu sta no wią efekt po -

nad 25-let nie go do świad cze nia pra cow ni ków FFG
Flens bur ger Fah rzeug bau w pro duk cji te go ty pu
po jaz dów. Pa le ta do stęp nych sa mo cho dów obej -
mu je po jaz dy o ma sie od 3,5 t do 40 t. War to wie -
dzieć, że dzię ki za sto so wa niu spraw dzo nych, stan -
dar do wych pod ze spo łów po jaz dy tej se rii są szcze -
gól nie eko no micz ne, a ich nie wy gó ro wa na ce na
za chę ci ła wie lu klien tów. Zwłasz cza, że kie lec ka
spół ka dzię ki ela stycz nym moż li wo ściom wy po sa -
że nia tech nicz ne go jest w sta nie za ofe ro wać roz -
wią za nia do pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb.
Przy kła dem sa mo cho du, któ ry dzię ki naj now -
szym roz wią za niom tech nicz nym mo że być wzo -
rem w swej kla sie jest FFG Ele phant Va cu. Po jazd
ty pu ssą co -czysz czą ce go prze zna czo ny jest
do udraż nia nia i kon ser wa cji ka na li za cji sa ni tar -
nej. Jest to praw dzi wa fa bry ka na ko łach, któ ra
pozwala szyb ko i spraw nie – a do te go w spo sób
przy ja zny dla śro do wi ska – udroż nić na wet naj -

HI TY RO KU
www.pojazdykomunalne.pl

In no wa cyj ne po jaz dy z se rii „ele phant”
Spe cja li stycz ne za bu do wy do ob słu gi in fra struk tu ry wod no -ka na li za cyj nej z in sta la cją ssą co -
-płu czą cą se rii ele phant mul ti są do sko na łą wi zy tów ką spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row -
scy. Za sto so wa ne w tych po jaz dach roz wią za nia do ce nia ją też klien ci, któ rzy w tym ro ku zło ży li
tak wie le za mó wień, że pra cow ni cy spół ki le d wo na dą ża li z re ali za cją wszyst kich zle ceń.

HIT ROKU
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s Dłu gie ra mię wy się gni ka
uła twia pra cę w miej scach
trud no do stęp nych. Wy się -
gnik FFG mo że też uno sić
cię żar o ma sie do 500 kg

a Współ pra ca kie lec kiej fir my
z czo ło wy mi pro du cen ta mi
spe cja li stycz nych za bu dów
przy no si efek ty w po sta ci no -
wo cze snych wła snych po jaz -
dów, któ re w ni czym nie ustę -
pu ją re no mo wa nym mar kom
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bar dziej za nie czysz czo ną ka na li za cję. Sa mo chód
z za bu do wą FFG Ele phant Va cu (co moż na prze -
tłu ma czyć od ku rzacz -słoń) wy po sa żo ny jest w ka -
me rę, któ ra uła twia kie row cy na jazd nad stu dzien -
kę ka na li za cyj ną. Po sia da skręt ną tyl ną oś oraz
ma wbu do wa ny sys tem do re cyc lin gu wo dy uży -
wa nej do płu ka nia rur. Dzię ki tej ostat niej opcji po -
jazd bę dzie mógł po now nie wy ko rzy sty wać wo dę
z ka na li za cji lub „cią gnąć” ją na przy kład z rze ki.
A na zwę „sło nia” zy skał dzię ki te le sko po wej kon -
struk cji ru ry wpro wa dza nej do ka na łu. Po zwa la
ona na wy god ne do tar cie do stu dzien ki umiesz -
czo nej na wet w trud no do stęp nym miej scu. Do ce -
nią to zwłasz cza przed się bior cy ope ru ją cy w cen -
trach miast, gdzie bar dzo czę sto do stęp do stu -
dzie nek utrud nia ją par ku ją ce sa mo cho dy.
Zresz tą opa ten to wa ne mu przez FFG wy się gni -
ko wi war to po świę cić jesz cze wię cej uwa gi, gdyż
znacz nie po sze rza i uła twia sto so wa nie sa mo -
cho dów do czysz cze nia ka na li za cji. Przede
wszyst kim do dat ko we na pę dy do wę ża wy so ko -
ci śnie nio we go i ssą ce go za pew nia ją spraw ne
zwi ja nie oraz roz wi ja nie wę ży ro bo czych. Wy się -
gnik FFG mo że słu żyć rów nież do pod no sze nia
po kryw stu dzie nek ka na li za cyj nych (do 500 kg),
a dzię ki usy tu owa niu ko ło wro tu wy so ko ci śnie -
nio we go na szczy cie cy ster ny z ty łu sa mo cho du,
nie ma du żych ele men tów mo gą cych prze szka -
dzać mu w pra cy. Ta kie roz wią za nie spra wia, że
sa mo chód jest krót szy od tra dy cyj nych po jaz -
dów do czysz cze nia ka na łów. Na to miast usy tu -
owa nie ko ło wro tu na szczy cie cy ster ny w tyl nej
jej czę ści, po zwa la uzy skać opty mal ne roz ło że -
nie ma sy po jaz du. Po pra wia to bez pie czeń stwo
jaz dy, ale tak że ko rzyst nie wpły wa na zu ży cie
po szcze gól nych pod ze spo łów, co wy dłu ża
okres eks plo ata cji po jaz du. Istot ne jest też, że
ta kie roz wią za nie umoż li wia opusz cze nie wę ża
ssą ce go na głę bo kość do 15 me trów od kra wę -
dzi ka na łu, a ko ło wrót mie ści 200 lub 260 me -
trów wę ża o śred ni cy DN 25.
Na tu ral nie wszyst kie po jaz dy ma ją za gwa ran to wa -
ną fa cho wą ob słu gę ser wi so wą. W jej za kres wcho -
dzi tak że szko le nie ope ra to rów po jaz dów, któ re

w du żym stop niu po zwa la unik nąć wie lu awa rii. 
– Na pra wą i ser wi so wa niem po jaz dów do czysz -
cze nia ka na li za cji zaj mu je my się od po cząt ku po -
wsta nia na szej fir my. Po za ty po wą usłu gą po -
sprze daż ną, obej mu ją cą sprze da ne przez nas po -
jaz dy, świad czy my usłu gi ser wi so we tak że dla in -
nych po jaz dów. Prak tycz nie do na sze go warsz ta tu
tra fia ją po jaz dy wszyst kich ma rek obec nych
na pol skim ryn ku. Dział ser wi su jest zresz tą na -
szym naj szyb ciej roz wi ja ją cym się dzia łem. Sta le
ro sną ce po trze by w tym za kre sie, przede wszyst -
kim ro sną ca licz ba klien tów spra wi ły, że obec nie
roz po czę li śmy bu do wę no wej, ko lej nej ha li warsz -
ta to wej. To nie je dy ne dzia ła nia, któ re ma ją
uspraw nić ob słu gę w tym za kre sie. Klien ci ma ją
do dys po zy cji bo wiem czyn ny przez 24 go dzi ny
na do bę – i sie dem dni w ty go dniu – spe cjal ny te -
le fon ser wi so wy, za po śred nic twem, któ re go mo -
gą zy skać po moc w awa ryj nych sy tu acjach. Do te -
go ce lu ma my do sko na le wy po sa żo ny sa mo chód
warsz ta to wy, przy po mo cy któ re go moż na wy ko -
nać więk szość na praw w miej scu do god nym dla
klien ta – za pew nia Piotr Tym bo row ski, pre zes
spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy.
Jed nak suk ces spół ka PKT za wdzię cza przede
wszyst kim wy so kiej kla sy spe cja li stom, któ rzy
od lat do sko na lą się w swo im za wo dzie. A wie lu
z nich zwo je ka rie ry zwią za ło z fir mą od po cząt -
ku jej ist nie nia.
– Przez la ta dzia łal no ści mie li śmy szczę ście tra fić
na lu dzi, któ rzy by li chęt ni do na uki i sta łe go pod -
no sze nia swo ich umie jęt no ści. Dla te go dziś na -
szą ka drę sta no wią pro fe sjo nal nie prze szko le ni
i za an ga żo wa ni pra cow ni cy. To wła śnie ich fa -
cho wość oraz su mien ność w wy ko ny wa niu
codziennej pra cy gwa ran tu je osta tecz ny re zul tat
w po sta ci wy so kiej ja ko ści usług i sze ro kie go gro -
na za do wo lo nych od bior ców. Ich war tość do ce -
nia my tak że te raz, gdy mi mo kło po tów zwią za -
nych z epi de mią, wiel kim wy sił kiem i za an ga żo -
wa niem umoż li wia ją re ali za cję bie żą cych za dań
– pod kre śla Piotr Tym bo row ski.
To wła śnie dzię ki ta kiej strategii działania spół ka jest
w sta nie za spo ko ić stale ro sną ce za po trze bo wa nie
na po jaz dy PKT. Wkrót ce bę dzie ła twiej realizować
swe cele, gdyż na ukoń cze niu są pra ce przy bu do -
wie no wych hal ma ga zy no wych i pro duk cyj nych. 

s W ce lu skró ce nia cza su ak cji
ser wi so wej wy ko rzy sty wa ny
jest mię dzy in ny mi do sko na le
wy po sa żo ny mo bil ny warsz tat

a Wie le roz wią zań kon struk cyj -
nych opra co wa no w opar ciu
o sugestie użyt kow ni ków

a PKT swo ją dzia łal ność roz po -
czy na ło od na praw po jaz dów
i dla te go ro la ser wi su jest sta -
wia na na rów ni z pro duk cją 

f Po jaz dy se rii ele phant po -
wsta ły w opar ciu o naj now -
sze roz wią za nia wy ko rzy sty -
wa ne w tej dzie dzi nie 
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Co za tym prze ma -
wia? Przede wszyst -

kim pa ra me try ma szy -
ny, któ re pre dys po nu ją ją

do wy ko ny wa nia więk szo ści prac, a po za tym ma -
szy na za pew nia więk szy kom fort ope ra to ra oraz
ła twość ob słu gi. Po pra wie ule gła też wy daj ność
i pro duk tyw ność, gdyż trzy li tro wy sil nik Sta -
ge V za pew nia 10 procent wzrost mo men tu ob ro -
to we go i 7 procent oszczęd ność pa li wa.

Naj now szy mo del JCB 3CX wpro wa dza ko par -
ko -ła do war kę w no wą de ka dę, z no wym, ele ganc -
kim wy glą dem i zmie nio ną ka bi ną Com mand
Plus. Stan dar do wo w da chu za mon to wa ne są
czte ry lam py ostrze gaw cze LED, któ re eli mi nu ją
po trze bę sto so wa nia lamp ma gne tycz nych lub
mo co wa nych śru ba mi do osło ny ka bi ny. Świa tła
ostrze gaw cze moż na wy raź nie zo ba czyć ze
wszyst kich stron, a ope ra tor nie mu si wspi nać się,
by za in sta lo wać je na maszynie przed przy stą pie -
niem do pra cy. Po za tym ka bi na wy po sa żo na jest
w specjalnie oznaczone na żółto uchwy ty, któ re
za pew nia ją bez piecz ny punkt opar cia. Więk sze lu -
ster ka da ją lep szą wi docz ność z ty łu ma szy ny. 
Wnę trze ka bi ny za pew nia no wy po ziom kom for tu
i uży tecz no ści. Wy ko rzy stu jąc dwa od cie nie sza -
ro ści pro jek tan tom uda ło się stwo rzyć we wnątrz
przy jem ne, spo koj ne i kom for to we śro do wi sko
pra cy. W mo de lu Ad van ced Easy Con trol (AEC)
do stęp ny jest opcjo nal ny za głó wek.
Z ko lei zmie nio na trój ra mien na kie row ni ca za pew -
nia lep szy wi dok na no wy przed ni wy świe tlacz, któ -
ry jest te raz stan dar dem. Na ekra nie wy świe tla ny

No wy      w ta lii JCB
Choć już nie ta kim jak niegdyś, ale na dal dużym po wo dze niem cie szą się ko -

par ko -ła do war ki. Wy so ki po pyt na tego typu maszyny dotyczy szczególnie
branży ko mu nal nej. W Pol sce nie kwe stio no wa nym li de rem w seg men cie
koparko-ładowarek pozostaje JCB. Praw dzi wym hi tem sprze da żo wym
bry tyj skie go pro du cen ta mo że okazać się no wa wer sja mo de lu 3CX.
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s No wa ko par ko -ła do war ka 3CX
na pę dza na jest trzy li tro wym sil -
ni kiem wy so ko pręż nym JCB
zgod nym z nor mą EU Sta ge V
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jest pręd ko ścio mierz, wszyst kie kon tro l ki ostrze -
gaw cze i wy bra ny bieg w mo de lach Po wer shift.
Po raz pierw szy JCB do star cza rów nież fa brycz nie
za mon to wa ne ra dio, moż li wość spa ro wa nia po -
przez Blu eto oth te le fo nu oraz wej ścia do USB,
AUX i SD. Ra dio jest zin te gro wa ne z pa ne lem
pod su fi tem, moż na nim też ste ro wać za po mo cą
prze łącz ni ka ob ro to we go w bocz nej kon so li. Funk -
cje au dio i te le fo nicz ne są rów nież wy świe tla ne
na no wym siedmioca lo wym ekra nie bocz nym.
Ekran ten za pew nia ope ra to ro wi zwięk szo ną funk -
cjo nal ność i do star cza wię cej in for ma cji. Wy świe -
tlacz jest ste ro wa ny za po mo cą prze łącz ni ka ob ro -
to we go w sty lu sa mo cho do wym, któ ry za pew nia
szyb ki do stęp do me nu ope ra cyj ne go.
No wa 3CX wy po sa żo na jest w sze reg za awan so -
wa nych funk cji au to ma ty za cji za pro jek to wa nych
w ce lu zmniej sze nia zmę cze nia ope ra to ra
i zwięk sze nia pro duk tyw no ści. Należy do nich
funk cja Au to Stop, któ ra au to ma tycz nie wy kry -
wa, kie dy ma szy na nie jest już uży wa na i wy łą -
cza sil nik. Au to Stop eli mi nu je pra cę sil ni ka
na bie gu ja ło wym, zmniej sza jąc zu ży cie pa li wa
i emi sję spa lin. Opóź nie nie wy łą cze nia mo że być
wstęp nie usta wio ne lub wy re gu lo wa ne przez
ope ra to ra za po mo cą bocz nej osło ny w ka bi nie.
Na to miast funk cja Au to Se at Se lect do stęp na jest
w ma szy nach wy po sa żo nych w ste ro wa nie za po -
mo cą dźwi gni ser wo me cha ni zmu. Jej zadaniem
jest au to ma tycz ne roz po znanie kie ru nku sie dze -
nia, dzięki czemu odpada konieczność wy bie ra nia
funk cji, gdy ope ra tor zajmuje po zy cję przo dem
do kie run ku jaz dy. Do stęp ne rów nież w mo de lach
z ser wo me cha ni zmem sta bi li za to ry mają te raz nie
tyl ko funk cję au to ma tycz ne go pod no sze nia, ale
tak że au to ma tycz ne usta wie nie wy su wu, za trzy -
mywanego, gdy sto py sty ka ją się z pod ło żem. Po -
zio mo wa nie po zwa la natomiast szyb ko zna leźć
wła ści wą po zy cję ro bo czą na nie rów nym pod ło żu.
Ulep szo ny sys tem Au to Dri ve po zwa la ope ra to ro -
wi na au to ma tycz ny wy bór za mie rzo nej pręd ko ści
sil ni ka pod czas jaz dy po dro gach. Zo sta ło to uła -
twio ne dzię ki no wej dźwi gni za mon to wa nej
pod prze łącz ni kiem wy bo ru kie run ku.
Aby zmniej szyć nie po trzeb ne zu ży cie opon i pa li -
wa, 3CX jest te raz wy po sa żo ny w sys tem Au -
to 2WD. Kon tro lu je on prze łą cze nie prze kład ni
z na pę du z czterech kół na dwa, gdy do dat ko wa
trak cja nie jest już po trzeb na. Umoż li wia to ope ra -
to ro wi wy bra nie na pę du 4WD, gdy wy ma ga na
jest mak sy mal na si ła po cią go wa, a gdy ma szy na
się co fa i za czy na je chać z du żą pręd ko ścią,
skrzy nia bie gów au to ma tycz nie zmie nia się
na 2WD. Szyb kość, z ja ką za cho dzi ta zmia na,
mo że być usta wio na przez ope ra to ra za po mo cą
me nu wy świe tla nym na ekra nie bocz nym.
Do da no do dat ko we lam py, któ re oświe tla ją ob -
szar po obu stro nach ma szy ny wo kół stop nia,
uła twia jąc ope ra to ro wi do stęp do ka bi ny i wy cho -
dze nie z niej w ciem no ści. Moż na też usta wić wy -
łącz nik cza so wy, aby au to ma tycz nie przy ciem niał

oświe tle nie po wy łą cze niu ma szy ny lub po za -
mknię ciu drzwi. W no wej 3CX za sto so wa no ca ły
sze reg roz wią zań zwięk sza ją cych pro duk tyw -
ność, mię dzy in ny mi osło ny tyl nych świa teł, sys -
tem au to ma tycz ne go po wro tu do ko pa nia, osło -
ny tło czysk i wę ży hy drau licz nych ukła du ła do -
war ki oraz sys tem Smo oth Ri de.
Mo del 3CX jest na pę dza ny naj now szym trzyli tro -
wym sil ni kiem wy so ko pręż nym JCB zgod nym
z nor mą EU Sta ge V, któ ry za stą pił do tych cza so wą,
4,4-li tro wą jed nost kę. Kom pak to wy sil nik za pew -
nia 55 kW mo cy i 440 Nm mo men tu ob ro to we go, co
sta no wi wzrost o 10 procent w sto sun ku do po przed -
nie j wersji. Mniej sza po jem ność i zwięk szo na wy daj -
ność w przy pad ku ogól ne go użyt ko wa nia skut ku ją
oszczęd no ścią pa li wa na wet o 7% w po rów na niu
z sil ni kiem Sta ge IV 55 kW. Trzyli tro wy sil nik JCB
speł nia nor my emi sji spa lin EU Sta ge V bez ko niecz -
no ści sto so wa nia pły nu DEF (Die sel Exhaust Flu id)
lub ja kiej kol wiek for my do dat ku do spa lin.
Sil nik jest wy po sa żo ny w ka ta li za tor utle nia ją cy
(DOC) i filtr czą stek sta łych (DPF) o ży wot no -
ści 8.000 go dzin. Re ge ne ra cja jest ste ro wa na au -
to ma tycz nie i mo że być mo ni to ro wa na przez stan -
dar do wy sys tem te le ma tycz ny LiveLink. Sil nik ko -
rzy sta z uszczel nio ne go na ca ły okres eks plo ata cji
mo du łu wen ty la cji skrzy ni kor bo wej i po py cha czy
hy drau licz nych. Przy czy nia się to do ob ni że nia
kosz tów ser wi su i kon ser wa cji oraz ob ni że nia cał -
ko wi te go kosz tu po sia da nia dla właściciela.

a Efek tyw ne re flek to ry oświe -
tla ją ob szar ro bo czy umoż li -
wia jąc pra cę przy złej po go -
dzie i w ciem no ści

a Wzmoc nio ny wy się gnik ko -
par ko wy ma szy ny umoż li wia
efek tyw ne pro wa dze nie ro bót

f Ma szy nę wy po sa żo no w sze -
reg funk cji ogra ni cza ją cych
zmę cze nie ope ra to ra i pod -
no szą cych pro duk tyw ność

a Do stęp ne w mo de lach z ser -
wo me cha ni zmem sta bi li za to ry
ma ją te raz funk cję au to ma -
tycz ne go pod no sze nia
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„Orzeł In no wa cji” to na gro da, któ rej laureat za słu gu je na szcze gól ne uznanie. Ka pi tu ła ple bi scy tu two rząc li stę 
lau re atów bierze bowiem pod uwa gę przede wszyst kim in no wa cyj ność sto so wa nych roz wią zań. 
Ideą kon kur su jest wy ło nie nie przed się biorstw, któ re pro wa dzą pra ce ba daw czo -roz wo jo we, wpro wa dza jąc na ry nek
no we pro duk ty oraz usłu gi i osią ga ją dzię ki nim suk ce sy biz ne so we. W przy pad ku wy róż nio ne go MRS 1.53 
je go wdro że nie do produkcji po prze dza ły licz ne ba da nia wy ko ny wa ne m.in. przez Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo we Pro -
na ru. Efek tem jest pro dukt, któ ry po zwa la na wy daj ne prze twa rza nie od pa dów zie lo nych, drew na lub od pa dów drew nia -
nych prze zna czo nych do wy twa rza nia bio ma sy lub do dat ku do kom po stu. A wszystko to przy jed no cze snym ogra ni cze -
niu kosz tów trans por tu sa mych od pa dów do miej sca prze rób ki.
Za le ty za sto so wa nych w nim roz wią zań do ce ni ło już wie lu użytkowników i to nie tyl ko z na sze go kra ju, gdyż
MRS 1.53 z po wo dze niem eksploatowany jest tak że we Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii i pań stwach Be ne luk su. 

HI TY RO KU
www.pronar.pl
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In no wa cyj ny roz drab niacz

Pro na ru
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Co spra wia, że ma szy na pod la skie go pro du cen ta cie szy się
tak dużym po wo dze niem na kon ku ren cyj nym ryn ku? Przede
wszyst kim użyt kow ni cy chwa lą uda ne po łą cze nie ja ko ści
i efek tyw no ści z ce ną. Oka zu je się, że w przystępnej ce nie
moż na sprze da wać sku tecz ny i bar dzo spraw ny roz drab niacz,
a je go ja kość nie ustę pu je znacz nie droż szym urzą dze niom.
Po za tym chwa lo ne są no wo cze sne roz wią za nia, któ re w peł ni
speł nia ją ocze ki wa nia pod wzglę dem ja ko ści pra cy. 
Je śli cho dzi o szcze gó ły, to mo bil ny – jak sa ma na zwa wska zu -
je – cha rak ter wy róż nio ne go roz drab nia cza po zwa la na je go
szyb ki trans port z jed ne go miej sca pra cy na dru gie. To znacz -
nie zwięk sza efek tyw ność pra cy, gdyż ma szy na mo że być szyb -
ko i ta nio prze no szo na w róż ne, na wet od le głe, miej sca. Zmniej -
sza to prze sto je oraz zwięk sza wy ko rzy sta nie, a to przy spie sza
zwrot kosz tów po nie sio nych na je go za kup. Po za tym kom pa ty -
bil ność z po zo sta ły mi roz wią za nia mi z ro dzi ny re cy klin go wej
Pro na ru po zwa la wkom po no wać MRS 1.53 w ła twe do prze wo -
że nia kom plet ne li nie prze twa rza nia od pa dów, w skład któ rych
wcho dzić mo gą mo bil ne prze sie wa cze i roz drab nia cze wol no -
obro to we oraz prze no śni ki ta śmo we.
Mi mo że MRS 1.53 jest pierw szym szyb ko obro to wym roz drab nia -
czem w gru pie mo bil nych ma szyn re cy klin go wych Pro na ru, to
dzię ki do świad czo nym pro jek tan tom po wsta ła no wo cze sna i trwa -
ła kon struk cja. Po za tym za nim ma szy na tra fi ła do se ryj nej pro -
duk cji prze szła dro bia zgo we te sty te re no we, pod czas któ rych
wszyst kie ele men ty zo sta ły pod da ne wy czer pu ją cym pró bom. Po -
zwo li ły one już na eta pie pro jek to wa nia wy eli mi no wać ewen tu al ne
błę dy, któ re mo gły mieć ne ga tyw ny wpływ na je go pra cę. Po za
tym wie le za sto so wa nych roz wią zań zo sta ło już wcze śniej spraw -
dzo nych w in nych pro duk tach Pro na ru. I tak 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. Na to miast 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. W re zul ta cie wy ko rzy sty wa ny
jest głów nie 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. 
Waż nym ele men tem, de cy du ją cym w głów nej mie rze o sku -
tecz no ści pra cy ma szy ny, są wa ły roz drab nia ją ce. Klien ci
de cy du ją cy się na za kup mo bil nych roz drab nia czy Pro na ru
se rii MRS ma ją moż li wość do pa so wa nia ich pod ką tem in -
dy wi du al nych po trzeb. W każ dym przy pad ku otrzy ma ją
pro dukt speł nia ją cy naj wyż sze kry te ria pod ką tem wy trzy -
ma ło ści i nie za wod no ści. Dziej się tak mię dzy in ny mi dzię ki
wy ko rzy sta niu do pro duk cji wa łów oraz in nych pod ze spo -
łów ma te ria łów naj wyż szej ja ko ści. Na fi nal ny efekt wpły wa -
ją tak że no wo cze sne tech no lo gie wy ko rzy sty wa ne pod czas
po szcze gól nych eta pów pro duk cji. Na przy kład cię cie sta li
wo dą za pew nia wy so ką twar dość ele men tu roz drab nia ją ce -
go wa łu w ca łym je go prze kro ju, a in te li gent ne ro bo ty spa -
wal ni cze gwa ran tu ją osią gnię cie bez błęd nej spo iny. Do -
kład ność do ty czy tak że po zo sta łych eta pów pro duk cji i dla -
te go PRONAR MRS 1.53 nie tyl ko gro ma dzi ko lej ne na gro -
dy, ale tak że zbie ra po zy tyw ne opi nie użyt kow ni ków. 

Pro du ko wa ny przez Pro nar mo bil ny
roz drab niacz szyb ko obro to wy MRS1.53
to praw dzi wy łow ca na gród. Wkrót ce
po swo jej pre mie rze w ro ku 2018 zo -
stał na gro dzo ny Zło tym Me da lem Tar -
gów POL-ECO. Póź niej by ły na stęp ne
wy róż nie nia, w tym przy zna ny nie daw no
przez re dak cję Rzecz po spo li tej „Orzeł
In no wa cji”. Licz nym na gro dom to wa rzy -
szy du że za in te re so wa nie ze stro ny firm
ko mu nal nych, któ re chęt nie wy ko rzy sta -
ją roz drab niacz do re cy klin gu od pa dów.



Spół ka Agrex -Eco ofe ru je ma szy ny i urzą dze nia wy mier nie po -
pra wia ją ce efek tyw ność od zy sku su row ców wtór nych. Przede
wszyst kim są to pro duk ty o in no wa cyj nej bu do wie, któ ra po -
zwa la uzy skać lep sze efek ty przy jed no cze snym ogra ni cze niu
bie żą cych kosz tów eks plo ata cyj nych. Ta ki mi wa lo ra mi wy róż -
nia ją się bez wąt pie nia se pa ra tor fo lii oraz roz ry war ka mar ki
Mat thies sen. – Oba urzą dze nia przede wszyst kim zwięk sza ją
sku tecz ność od zy sku su row ców ze stru mie nia od pa dów. Dzie je
się tak dzię ki in no wa cyj nym roz wią za niom, któ re w nich za sto -
so wa no, a do dat ko wą ko rzy ścią są oszczęd no ści po no szo ne
z ich eks plo ata cją – pod kre śla dy rek tor Łu kasz Bi rec ki, ze spół -
ki Agrex -Eco dys try bu ją cej te rzą dze nia w na szym kra ju.
O prak tycz nych ko rzy ściach sto so wa nia urzą dzeń Mat thies -
se n prze ko nu je się co raz wię cej firm tak że w Pol sce. Jed ną
z nich jest Zakład Utulizacji Odpadów w Gliwie, który w bran -
ży za go spo da ro wa nia od pa dów dzia ła od 1998 ro ku. Dzię ki
sys te ma tycz nym, prze my śla nym in we sty cjom fir ma wy ra sta
na jed ne go z li de rów seg men tu od zy sku i za go spo da ro wa nia
od pa dów. Z ta kie go po dej ścia do biz ne su wy ni kał tak że za -
kup ze sta wu urzą dzeń skła da ją cy się z roz ry war ki oraz se pa -

ra to ra fo lii fir my Mat thies se n. W ZUO Gliwa sprawdza się
doskonale i jak do tychczas speł nia cał ko wi cie ocze ki wa nia
użytkownika. Przede wszyst kim po zy tyw ne opi nie do ty czą
wy mier nych ko rzy ści z przetwarzania więk szej ilo ści su row -
ców na da ją cych się do dal sze go wy ko rzy sta nia, a tak że ni -
skich kosz tów eks plo ata cyj nych. A to po zwa la li czyć na krót ki
cza s zwrotu kosz tów in we sty cji. 
Bar dzo czę sto su row ce wtór ne gro ma dzo ne są w wor kach. Nie -
ste ty, obojętne czy „żół te” czy „czar ne”, po wo du ją one znacz ne
za nie czysz cze nie pro ce sów sor to wa nia. Nie mal każ de go dnia
za ty ka ją si ta oraz prze no śni ki, a w naj gor szym przy pad ku na wet
cał ko wi cie za trzy mu ją selekcję. Stra ty wy ni ka ją ce z tego moż na
jednak ograniczyć, gdy fo lie oraz in ne go ro dza ju ele men ty ta ra -
su ją ce zo sta ną zo sta ną oddzielone od surowców wtórnych przed
rozpoczęciem pro ce su  sor to wa nia. Liczba prze sto jów in sta la cji
zmniej szy się, a to przełoży się na więk szą wy daj ność.
W sys te mie se pa ra cji Mat thies se na, w pierw szym eta pie w roz -
ry war ce wor ki są otwie ra ne i opróż nia ne. Istot nym ele men tem
roz ry war ki jest ob ro to wy grze bień. W po rów na niu z grze bie -
niem sta łym ma on zde cy do wa nie więk szą wy daj ność oraz

HI TY RO KU
www.agrex-eco.pl

Skuteczny tandem
Matthiessena
Tyl ko tech no lo gie zwięk sza ją ce efek tyw ność, a jed no cze -

śnie ogra ni cza ją ce kosz ty eks plo ata cyj ne, po zwa la ją osią gać
opty mal ne efek ty go spo dar cze. W przy pad ku przed się biorstw

dzia ła ją cych w bran ży od zy sku od pa dów li czy się to po dwój nie,
gdyż wraz z zyskami wzra sta po sza no wa nie śro do wi ska na tu ral ne go.
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a Za sto so wa na przez fir mę Mat thies sen tech no lo gia umoż li wia
sku tecz ne usu nię cie na wet osiem dzie się ciu pro cent fo lii. Ca ły
pro ces se pa ra cji od by wa się au to ma tycz nie, po dob nie jak
czysz cze nie urzą dze nia
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sku tecz ność roz ry wa nia i opróż nia nia za war to ści fo lio wych
opa ko wań. Roz ry war ka jest urzą dze niem de ter mi nu ją cym wy -
daj ność li nii tech no lo gicz nej oraz ja kość pro duk tu. Mo że też
zre du ko wać zu ży cie ener gii elek trycz nej. Jed nak jej głów nym
za da niem jest zwięk sze nie stop nia od zy sku su row ców wtór -
nych. Dzie je się tak za spra wą opty mal ne go opróż nia nia wor -
ków z od pa da mi i rów no mier ne go roz kła da nia ich za war to ści
na prze no śni ku ta śmo wym kie ru ją cym stru mień od pa dów
do se pa ra to rów me cha nicz nych i optycz nych lub do sor to wa -
nia ręcz ne go. Wor ki ze zmie sza ny mi lub se lek tyw nie zbie ra ny -
mi od pa da mi ła do wa ne są do roz ry war ki za po mo cą ła do war ki
lub prze no śni ka za ła dow cze go. Umiesz czo ny na dnie za sob ni -
ka prze no śnik łań cu cho wy trans por tu je ma te riał w kie run ku
bęb na ro bo cze go roz ry wa ją ce go wor ki. Ob ro to wy bę ben wy -
po sa żo ny jest w cho wa ne zę by, któ re chwy ta ją i pod no szą
wor ki na po ziom, gdzie za mo co wa ny jest grze bień roz ry wa ją -
cy. Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je je go au to ma tycz ne
czysz cze nie, któ re mi ni ma li zu je prze sto je zwią za ne z ewen tu al -
ną awa rią i kon ser wa cją urzą dze nia.
Jed nak aby ca ły ze staw dzia łał w peł ni efek tyw nie, nie zbęd ny
jest jesz cze dru gi ele ment, a mia no wi cie se pa ra tor fo lii Mat thies -
sen. Urzą dze nie sku tecz nie usu wa po nad 80 pro cent fo lii, a wy -
so ka ja kość wy ko na nia gwa ran tu je bez a wa ryj ną pra cę. 
– Istot ną za le tą sys te mu Mat thies se na jest moż li wość za in sta lo wa -
nia go w ist nie ją cych sor tow niach. Umoż li wia to je go mo du ło wa
bu do wa. Trans port od se pa ro wa nej fo lii mo że od by wać się tra dy -
cyj nie za po śred nic twem prze no śni ka ta śmo we go lub z wy ko rzy -

sta niem trans por tu pneu ma tycz ne go. W przy pad ku mo der ni za cji
in sta la cji sor tow ni czych, któ re po wsta ły kil ka lub kil ka na ście lat te -
mu, nie zbęd ne jest wy po sa że nie li nii w se pa ra tor ba li stycz ny. Ta -
kie do po sa że nie, bez zna czą cej in ge ren cji w ist nie ją cą tech no lo -
gię, jest bar dzo skom pli ko wa ne z uwa gi na ga ba ry ty se pa ra to rów
ba li stycz nych. Przy od po wied niej kon fi gu ra cji se pa ra tor ba li stycz -
ny moż na za stą pić se pa ra to rem fo lii, któ re go kom pak to wa bu do -
wa znacz nie uła twia za bu do wę, a po dob nie jak se pa ra tor ba li -
stycz ny, umoż li wia on od dzie le nie pła skich ele men tów fo lio wych
i kar to no wych od prze strzen nych od pa dów opa ko wa nio wych
– pod su mo wu je dy rek tor Łu kasz Bi rec ki.

a Ze staw Mat thies se na skła da ją cy się z roz ry war ki worków oraz se pa ra to ra fo lii
zwięk sza stopień od zysku war to ścio wych surowców przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu bieżących kosz tów eks plo ata cyj nych
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Nie wąt pli wie du ży wpływ na po chleb -
ne re cen zje mia ła de cy zja za rzą du

fir my, aby przy pro jek to wa niu za -
mia tar ki brać pod uwa gę su ge -
stie jej przy szłych użyt kow ni -
ków. Dla te go in ży nie ro wie
Kärche ra ści śle współ pra co wa li

z przed sta wi cie la mi spół ek miej -
skich i przed się bior ców dzia ła ją -

cych w bran ży ko mu nal nej. W jej wy ni -
ku oraz dzię ki in no wa cyj nym tech no lo giom

po wsta ła za mia tar ka cha rak te ry zu ją ca się wy so ką ja ko ścią
sprzą ta nia, bez pie czeń stwem i kom for tem użyt ko wa nia.
MC 250, po dob nie jak wszyst kie za mia tar ki ko mu nal ne
Kärcher, łą czy w so bie kom pak to we wy mia ry, trwa łą kon struk -
cję i przy ja zny dla śro do wi ska opty mal ny na pęd. Od por na
na ko ro zję ra ma zo sta ła ocyn ko wa na ognio wo i pod da na wie -
lo krot nym te stom wy trzy ma ło ścio wym. Na to miast du ża pręd -
kość prze jaz do wa, w po łą cze niu z za wie sze niem hy dro pneu -
ma tycz nym mak sy mal nie skra ca czas prze jaz du na miej sce
wy ko ny wa nej pra cy. Mak sy mal na pręd kość trans por to wa 60
km/h po mo że zna leźć się w miej scu pra cy szyb ko i bez piecz -
nie, a opty mal ny pro mień skrę tu za pew nia swo bod ne po ru sza -
nie się na wet cia snych miej skich prze strze niach. Na to miast
dzię ki szyb kie mu do stę po wi do wszyst kich ele men tów ser wi -
so wych MC 250 jest za wsze go to wa do dzia ła nia.
Ope ra to rzy, któ rzy prak tycz nie ca ły dzień spę dza ją w po jeź -
dzie, do ce nią na pew no kom for to we śro do wi sko pra cy. Dwu -
oso bo wa ka bi na da je po czu cie prze strze ni, za pew nia jąc za ra -
zem du żo miej sca na no gi. Wy god ny fo tel ope ra to ra, wy pro du -
ko wa ny przez fir mę König, jest cer ty fi ko wa ny przez nie miec kie
sto wa rzy sze nie od od po wie dzial no ści cy wil nej pra co daw ców.

Ja ko szcze gól nie przy ja zna dla ple ców ma szy na zo sta ła wy -
róż nio na zna kiem AGR przez nie za leż ne sto wa rzy sze nie le ka -
rzy i fi zjo te ra peu tów. Ol brzy mia, po chy lo na do przo du szy ba
przed nia za pew nia ni czym nie ogra ni czo ny wi dok na oto cze nie,
zmniej sza jąc za ra zem eks po zy cję kie row cy na słoń ce. Zin te -
gro wa ny z ko lum ną kie row ni cy ekran kon tro l ny za pew nia naj -
wyż szy stan dard bez pie czeń stwa. Zlo ka li zo wa ny pod jed ną rę -
ką in tu icyj ny pa nel ste row ni czy jest ozna czo ny czy tel ny mi ide -
ogra ma mi, a przy cisk Eco umoż li wia uru cho mie nie wszyst kich
funk cji ro bo czych za jed nym do tknię ciem. 
MC 250 to nie tyl ko no wo cze sna za mia tar ka ko mu nal na. To za -
ra zem uni wer sal ne roz wią za nie do kom plek so we go utrzy ma nia
cen trów miast. Nie zrów na ne do oczysz cza nia chod ni ków, ście -

HI TY RO KU

No wa jakość zamiatania

Już po kil ku mie sią cach od wpro wa dze nia do pro duk cji za mia tar ki Kärcher MC 250
wszyst ko prze ma wia ło za tym, że no wa ma szy na sta nie się ryn ko wym hi tem. W nie zwy -
kle krót kim cza sie ta cał ko wi cie no wa za mia tar ka udo wod ni ła, że jest nie tyl ko sku tecz na,
eko no micz na i wy daj na, ale tak że nie uciąż li wa dla śro do wi ska na tu ral ne go.
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a Zamiatarka MC 250 to wielofunkcyjny nośnik narzędzi, który może być
wykorzystany w różnorodnych pracach komunalnych

No wa jakość zamiatania
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żek ro we ro wych, te re nów prze my sło wych czy par kin gów. Licz -
ne do stęp ne do dat ko we ak ce so ria umoż li wią m.in. od śnie ża nie
zi mą, my cie wy so kim ci śnie niem czy usu wa nie chwa stów. 
MC 250 to urzą dze nie każ do ra zo wo do sto so wy wa ne do in dy wi -
du al nych po trzeb użytkownika. Za mon to wa ny wah li wie układ
dwóch ste ro wa nych nie za leż nie, szczo tek umoż li wia pre cy zyj -
ne do tar cie we wszyst kie miej sca za le ga nia bru du. Na to miast
sys tem do ci sku rów no le głe go do pod ło ża za pew nia rów no -
mier ne zu ży wa nie się wło sia, a tym sa mym prze dłu ża ży wot -
ność szczo tek. Re gu la cja ką ta na tar cia umoż li wia do sto so wa -
nie na chy le nia szczo tek do pod ło ża, za pew nia jąc do sko na ły
efekt za mia ta nia i jesz cze bar dziej zmniej sza jąc ich zu ży wa nie.
Za ogra ni cza nie wtór nej emi sji py łów od po wia da ją dy sze z wo -
dą czy stą – zlo ka li zo wa ne na wszyst kich szczot kach – oraz
sys tem zra sza nia ka na łu ssaw ne go wo dą czy stą i re cy klin go -
wą. Dzię ki te mu MC 250 moż na wy ko rzy sty wać bez pro ble mu
we wraż li wych na kurz stre fach śród miej skich, sa na to ryj nych
i par kin go wych. Po twier dza ją to cer ty fi ka ty PM 10 i PM 2,5.
Opty mal nie opra co wa ny sys tem trze ciej szczot ki bocz nej
zwięk sza sze ro kość ro bo czą i umoż li wia rów no cze sną pra cę
na róż nych po zio mach. Je śli do dat ko we ra mię wy po sa ży my
w szczot kę sta lo wą, mo że my sku tecz nie po zbyć się chwa stów
z ca łej sze ro ko ści ścież ki ro we ro wej – za jed nym prze jaz dem
– z rów no cze snym ich od sy sa niem!
Sys tem ssaw ny bez tru du wcią ga tak że du że za nie czysz cze -
nia. Aby za pew nić naj więk szą prze pu sto wość, nie zmniej sza -
jąc przy tym pa ra me trów pod ci śnie nia, wy po sa żo no go
w 800 mm gło wi cę ssaw ną ze sta li nie rdzew nej, z au to ma tycz -
ną kla pą du żych za nie czysz czeń. W ra zie po trze by ssa wę
moż na pod no sić i opusz czać, co przy da je się na przy kład je -
sie nią, przy du żych ilo ściach zalegających li ści. 
Dzię ki ogrom nej po jem no ści zbior ni ka (2,2 m3) MC 250 mo że utrzy -
mać naj dłuż sze in ter wa ły za mia ta nia i efek tyw niej wy ko rzy stać
czas pra cy. Ta kom pak to wa ma szy na ma tyl ko 1,30 metra sze ro -
ko ści i mniej niż 2 metry wy so ko ści. Wy ko na ny ze sta li szla chet nej
zbior nik na nie czy sto ści nie tyl ko do brze wy glą da, ale też jest nie -
zwy kle wy trzy ma ły. Wy so kość wy sy pu na po zio mie 1.600 mm
umoż li wia opróż nia nie zbior ni ka wprost na przy cze py.
MC 250 jest stan dar do wo wy po sa żo ne w sys tem re cy klin gu
wo dy z osob nym zbior ni kiem wo dy brud nej. Dzię ki wy raź nie
mniej sze mu zu ży ciu wo dy czy stej moż li we są dłuż sze cy kle
ro bo cze, a mniej sza ilość tan ko wań ozna cza lep sze wy ko rzy -

sta nie cza su pra cy urzą dze nia. Je śli w cza sie desz czu za sy -
sa ne bę dą ka łu że, nad miar wo dy moż na spu ścić przez zbior -
nik wo dy obie go wej, zy sku jąc do dat ko we miej sce na za nie -
czysz cze nia w za sob ni ku. 
Śro do wi sku na tu ral ne mu sprzy ja ją też jed nost ki na pę do we.
Moc ne sil ni ki są zgod ne z nor ma mi emi sji spa lin EURO 6 lub
STAGE V, a w te ście py łów drob nych PM2,5 EU-ni ted za mia tar -
ka MC 250 uzy ska ła naj wyż szą oce nę czterech gwiaz dek.
MC 250 to ma szy na przy ja zna tak że pod ką tem ser wi so wym.
Aby do stać się do sil ni ka i fil tra czą stek sta łych, wy star czy od -
chy lić na bok zbior nik czy stej wo dy. Nie zwy kle pro ste jest rów -
nież utrzy ma nie ma szy ny w czy sto ści. Przy kła dem prze my śla -
nych roz wią zań w tym za kre sie mo że być chłod ni ca, któ ra jest
do stęp na od ze wnątrz. Mię dzy zbior ni kiem na za nie czysz cze -
nia i sil ni kiem do dat ko wa po kry wa chro ni ele men ty elek tro nicz -
ne przed wil go cią. Sys tem obie gu wo dy moż na oczy ścić przez
spe cjal nie stwo rzo ne w tym ce lu otwo ry. Ope ra tor mo że unik -
nąć w ten spo sób bez po śred nie go kon tak tu z bru dem.

www.karcher.pl

a Kompaktowe gabaryty w połączeniu z dużą zwrotnością umożliwiają maszynie pracę w nawet trudno dostępnych miejscach. A do jej obsługi wraz z całym
oprzyrządowaniem wystarczy tylko jeden pracownik

a Mimo kompaktowych wymiarów nowa zamiatarka bez najmniejszego problemu
uprzątnie największe zabrudzenia
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Ku pu jąc cią gnik mar ki Val tra przed -
się bior ca otrzy mu je wie lo funk cyj -
ny po jazd, któ ry dzię ki spe cja li -
stycz ne mu osprzę to wi jest w sta -
nie wy ko nać ca ły sze reg prac
ko mu nal nych. Po za osprzę tem

na róż no rod ność za sto so wań
wpły wa ma tak że sze ro ka ga ma

mo de li cią gni ków wy po sa żo nych
w sil ni ki o mo cy od 75 do po -

nad 400 KM. Spra wia to, że z rów nym po wo -
dze niem zi mą od śnie żą dro gi i par kin gi, a wio sną i la tem usu ną
z nich śmie ci, a do te go sko szą tra wę z dro go wych po bo czy
i miej skich zie leń ców. Mo gą za stą pić na wet tak spe cja li stycz ne
po jaz dy, jak rów niar ki, czy za mia tar ki. Po nad to do ob słu gi cią -
gni ka po trze ba tyl ko jed ne go pra cow ni ka, po zo sta łych moż -
na za tem skie ro wać do wy ko ny wa nia in nych za dań. W efek cie,
dzię ki moż li wo ści po łą cze nia funk cji wie lu po jaz dów w jed nym,
po pra wia się ren tow ność oraz pro duk tyw ność użyt kow ni ka. 

Cią gni ki Val tra są do ce nia ne tak że za nie za wod ność, a tak że
solidność konstrukcji. Wynika to ze skan dy naw skich ko rze ni,
łą czących w so bie dzie dzic two fiń skiej fir my Val met i szwedz -
kiej Vo lvo BM. Pro to pla sta cią gni ków Val tra po ja wił się w 1913
ro ku, a ze bra ne przez po nad 100 lat do świad cze nia po zwo li ły
kon struk to rom pro jek to wać cią gni ki, któ re opty mal nie łą czą
w so bie za awan so wa ną tech no lo gię z roz wią za nia mi
opracowanymi na pod sta wie sugestii użyt kow ni ków. Do wo -
dem na jakość  cią gni ków są wyniki eksploatacyjne w Fi naln dii,
gdzie od wie lu lat zda ją eg za min w na praw dę eks tre mal nych
wa run kach, spraw dza jąc się do sko na le i to nie tylko zimą
przy od śnie ża niu dróg, ale też i w po zo sta łych po rach ro ku.
Przy kła dem cią gni ka o bar dzo sze ro kim za sto so wa niu, cha -
rak te ry zu ją cego się za awan so wa ną tech no lo gicz nie kon -
struk cją jest mo del Val tra T25 4 Ver su. Zdo był on ty tuł „Cią gni -
ka Ro ku 2018” i jest ce nio ny za wszech stron ność, któ ra po -
zwa la mu spraw dzać się w wie lu za da niach, mię dzy in ny mi
w pra cach zwią za nych z utrzy ma niem in fra struk tu ry ko mu nal -

HI TY RO KU
www.valtra.pl
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Je den cią gnik 
w miejsce

wie lu ma szyn
Po co ku po wać kil ka wy spe cja li zo wa nych ma szyn, jeżeli z po wo dze niem mo żna je za stą pić
je dnym cią gnikiem Val tra? Dzię ki uni katowym roz wią za niom oraz sze ro kiej ga mie osprzę tu li -
sta za dań ko mu nal nych, któ re mo że wykonywać cią gni k, pozostaje niemalże nie ogra ni czo na. 

z Różnorodność osprzętu sprawia, że ciągniki Valtra mogą sprawdzać się
w wielu pracach komunalnych

z Nowatorski interfejs użytkownika SmartTouch wyróżnia się intuicyjną
obsługą, która umożliwia wykonanie prac z niespotykaną dokładnością
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nej, w rol nic twie i le śnic twie. Uwa gę zwra ca też je go bo ga te
– i to już w wer sji stan dar do wej – wy po sa że nie. Przede
wszyst kim cho dzi tu o no wa tor ski in ter fejs użyt kow ni ka
SmartTouch, któ ry ze wzglę du na in tu icyj ną ob słu gę zbie ra
wie le po chleb nych opi nii ope ra to rów, gdyż umoż li wia wy ko -
na nie prac z nie spo ty ka ną do kład no ścią. Za pew ne dla te go,
że szcze gól ną uwa gę przy wią za no do er go no mii, kom for tu
użyt kow ni ka, pro sto ty ob słu gi i przej rzy sto ści. Wszyst kie ele -
men ty ste ro wa nia roz miesz czo no w spo sób prze my śla ny.
Sys te my ste ro wa nia zo sta ły za pro jek to wa ne tak, by mak sy -
mal nie upro ścić ob słu gę cią gni ka. Do ce ni li to też fa chow cy.
Val tra otrzy ma ła na gro dę RedDot 2017 oraz iF De sign 2018
za no wy pod ło kiet nik i in ter fejs użyt kow ni ka SmartTouch.
A wie dzieć war to, że są to jed ne z naj bar dziej pre sti żo wych
na gród w dzie dzi nie wzor nic twa prze my sło we go i er go no mii
na świe cie. De cy zję ju ro rów po twier dza ją też użyt kow ni cy,
dla któ rych moż li wość ko rzy sta nia z pod ło kiet ni ka
SmartTouch po zwo li ła wkro czyć w sfe rę tech no lo gii uwa ża -
nych do tych czas za zbyt zło żo ne, ta kich jak kie ro wa nie au to -
ma tycz ne czy te le me tria. 
Bar dziej wy ma ga ją cy użytkownicy mo gą do po sa żyć cią gni ki
o ze sta wy akcesoriów pre mium, w skład któ rych wcho dzą:
oszczęd ny i efek tow ny ze staw oświe tle nia alar mo we go, me ta li -
zo wa na powłoka lakiernicza, do dat ko wa hy drau li ka uła twia ją -
ca współ pra cę na przy kład z za mia tar ką oraz złącz ka do przy -
rzą dów za si la nych sprę żo nym po wie trzem. Spra wia to, że
liczba kom pa ty bil nych na rzę dzi stale się zwięk sza.
Nie za prze czal nym atu tem cią gni ków Val tra jest tak że pro fe sjo -
nal na i efek tyw na ob słu ga ser wi so wa. Gwa ran tu je ją roz le gła
sieć part ne rów, umoż li wia ją ca do stęp do ory gi nal nych czę ści

za mien nych i kom po nen tów. Me cha ni cy Val tra Unli mi ted to
wy kwa li fi ko wa ni eks per ci, któ rzy do dat ko wo otrzy mu ją fa cho -
we wspar cie ze stro ny ca łe go per so ne lu fa brycz ne go. Ta ka
współ pra ca gwa ran tu je, że cią gni ki Val tra pro du ko wa ne i wy -
po sa ża ne zgod nie z naj wyż szy mi stan dar da mi ja ko ści i bez -
pie czeń stwa wy róż nia ją się nie zwy kle dłu gą ży wot no ścią. 

www.

z Ku pu jąc cią gnik Val tra przed się bior ca zy sku je niezwykle efek tyw ny no śnik
spe cja li stycz ne go osprzę tu 
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ZUO w Sie dl cach jest pierw szą w Pol sce fir mą, któ -
ra zde cy do wa ła się na za kup te go mo de lu. Jed nak
ATLAS GmbH w swo jej ofer cie po sia da aż 13 róż -
nych ma szyn prze ła dun ko wych. To spra wia, że
moż na bar dzo pre cy zyj nie do pa so wać wiel kość
ma szy ny do in dy wi du al nych po trzeb za kła du. Ma -
szy ny róż nią się mię dzy so bą przede wszyst kim
ma są ope ra cyj ną oraz dłu go ścią ra mie nia, co ma
bez po śred nie prze ło że nie na ob szar pra cy. 
Użyt kow ni cy ma szyn prze ła dun ko wych pod kre -
śla ją, że jed ną z ich naj waż niej szych za let jest du -
ży za sięg ra mie nia, któ ry uła twia prze no sze nie ła -
dun ku bez ko niecz no ści wy ko ny wa nia do dat ko -
wych ma new rów. Kla sycz na ła do war ka ko ło wa
wy ko rzy sty wa na w bran ży ko mu nal nej po trze bu je
du żo miej sca, aby za wra cać, skrę cać i prze miesz -
czać się po mię dzy śmie ciar ką a ko szem za sy po -
wym. W przy pad ku pra cy z ma szy ną prze ła dun ko -
wą, któ rej ra mię mo że mieć za sięg od 8,5 do 22
me trów, wszyst ko jest „w za się gu rę ki”. Ma szy na
prze ła dun ko wa pod par ta czte re ma ła pa mi jest
sta bil na, a trans port ma te ria łów jest spraw ny i wy -
god ny. Do dat ko wo kon struk cja ra mie nia po łą czo -
na ze spe cja li stycz nym chwy ta kiem pię cio pal cza -
stym uła twia se pa ra cję nie od po wied nich ma te ria -
łów. Ope ra tor w każ dej chwi li mo że bez tru du od -
dzie lić ze ster ty od pa dów opo nę lub in ny ma te riał,
któ ry zna lazł się w nie od po wied nim miej scu, a na -
stęp nie prze nieść je do wła ści we go kon te ne ra.
Po za chwy ta kiem spraw ną se pa ra cję uła twia ru -
cho ma ka bi na, dzię ki któ rej ope ra tor ma do sko na -
łe po le wi dze nia na trans por to wa ny ma te riał.
Wszyst kie te za le ty do strzegł Za kład Uty li za cji
Od pa dów w Sie dl cach, któ ry zde cy do wał się
na je den z mniej szych mo de li – ATLAS 180 MH.
O je go wy bo rze zde cy do wa ła przede wszyst kim
wszech stron ność oraz kom pak to we wy mia ry
umoż li wia ją ce pra cę w cia snych prze strze niach.
Dzię ki te mu maszyna mo że zmie ścić się w ha li
ma ga zy no wej, a jed no cze śnie jest na ty le sil na,
aby swo bod nie jed nym chwy tem trans por to wać
ma te riał o wa dze na wet 700 kg. Do dat ko wo jej
uni wer sal ność spra wia, że za wsze moż na ją wy -
ko rzy stać do do dat ko wych prac prze ła dun ko -

HI TY RO KU
www.atlas-poland.pl

Ma szy ny ATLAS
U N I  W E R  S A L  N E I E K O  L O  G I C Z  N E
Du ży za sięg ma szyn prze ła dun ko wych, ich zwrot ność oraz
zwar ta kon struk cja spra wia ją, że co raz wię cej przed się bior ców

z bran ży ko mu nal nej do strze ga ich po ten cjał i chęt nie wy ko rzy -
stu je je w swo jej dzia łal no ści. Jed nym z nich jest Za kład Uty li za -

cji Od pa dów w Sie dl cach, któ ry nie mal od ro ku z po wo dze niem wy -
ko rzy stu je ma szy nę ATLAS 180 MH. A ten kon kret ny mo del z ra cji in no -

wa cyj nych roz wią zań jest jed nym z hi tów w bo ga tej ofer cie tego producenta. 

HIT ROKU
HIT ROKU
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a Ma szy na prze ła dun ko wa
f ATLAS 180 MH pra cu je

w ZUO w Sie dl cach nie mal
od ro ku i w tym cza sie zdo -
ła ła zy skać wie le po chleb -
nych opi nii za rów no od ka -
dry za rzą dza ją cej, jak i ope -
ra to rów. Wła ści cie le ce nią
ją przede wszyst kim za uni -
wer sal ność oraz ni skie
kosz ty eks plo ata cyj ne, któ -
rym to wa rzy szy bar dzo wy -
so ka wy daj ność. Do daj my,
że w cza sie ro ku pra cy
śred nie spa la nie wy nio sło
tyl ko 5,9 l/h, a to wy nik na -
wet lep szy od te go, co gwa -
ran to wał pro du cent
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wych, któ re są nie zbęd ne w tym za kła dzie.
W efek cie mo del ten jest opty mal nie wy ko rzy sty -
wa ny w róż nych pra cach, co gwa ran tu je szyb ki
zwrot na kła dów zwią za nych z je go za ku pem.
Ope ra to rzy na to miast bar dzo chwa lą prze stron -
ną ka bi nę z amor ty zo wa nym pneu ma tycz nie fo -
te lem i wą ską ko lum ną kie row ni cy. Po za tym
pod kre śla ją, że uno szo na na wy so kość 2,7 me -
tra ka bi na znacz nie uła twia trans port i se lek cję
ma te ria łów. Wi docz ność do dat ko wo po pra wia ją
ka me ry (bocz ną i co fa nia) i w efek cie po le wi dze -
nia wy no si nie mal 360 stop ni. Na pod kre śle nie
za słu gu je też do bra izo la cja aku stycz na, któ ra
po pra wia kom fort pra cy, a sil nik pra cu je tak ci -
cho, że nie za kłó ca swo bod nej  ro zmo wy na wet
w najbliższym sąsiedztwie. 
War to też wie dzieć, że ma szy ny prze ła dun ko we
ATLAS wy stę pu ją tak że w wer sji z sil ni kiem elek -
trycz nym. W bran ży ko pa rek nie jest to no wość
– ma szy ny już od ja kie goś cza su pra cu ją z sil ni ka -
mi na pę dza ny mi ener gią elek trycz ną. Jed nak nie -
daw no fir ma ATLAS za pre zen to wa ła pierw szą aku -
mu la to ro wą ma szy nę prze ła dun ko wą ATLAS 200
MH wy po sa żo ną w czte ry mo du ły ba te ryj ne o łącz -
nej mo cy aż 190 KM. Ich wy ko rzy sta nie po zwa la
zmniej szyć emi sję CO2 aż o 16 ton w ska li ro ku!
Wszech stron ność ma szyn ATLAS za pew nia tak że
sze ro ki wy bór oprzy rzą do wa nia. W je go skład
wcho dzą: chwy ta ki do zło mu, do drew na, prze -

sie wa cze, ma gne sy i wie le in nych. War to rów nież
wie dzieć, że w ra zie po trze by sko rzy sta nia z ser -
wi su, na przy kład w przy pad ku okre so we go prze -
glą du, na te re nie Pol ski dzia ła mo bil ny ser wis
ATLAS Po land. Dzię ki te mu ma szy ny znaj du ją się
pod opie ką wy kwa li fi ko wa nych me cha ni ków nie -
za leż nie od miej sca, w któ rym pra cu ją. Skra ca to
do ab so lut ne go mi ni mum czas prze sto jów,
zwięk sza jąc efek tyw ność eks plo ata cyj ną.

a Du żą za le tą w ma szy nach
prze ła dun ko wych ATLAS
jest uno szo na ka bi na. Uła -
twia ona ope ra to ro wi za ła -
du nek oraz trans port ma te -
ria łów. Zwięk sza też bez -
pie czeń stwo, gdyż da je
lep szą wi docz ność na cały
ob szar wo kół ma szy ny
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HI TY RO KU
www.dekpolsteel.pl

Wy so ki wy syp ma zna cze nie

Od po wied nio do bra na do po trzeb łyż ka ła do war ko wa przy no si nie tyl ko opty ma li za cję kosz tów
zwią za nych z jej za ku pem, ale tak że po zwa la pod nieść efek tyw ność i prze dłu żyć ży wot ność ma -
szy ny, na któ rej jest za mon to wa na. W bran ży ko mu nal nej naj le piej spraw dza ją się łyż ki wy so kie -
go wy sy pu. Do ści słej czo łów ki ich pro du cen tów za li cza na jest spół ka Dek pol Ste el.

Na po wo dze nie ły żek wy so kie go wy sy pu wpły wa wie le czyn ni -
ków, ale jed nym z pod sta wo wych jest eko no mia. Po pro stu ich
użyt kow ni cy za mniej do sta ją wię cej. Jak to jest moż li we? 
– Pod czas mo ich han dlo wych roz mów z klien ta mi bran ży ko mu -
nal nej czę sto sły szę opi nię, że są zde cy do wa ni na łyż ki wy so -
kie go wy sy pu, po nie waż dzię ki te mu mo gą uży wać mniej szej ła -
do war ki – a co za tym idzie tań szej – i uzy ski wać efek ty po rów -
ny wal ne do pra cy więk szej ma szy ny. Tym bar dziej, że łyż ka
wraz z si łow ni ka mi po zwa la osią gać po dob ne wy so ko ści za ła -
dow cze – in for mu je Stanisław Kuchtyk, spe cja li sta ds. ob słu gi
klu czo wych klien tów w Dek pol Ste el.
To oczy wi ście nie je dy na za le ta ły żek te go ty pu, ale ar gu -
men ty eko no micz ne są w tym wy pad ku jak naj bar dziej uza -
sad nio ne. Oczy wi ście, aby za osz czę dzo ne dzię ki te mu pie -
nią dze fak tycz nie po pra wi ły wy ni ki fi nan so we łyż ki, mu szą
cha rak te ry zo wać się wy so ką ja ko ścią wy ko na nia. A ta ką
gwa ran tu je spół ka Dek pol Ste el, któ ra jest naj więk szym
w Pol sce pro du cen tem osprzę tu ro bo cze go. Ja kość wy twa -
rza ne go przez fir mę osprzę tu zna la zła uzna nie u czo ło wych
pro du cen tów ma szyn, któ rzy po le ca ją je do sto so wa nia
w swo ich wy ro bach. Dzie je się tak, gdyż pro du ko wa ne przez
Dek pol Ste el oprzy rzą do wa nie zbie ra po chleb ne opi nie ko -
rzy sta ją cych z nich przed się bior ców. A zda ją one prak tycz ny
spraw dzian w róż nych wa run kach, mię dzy in ny mi na pla -
cach prze ła dun ko wych in sta la cji ko mu nal nych. W wie lu ta -

kich miej scach łyż ki z lo go Dek pol Ste el pra cu ją od lat, a ich
użyt kow ni cy po twier dza ją, że mi mo eks tre mal nych wa run -
ków pra cy spi su ją się do sko na le. Na po zy tyw ne opi nie du ży
wpływ ma fakt, że spół ka do ra dza swo im klien tom w do bo rze
od po wied nie go sprzę tu. Dzie ki te mu jest on opty mal nie do -
pa so wa ny do in dy wi du al nych po trzeb.
– Pro du cen ci chcąc za spo ko ić po trze by ryn ku pro jek tu ją ma -
szy ny co raz bar dziej eko no micz ne z wy śru bo wa ny mi do gra nic
moż li wo ści pa ra me tra mi pra cy. Co raz czę ściej spo ty kać się
moż na z sy tu acją, w któ rej przed się bior stwo de cy du je się
na wy mia nę sta rej ma szy ny na no wą, du żo mniej szą, na to miast
ku ba tu ra trans por to wa ne go ma te ria łu po zo sta je ta sa ma. Skut -
kiem ta kie go dzia ła nia jest nie raz po trze ba do bo ru spe cja li -
stycz ne go osprzę tu „uszy te go” na mia rę no wej ma szy ny i tym
się wła śnie zaj mu je na sza fir ma. Do brym przy kła dem mo że być
łyż ka wy so kie go wy sy pu – wyjaśnia in ży nier Pa weł La risch,
głów ny kon struk tor w Dek pol Ste el.
Tym bar dziej, że łyż ki wy so kie go wy sy pu są naj bar dziej po żą -
da nym ty pem osprzę tu uży wa ne go w za kła dach in sta la cji ko -
mu nal nych. Przede wszyst kim dla te go, że umoż li wia ją one
spraw ny trans port zróż ni co wa ne go ma te ria łu, a w pa rze z od -
po wied nio do bra ną ła do war ką przy ich po mo cy ła two za ła do -
wać kon te ne ry trans por to we al bo ko sze za sy po we ma szyn re -
cy klin go wych. Oczy wi ście mu szą być trwa łe, gdyż prze no szo -
ny ni mi ma te riał czę sto jest wy jąt ko wo agre syw ny.

HIT ROKU
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Fir ma Dek pol Ste el pro du ku je ca łą ga mę ły żek
ła do war ko wych. Po za łyż ka mi wy so kie go wy -
sy pu do naj bar dziej po pu lar nych na le żą: łyż ki
stan dar do we do prze ła dun ku, łyż ki o zwięk szo -
nej po jem no ści do prze ła dun ku ma te ria łów lek -
kich oraz łyż ki skal ne. Jed nak w za da niach
typowo ko mu nal nych, szcze gól nie tych pro wa -
dzo nych na skła do wi skach od pa dów i za kła -
dach re cy klin go wych, naj le piej spraw dza ją się
łyż ki wy so kie go wy sy pu.
– Wzrost za in te re so wa nia łyż ka mi o zwięk szo nej
wy so ko ści wy sy pu wy ni ka mię dzy in ny mi z moż -
li wo ści za ku pu mniej szej i tań szej ma szy ny
przy za cho wa niu tych sa mych pa ra me trów wy -
sy pu. Czy li ta ki wy bór po pierw sze skut ku je niż -
szym kosz tem za ku pu ma szy ny, a po dru gie łyż -
ka ta jest mul ti funk cyj na, gdyż umoż li wia: za ła -
du nek i trans port ma te ria łu, za ła du nek na czep
sa mo cho dów cię ża ro wych oraz kon te ne rów
bez ko niecz no ści uży cia ram py na jaz do wej,
a tak że moż li wość usy py wa nia ma te ria łu na hał -
dzie i prze py cha nie ma te ria łu – wy ja śnia in ży -
nier Pa weł La risch.
A to nie są je dy ne za le ty ły żek wy so kie go wy sy pu.
Od po wied nio do bra na łyż ka nie prze sła nia ope ra -
to ro wi po la wi dze nia ob sza ru pra cy, a w przy pad -
ku opty mal ne go wy bo ru sze ro ko ści chro ni
przed znisz cze niem ogu mie nie ła do wa rek. Na to -
miast war to też wie dzieć, że wła ści wie do bra -
na łyż ka wy dłu ża ży wot ność wszyst kich pod ze -
spo łów ma szy ny, na któ rej jest sto so wa na. War to
też pa mię tać, że dzię ki pro fe sjo nal ne mu do radz -
twu moż na zop ty ma li zo wać kon fi gu ra cję łyż ki,
na przy kład wy brać lżej szą, ale o du żej po jem no -
ści. – Istot nym ar gu men tem czę sto pod no szo nym
przez za rząd ców in sta la cji ko mu nal nych jest moż -
li wość sto so wa nia ły żek o du żych po jem no ściach.
W tym wy pad ku ar gu men tem są tak że kosz ty, gdyż
ogra ni cze nie cy kli ro bo czych pod czas za ła dun ku
lub trans por tu ma te ria łów wią że się z krót szym
cza sem re ali za cji za da nia oraz niż szy mi kosz ta mi
eks plo ata cyj ny mi – do da je Sta ni sław Kuch tyk.

Na tu ral nie wszel kie po zy ska ne w ten spo sób
oszczęd no ści nie mia ły by sen su, gdy by łyż kom nie
to wa rzy szy ła od po wied nia, wy so ka trwa łość. Bez a -
wa ryj na pra ca osprzę tu jest moż li wa do pie ro wte dy
gdy łyż ka wy ko na na jest w wy so kim re żi mie tech no -
lo gicz nym, a do jej pro duk cji uży to naj lep szych ma -
te ria łów. To tak że opty mal na kon struk cja, do pa so -
wa na do cha rak te ru prac. – Za le ca my sto so wa nie
si łow ni ków z obu stron nym dła wie niem przy otwie -
ra niu i za my ka niu. Zwięk sza to zna czą co kom fort
pra cy ope ra to ra oraz zmniej sza ob cią że nie ukła du
ki ne ma tycz ne go ma szy ny. Sa mo umiej sco wie nie
si łow ni ków to śro dek lub bok łyż ki. Za sto so wa nie
wa rian tu z bocz nym umiej sco wie niem zwięk sza wa -
gę łyż ki ze wzglę du na sze ro ką ra mę, na to miast si -
łow ni ki we wnątrz spra wia ją pro blem przy prze ła -
dun ku ma te ria łów lep kich. Po wo du ją skle ja nie ma -
te ria łów po mię dzy środ ko wy mi ko mo ra mi. Za le ca -
my rów nież sto so wa nie le mie szy wy mien nych trzy -
czę ścio wych. Bocz ne czę ści zu ży wa ją się znacz nie
szyb ciej więc na le ży wy mie niać je czę ściej niż
część środ ko wą – ra dzi kon struk tor Pa weł La risch.

HI TY RO KU

a W PGO Kiel ce wy pro du ko --
wa ne przez Dek pol Ste el łyż -
ki wy so kie go wy sy pu sto so -
wa ne są od 2016 ro ku. W tym
cza sie, mi mo in ten syw nej
eks plo ata cji, nie ule gły żad -
nej awa rii, choć pra ca
w trans por cie od pa dów na ra -
ża tak że na kon takt z bar dzo
agre syw ny mi sub stan cja mi

f Łyż ka wy so kie go wy sy pu
na ła do war ce dys po nu ją -
cej od po wied nią dłu go ścią
ra mion uła twia spraw ny za -
ła du nek do wol ne go kon te -
ne ra i ko szy za sy po wych
urzą dzeń re cy klin go wych 

s Od po wied nio do bra na sze -
ro kość łyż ki umoż li wia nie
tyl ko efek tyw ną pra cę, ale
tak że chro ni opo ny ma szy ny
przed znisz cze niem
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RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

Łyż ki prze sie wa ją ce bęb no we Ro tar są nie zwy kle efek tyw ne
i mo gą być ob słu gi wa ne przez jed ną oso bę. In sta la cja urzą dze -
nia od by wa się bły ska wicz nie. Wy star czy tyl ko pod łą czyć dwa
wę że hy drau licz ne, aby móc w cią gu go dzi ny prze twa rzać to ny
ma te ria łu. Pra cą wy ko na ne go z ma te ria łów od por nych na zu ży -
cie bęb na prze sie wa ją ce go ste ru je się za po mo cą in no wa cyj ne -
go sys te mu ope ra cyj ne go „EVO”. Łyż ki Ro tar spraw dza ją się
do sko na le w re cy klin gu, przy oczysz cza niu, prze sie wa niu oraz
frak cjo no wa niu ma te ria łów od pa do wych. Do naj częst szych za -
dań na le ży prze sie wa nie zie mi z wy ko pów oraz sor to wa nie gru -
zu bu dow la ne go. Prze sia nie ma te ria łu na miej scu ozna cza
moż li wość je go po now ne go uży cia i jed no cze śnie oszczęd -
ność cza su, kosz tów wy wo zu oraz za ku pu no we go su row ca
i je go do sta wy. Ope ra tor ma szy ny wy po sa żo nej w łyż kę prze -
sie wa ją cą Ro tar osią ga po dwój ny efekt w cza sie jed ne go cy klu
ro bo cze go. Nie tyl ko prze sie wa ma te riał, ale tak że mo że do ko -
ny wać je go za ła dun ku na po jazd trans por to wy. 
Osprzęt w wer sji HEX prze zna czo ny jest do ko pa rek o ma sie
eks plo ata cyj nej od 7 do 35 ton. Dzię ki moż li wo ści za sto so wa -
nia wy mien ne go si ta prze sie wa ją ce go moż na zmie niać wiel ko -
ści otrzy my wa nej frak cji w za kre sie od 0 do 45 mm. Łyż ki HEX
ofe ro wa ne są w dwóch wer sjach, za si la nej bez po śred nio z li nii
hy drau licz nej mło ta lub ze ste ro wa niem pro por cjo nal nym.
Moż na mon to wać je nie tyl ko na ko par kach, ale tak że
na wszyst kich ty pach ko par ko -ła do wa rek. 
Łyż ki se rii HPL prze zna czo ne są z ko lei do ła do wa rek ko ło -
wych, gą sie ni co wych, ko par ko- ła do wa rek i no śni ków te le sko -
po wych. Ma ją po jem ność od 400 do 3.000 litrów.
War to podkreślić, że do pro duk cji osprzę tu fir ma Ro tar uży wa
wyłącznie materiałów naj wyż szej ja ko ści,  między innymi sta li
Har dox 500, Har dox 400 oraz We ldox.

www.rotar.com

Łyżki Ro tar – przesieją, wymieszają, oczyszczą…
Fir ma Ro tar jest pio nie rem wśród świato wych pro du cen tów ły żek prze sie wa ją cych o kon struk cji
bęb no wej. Osprzęt prze zna czo ny do sto so wa nia na ko par kach i ła do wa rkach ko ło wych umoż li -
wia nie tyl ko sku tecz ne i wy daj ne prze sie wa nie róż ne go ro dza ju ma te ria łów, ale tak że ich sor to -
wa nie, mie sza nie i czysz cze nie. W chwi li obec nej nie znaj dzie my urzą dze nia o więk szym sto sun -
ku po wierzch ni bęb na do si ta, a dzię ki moż li wo ści sto so wa nia wy mien nych wkła dów si to wych
użyt kow nik łyż ki mo że uzy ski wać pro dukt fi nal ny o róż nym stop niu uziar nie nia.

a Łyż ka prze sie wa ją ca bęb no wa za mon to wa na na ra mie niu wy się gni ka ko par ki
jest efek tyw na i nie zwy kle ła twa w in sta la cji
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TREEMME MM250 X to ma szy na bar dzo cie ka -
wa pod wzglę dem kon struk cyj nym. Jej pro du -
cen tem jest fir ma Mer lo, ko ja rzo na po wszech -
nie ja ko wy twór ca świa to wej kla sy ła do wa rek
te le sko po wych. – TREEMME MM250 X nie sta -
no wi kon ku ren cji dla ty po wych cią gni ków rol -
ni czych. Ma ra czej za da nie uzu peł nia nia flo ty
firm wy ko naw czych. W Za chod niej Eu ro pie
cie szy się sta le ro sną cą po pu lar no ścią, dla te -
go też z jej wa lo ra mi chce my za po znać na -
szych klien tów i sze rzej wpro wa dzać ją na pol -
ski ry nek – tłu ma czy Mi ro sław Wró bel, dy rek -
tor Dzia łu Sprze da ży w Mer lo Pol ska. – W Pol -
sce moż na już by ło spo tkać uży wa ne cią gni ki
TREEMME, pół ro ku te mu otwo rzy li śmy jed nak
no wy roz dział do star cza jąc klien to wi zu peł nie
no wy mo del MM250X – do da je.
Ma szy na tra fi ła do fir my Ga mu za z Biel ska -Bia łej
zaj mu ją cej się wy ko ny wa niem prac zwią za nych
z kon tro lo wa niem wzro stu ro ślin no ści na róż ne -
go ro dza ju new ral gicz nych ob sza rach.  A po nie -
waż wy ko nu je za da nia w cięż kich wa run kach te -
re no wych i trud no do stęp nych miej scach, nie -
zbęd ny jest jej wy so kiej kla sy, spraw dzo ny
sprzęt i fa chow cy do je go ob słu gi. 
Na cią gni ku TREEMME MM2 50X od pół ro ku pra -
cu je Mar cin Fa tek. Ope ra tor z fir my Ga mu za wy ko -
rzy sty wał wa lo ry cią gni ka w róż nych za sto so wa -
niach, na przy kład przy oczysz cza niu le śnych dróg
prze ciw po ża ro wych, przy utrzy ma niu szla ków ko -

le jo wy ch, dróg, po bo czy i ob sza rów prze bie gu ga -
zo cią gów, przy go to wy wa niu grun tów pod me lio ra -
cje. Istot ne przy tym jest, że ma szy na usu wa jąc
z gle by pnia ki i ko rze nie pra co wać może kil ka dzie -
siąt centymetrów pod gór ną war stwą na wierzch ni,
co po zwa la uzy skać dłu go trwa ły efekt. Często jest
to wa ru nek sta wia ny przez zle ce nio daw cę. 
W grud niu Mar cin Fa tek wy ko rzy stu jąc mul czer
oczysz cza ł z samosiewów po bo cza tra sy szyb kie -
go ru chu S8 w oko li cach Wy szko wa. – Wcze śniej
pra co wa łem na kon wen cjo nal nym cią gni ku o zde -
cy do wa nie mniej szych moż li wo ściach niż

Za kup fa brycz nie no wej ma szy ny, za miast uży wa nej, wią że się co praw da z więk szym wy dat kiem, ale
li czy się prze cież nie tyl ko ce na. O tym, czy sprzęt jest fak tycz nie dro gi, prze ko nać mo że my się je dy -
nie ana li zu jąc jego eks plo ata cję w dłuż szej per spek ty wie. Dla te go war to zde cy do wać się na ma szy nę
re no mo wa nej mar ki uzna ne go pro du cen ta i ko rzy stać z pro fe sjo nal ne go wspar cia po sprze da żo we -
go oraz ser wi su. Tak wła śnie po stą pi li wła ści cie le fir my Ga mu za, któ rzy na by li fa brycz nie no wy cią -
gnik le śny TREEMME MM250X, któ ry do sko na le spraw dza się w za sto so wa niach ko mu nal nych.

s W ma szy nie za sto so wa no in -
no wa cyj ną ra mę o znacz nie
zwięk szo nej od por no ści na od -
dzia ły wa nie sił skrę ca ją cych

a Ope ra tor cią gni ka wy ko rzy stu -
jąc mul czer bły ska wicz nie za -
mie niał krza ki i mniej sze drze -
wa w ster ty wió rów

Wy daj ny, oszczęd ny, bezawaryjny

CIÑGNIK
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MM250X. Te raz po wie rzo no mi za da nia, do wy ko -
na nia któ rych nor mal ny mi me to da mi za trud nić
należało by kil ka dzie siąt osób. Mu sia ły by one  bar -
dzo się na tru dzić, by wy trzy mać tem po na rzu co ne
przez ope ra to ra cią gni ka TREEMME MM2 50X. Lu -
dzie się mę czą, mo ja ma szy na pra cu je na to miast
bez przerw i z peł ną wy daj no ścią. A przy znać mu -
szę, że na praw dę przez cały czas do sta je moc no
„w kość” – mó wi Mar cin Fa tek. 
Ma szy na im po nu je so lid ną kon struk cją. Za sto so -
wa no w niej mię dzy in ny mi in no wa cyj ną ra mę
o zwięk szo nej od por no ści na od dzia ły wa nie sił
skrę ca ją cych. Do dat ko wo wzmoc nio no ją w ob sza -
rach pod le ga ją cych naj więk szym ob cią że niom.
Od sa me go po cząt ku cią gnik eks plo ato wa ny jest
bar dzo in ten syw nie. Jed no ze zle ceń re ali zo wa no
w nie zwy kle trud nych wa run kach te re no wych
na Pod kar pa ciu. Efek tyw ne wy ko rzy sta nie ma szy -
ny za pew nia wów czas du ży prze świt i ni sko po ło -
żo ny śro dek cięż ko ści. Za cho wu je ona opty mal ną
sta bil ność pod czas po ko ny wa nia wznie sień i prze -
szkód te re no wych. – MM250 X wy po sa żo ny jest
w prze kład nię hy dro sta tycz ną, co spra wia, że
pra ca sta je się prost sza i bar dziej pre cy zyj na.
By łem bar dzo po zy tyw nie za sko czo ny, ob ser wu jąc
jak do brze ma szy na spi su je się w cięż kich wa run -
kach. Bez naj mniej sze go pro ble mu po ko ny wa ła
wznie sie nia i prze miesz cza ła się po błot ni stym pod -
ło żu – ko men tu je ope ra tor. 
TREEMME MM250X to ma szy na, któ ra po ra -
dzi so bie w każ dych wa run kach, tak że
w pra cach ko mu nal nych na ob sza rach miej -
skich. Za rów no przy re kul ty wa cji i kon ser wa -
cji te re nów zie lo nych, jak i w ob sza rach o
gęstej zabudowie.  Sprawdza się zwłaszcza
w takim terenie dzię ki niskiej  emi sji spa lin.
Przed ni WOM hy drau licz ny sta no wi du ży atut cią -
gni ka. Ta ki ro dzaj na pę du na rzę dzi ro bo czych
spra wia, że są w znacz nie mniej szym stop niu na ra -
żo ne na na prę że nia. Dzię ki te mu ma szy na mo że
w peł ni efek tyw nie i bez a wa ryj nie pra co wać mię -
dzy in ny mi z mul cze rem, osprzę tem do re kul ty -
wa cji pod ło ża, fre zem do usu wa nia pni i ko rze ni,
rę ba kiem czy ko siar ką do po bo czy. Wszyst kie
ak ce so ria mo gą zo stać wy po sa żo ne w złą cza hy -
drau licz ne z sys te mem szyb kie go pod łą cze nia,
co uspraw nia i przy spie sza ich wy mia nę.
Nie dzi wi za tem, że ope ra tor chwa li nie tyl ko wy -
daj ność cią gni ka i ja kość wy ko ny wa nej pra cy,

ale rów nież kom fort i in tu icyj ność je go ob słu gi.
Prze stron na ka bi na zo sta ła ona do sko na le wy -
głu szo na i za bez pie czo na przed wi bra cja mi
i wni ka niem py łów, co ma nie ba ga tel ne zna cze -
nie dla wy go dy i bez pie czeń stwa ope ra to ra,
szcze gól nie pod czas prac wy ko ny wa nych
z uży ciem mul cze ra. 
Mi ro sław Wró bel prze ko nu je, że de cy zja
o za ku pie fa brycz nie no wej ma szy ny jest naj -
bar dziej ra cjo nal na. Do rąk użyt kow ni ka tra fia
nie tyl ko no wo cze sny, bez piecz ny, wy daj ny
i przy ja zny dla śro do wi ska sprzęt, ale tak że
otwie ra się przed nim moż li wość sko rzy sta -
nia z ca łe go sze re gu udo god nień. – Wy pra -
co wa li śmy mo del współ pra cy z klien ta mi. Ni -
gdy nie zo sta wia my ni ko go sa memu so bie
z ja kim kol wiek, choć by naj drob niej szym pro -
ble mem. Mer lo Pol ska dys po nu je bar dzo
pręż nie dzia ła ją cym ser wi sem. Wia do mo, że
te go ty pu cią gni ki, jak TREEMME MM250X
pra cu ją w ca łym kra ju, nie kie dy na od lu dziu
w trud no do stęp nych miej scach. Na si me cha -
ni cy do cie ra ją wszę dzie bez pro ble mu. Za pew -
nia my mak sy mal nie krót ki czas re ak cji na szych
spe cja li stów, a tak że kon sul ta cje po sprze da żo -
we. Po ma ga my na przy kład w do bo rze opty mal -
ne go osprzę tu – za pew nia Mi ro sław Wró bel.
Dy rek tor Dzia łu Sprze da ży Mer lo Pol ska pod -
kre śla, że to do pie ro po czą tek eks pan sji
mar ki TREEMME. W przy szłym ro ku dys try -
bu tor od po wia da jąc na po trze by pol skie go
ryn ku za ofe ru je ko lej ne mo de le cią gni ków. 

a Uży cie mul cze ra po zwa la
na szyb kie i efek tyw ne usu -
nię cie zbęd nej ro ślin no ści
z po rząd ko wa ne go te re nu

f Ka bi na cią gni ka wy po sa żo -
na jest we wzmoc nio ne szy -
by o du żej po wierzch ni

d W tyl nej czę ści ma szy ny za -
in sta lo wa no wcią gar kę hy -
drau licz ną o udźwi gu wy no -
szą cym dwa na ście ton 

a Mar cin Fa tek chwa li nie tyl -
ko wy daj ność cią gni ka, ale
tak że wysoki kom fort i in tu -
icyj ność je go ob słu gi
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Sku tecz ność my jek ulicz nych gwa ran to wa na jest za rów no
przez wy so kie ci śnie nie wo dy, jak i spe cjal ne dy sze. Stru mie -
nie wo dy pod wy so kim ci śnie niem dzia ła ją jak ostrza, spy cha -
jąc brud, bło to, piach oraz in ne, na wet cięż sze, za bru dze nia
w po żą da nym kie run ku. Po wy my ciu po wierzch nia szyb ko wy -
sy cha, a pod czas pra cy nie ma efek tu py le nia. Ci śnie nie gwa -
ran tu je ni skie zu ży cie wo dy czy niąc myj ki nie zwy kle wy daj ny mi
i eko lo gicz ny mi na rzę dzia mi. 
Od po wied ni wy bór myj ki uspraw ni pro ces czysz cze nia i po -
zwo li efek tyw niej wy ko rzy sty wać czas pra cy. Na co war to
zwró cić uwa gę wy bie ra jąc sprzęt? Jak do brać urzą dze nie, aby
by ło sku tecz ne, speł nia ło na sze wy ma ga nia i jed no cze śnie by -
ło pro ste w ob słu dze?
Pierw szą istot ną kwe stią jest prze zna cze nie myj ki – ro dzaj
i wiel kość czysz czo nej po wierzch ni. Do róż nych za dań bę -
dzie my po trze bo wać my jek o róż nych ci śnie niach i róż nych
prze pły wach wo dy. In na myj ka po słu ży do my cia dróg do -
jaz do wych, np. do ko pal ni czy skła du wę gla, in na do ty po -
wych prac ko mu nal nych w mie ście, gdzie dba my o czy stość
ale jek, chod ni ków, ła wek, przy stan ków czy na wet ko szy
na śmie ci. Są myj ki, któ re po ra dzą so bie z usu wa niem zna -
ków na jezd ni, czy bę dą nie zbęd ne przy kła dze niu as fal tu.
„W ostat nich mie sią cach za ob ser wo wa li śmy zna czą cy
wzrost za in te re so wa nia urzą dze nia mi wy ko rzy sty wa ny mi
nie tyl ko do my cia, ale rów nież do de zyn fek cji. Jest to po -
dyk to wa ne obec ną sy tu acją zwią za ną z pan de mią. Jed nak
są dzie dzi ny, w któ rych ta de zyn fek cja by ła, jest i bę dzie ko -
niecz na – choć by czysz cze nie kon te ne rów na śmie ci, kur ni -
ków czy po miesz czeń go spo dar skich. Dla te go przed za ku -
pem war to spraw dzić, ja kich środ ków che micz nych mo że -
my użyć w pra cy z myj ką. Czy do pusz cza na jest tyl ko wo da,
czy np. środ ki ni we lu ją ce bak te rie i za raz ki, usu wa ją ce kon -
kret ny ro dzaj za nie czysz cze nia – smar czy tłuszcz” ra dzi Da -
riusz Kwie cień, przed sta wi ciel mar ki Dy na set, pro du cen ta
hy drau licz nych my jek wy so ko ci śnie nio wych. 

Nie tyl ko prze zna cze nie wpły wa na ro dzaj i pa ra me try urzą dze -
nia – nie mniej istot na jest ma szy na no śna. Myj ki ulicz ne współ -
pra cu ją z więk szo ścią ma szyn ro bo czych wy po sa żo nych
w układ hy drau licz ny. Bez pro ble mu moż na łą czyć je z cią gni -
ka mi, ła do war ka mi, cię ża rów ka mi i po jaz da mi ko mu nal ny mi.
Naj waż niej szy wy móg tech nicz ny, ja ki jest bra ny pod uwa gę
przy wy bo rze myj ki to wy daj ność ukła du hy drau licz ne go – prze -
pływ ole ju i ci śnie nie. Na przy kład do za si la nia naj mniej szej myj -
ki Dy na set, któ ra ge ne ru je ci śnie nie 200 bar i 30 l/min po trze bu -
je my za le d wie 45 l/min ole ju hy drau licz ne go i ci śnie nie 180-210
bar – wy ja śnia Da riusz Kwie cień. Myj ki wy stę pu ją ze zbior ni -
kiem wo dy lub bez. Więk szość ma szyn no śnych wy ma ga za -
sto so wa nia my jek ze zbior ni kiem wo dy. Jed nak cią gni ki lub po -
jaz dy ko mu nal ne, do któ rych ma my moż li wość pod pię cia źró -
dła wo dy, mo gą pra co wać z myj ką bez zbior ni ka. Ko rzy sta ją
np. z za so bów z becz ki lub wła sne go wbu do wa ne go zbior ni ka. 
Wy bie ra jąc myj kę zwróć my uwa gę na ak ce so ria – czy do ze -
sta wu do łą czo ny jest filtr wo dy, czy do stęp ny jest wąż i lan ca,
dzię ki któ rym umy je my miej sca trud no do stęp ne, ta kie jak wej -
ścia do bu dyn ków, scho dy, czy na roż ni ki. Do dat ko we wy po sa -
że nie mo że zwięk szyć za kres za sto so wa nia my jek i za pew ni im
dłuż sze, bez a wa ryj ne dzia ła nie. 
Wspo mnia na mar ka Dy na set ofe ru je myj ki o róż nym ci śnie niu

i prze pły wie wo dy oraz róż nej po jem no ści zbior ni ka. Ku pu ją cy
mo gą wy bie rać w zbior ni kach wo dy od 280 do aż 1.120 li trów.
Z ko lei ci śnie nie ro bo cze w myj ce mo że oscy lo wać mię dzy 90
a 250 bar. Wszyst kie myj ki Dy na set za si la ne są wy so ko ci śnie -
nio wą pom pą hy drau licz ną HPW, któ ra jest lek ka i kom pak to -
wa. Mo de le nie po sia da ją ob ro to wych ele men tów, co za po bie -
ga wy pad kom i awa riom. Myj ki Dy na set, w za leż no ści od mo -
de lu, pra cu ją na ła do war kach, cią gni kach, cię ża rów kach i róż -
nych po jaz dach ko mu nal nych. Pro du cen ci Dy na set pod kre śla -
ją eko no micz ną stro nę my jek – ni skie zu ży cie wo dy, któ re nie
prze kra cza jed ne go li tra na je den metr czysz czo nej po wierzch -
ni (przy ci śnie niu od 90 do 200 bar).

www.serafin.pl

Efek tyw ne 
czysz cze nie 
i de zyn fek cja

Efek tyw ne 
czysz cze nie 
i de zyn fek cja

W do bie pan de mii wzro sło za po trze bo wa nie na szyb kie
i sku tecz ne czysz cze nie oraz de zyn fek cję róż nych miejsc
prze strze ni ży cia pu blicz ne go. Świet nym roz wią za niem są
myj ki wy ko rzy stu ją ce moc z hy drau li ki pra cu ją cych ma szyn. 
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Klien ci do ce nia ją tak że in te re su ją ce roz wią za nie, ja kim są kon -
trak ty ser wi so we oraz do stęp do pa kie tów z prze glą da mi ser wi -
so wy mi. I tak pod sta wo wą za le tą Pa kie tu Ser wi so we go Pre -
mium jest zna ny od po cząt ku sta ły koszt na praw po jaz dów
w okre ślo nym cza sie. Prze wi dy wal ność kosz tów znacz nie uła -
twia przed się bior com two rze nie bu dże tów. Tym bar dziej, że
w ra mach zry czał to wa nej opła ty klien ci otrzy mu ją sze reg czyn -
no ści zwią za nych z eks plo ata cją za bu do wy nad wo zia po jaz du.
Naj waż niej sze z nich to:
• usłu ga kon tro li tech nicz nej 
• re gu la cja i pa ra me try za cja po wy mia nie czę ści,
• kon ser wa cja za bu do wy,
• na pra wy wraz z wy mia ną uszko dzo nych 

lub zu ży tych czę ści za mien nych,
• przy go to wa nie po jaz dów do se zo nu zi mo we go i let nie go

(między innymi prze zbra ja nie urzą dzeń my ją cych).
Wszyst kie wy żej wy mie nio ne czyn no ści za war te są w sta łej
opła cie abo na men to wej wraz z kosz ta mi do jaz du do klien ta,
co ozna cza, że użyt kow nik nie po no si żad nych do dat ko wych
wydatków. Po zwa la to w pro sty spo sób zop ty ma li zo wać
kosz ty utrzy ma nia, kon ser wa cji oraz bie żą cych na praw eks -
plo ato wa ne go par ku ma szy no we go. 

Pa kie ty prze glą dów moż na do pa so wać pod ką tem in dy wi du al -
nych po trzeb oraz flo ty po jaz dów. W ra mach ofer ty na Pa kie ty
Prze glą dów fir ma ofe ru je prze glą dy po jaz dów na okres od 1
ro ku do 3 lat wraz z ro bo ci zną, nie zbęd ny mi ma te ria ła mi oraz
do jaz dem do klien ta. Stan dar do we pa kie ty prze glą dów obej -
mu ją m. in.: wy mia nę ole ju, wy mia nę fil trów, czyn no ści re gu la -
cyj ne oraz spraw dza ją ce (m. in. ba da nia mo men tu do krę ce nia
śrub, spraw dza nie oraz re gu la cja ci śnień hy drau licz nych). Na -
pra wy i prze glą dy w ra mach pa kie tów re ali zo wa ne są w miej scu
wska za nym przez użyt kow ni ka lub w jed nym z wy spe cja li zo wa -
nych punk tów ser wi so wych w prze cią gu 24 go dzin od zgło sze nia.
Ba zu jąc na dłu go let nim do świad cze niu, ser wis ZOELLER

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.zoeller.pl

Pro fe sjo nal ny ser wis to pod sta wa
Po nad dwudziestolet nie do świad cze nia rynkowe, wy kwa li fi ko wa na ka dra pra cow ni ków oraz
spe cja li stycz na wie dza to kluczowe ar gu men ty dla działalności przed się bior stwa. Zdo by ta wie -
dza oraz de ter mi na cja w sta wia niu na naj wyż szą tech no lo gię oraz bez pie czeń stwo in we sty cji to
naj lep sza gwa ran cja usług na naj wyż szym po zio mie. Naj wyż sze stan dar dy obej mu ją tak że ja -
kość usług ser wi so wych świad czo nych przez fir mę ZOELLER TECH. 

a ZOELLER TECH dysponuje doskonale wyposażonym zapleczem serwisowym,
skracającym czas usunięcia awarii do niezbędnego minimum

Fir ma ZOELLER TECH to je den z naj więk szych pro du cen -
tów po jaz dów ko mu nal nych, któ re ma ją za gwa ran to wa ny
pro fe sjo nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny na te re -
nie ca łej Pol ski. W na szym kra ju ser wi sy sta cjo nar ne fir my
miesz czą się w Re ko wie Gór nym (woj. po mor skie), War sza -
wie i w Cho rzo wie. Wszyst kie pla ców ki dys po nu ją bo ga to
wy po sa żo ny mi ma ga zy na mi naj wyż szej ja ko ści ory gi nal -
nych czę ści za mien nych, co umoż li wia szyb kie i ter mi no we
wy ko na nie wszel kich czyn no ści ser wi so wych. 

Za kres prac zwią za nych z na pra wą gwa ran cyj ną i po gwa -
ran cyj ną obej mu je za bu do wy mar ki ZOELLER, EKOCEL,
FAUN, HALLER, JOAB oraz SEMAT. Do dać na le ży, że
oprócz ser wi sów sta cjo nar nych, fir ma dys po nu je rów -
nież ośmio ma sa mo cho da mi ser wi so wy mi wy po sa żo ny mi
w nie zbęd ne oprzy rzą do wa nie, umoż li wia ją ce wy ko na nie
więk szo ści na praw w miej scu do god nym dla klien tów. Skra -
ca to zde cy do wa nie kosz ty oraz czas usu nię cia uster ki,
a tak że czas bez pro duk tyw ne go prze sto ju po jaz du.
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TECH ofe ru je rów nież sze reg skom pli ko wa nych na praw zwią -
za nych z czę ścio wym lub cał ko wi tym re mon tem po jaz du, po le -
ga ją cym między innymi na:
• na pra wie lub wy mia nie pra sy,
• wzmoc nie niu ścian bocz nych od wło ka,
• na pra wie wrzut ni ka,
• przy sto so wa niu po jaz dów do sys te mów wa go wych,
• pia sko wa niu i ma lo wa niu ra my pod wo zia 

i ele men tów za bu do wy,
• mo der ni za cji użyt ko wa nych po jaz dów,
• mon ta żu do dat ko we go wy po sa że nia, jak np.: 

układ cen tral ne go sma ro wa nia, wrzut nik, 
urzą dze nie do roz ci na nia wor ków.

In te re su ją cą pro po zy cją fir my są szko le nia dla klien tów
z za kre su ob słu gi sprzę tu ZOELLER oraz codziennej
konserwacji i zasad dbałości o sprzęt. W ra mach szko leń
fa cho wa ka dra in struk to rów pre zen tu je in no wa cyj ne roz -
wią za nia tech no lo gicz ne sto so wa ne w śmie ciar kach, za -
mia tar kach oraz sys te mach za ła dow czych. 
Po nad to, uwzględ nia jąc po trze by klien tów oraz ma jąc
świa do mość, że wszelkie prze sto je po jaz dów to wy mier ny
koszt, ser wis ZOELLER TECH ofe ru je usłu gę naj mu śmie -
cia rek oraz po jaz dów spe cja li stycz nych – płu go -so la rek
w okre sie krót ko- i dłu go ter mi no wym oraz, co jest
szczególnie ważne, udo stęp nia klien tom po jazd za stęp czy
w przy pad ku dłuż sze go re mon tu.

f Dzię ki pro fe sjo nal nej ka drze
ser wi so wej oraz spe cja li -
stycz nym na rzę dziom fir ma
ZOELLER TECH jest w sta -
nie prze pro wa dzić na wet
naj bar dziej skom pli ko wa ne
pra ce na praw cze. Naj bar -
dziej spek ta ku lar ny efekt
przy no szą kom plek so we re -
mon ty użyt ko wa nych po jaz -
dów. W ich wy ni ku po jaz dy
zy sku ją nie tyl ko no wy wy -
gląd, ale tak że grun to wnej
prze bu do wie ule ga ją naj -
waż niej sze in sta la cje. Dzię ki
te mu wy re mon to wa na za bu -
do wa zy sku je pa ra me try po -
rów ny wal ne z fa brycz nie
no wym po jaz dem
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Ko mu nal na ofer ta KH-KIPPER

Spraw ne re ali zo wa nie za dań ko mu nal nych jest moż li we tyl ko wte dy, gdy wy sił ki firm wspie ra ne
są przez od po wied nie na rzę dzia. W przy pad ku spe cja li stycz nych po jaz dów sze ro ki wy bór
wszech stron nych i sku tecz nych roz wią zań ofe ru je przed się bior stwo KH-KIPPER.

Przede wszyst kim w ofer cie KH-KIPPER znaj du ją się po pu lar ne
urzą dze nia ha ko we o ła dow no ści 8 i 12 ton. Mo du ło wa bu do -
wa uła twia ich mon taż na róż nych pod wo ziach, a śli zgi moż na
re gu lo wać dla róż nych roz sta wów po dłuż nic kon te ne rów z za -
kre su 1.020-1.070 mm. Fir ma KH-KIPPER kła dzie du ży na cisk
na bez pie czeń stwo w swo ich pro duk tach. Dla te go hak urzą -
dze nia po sia da gra wi ta cyj ne za bez pie cze nie elip tycz ne, a ła -
du nek jest prze su wa ny ła god nie po rol kach.
Na to miast układ hy drau licz ny wy po sa żo ny zo stał w za wo ry za -
bez pie cza ją ce przed nie kon tro lo wa nym opad nię ciem ła dun ku
i uszko dze niem urzą dze nia w przy pad ku ro ze rwa nia prze wo -
dów hy drau licz nych. Urzą dze nie wy po sa żo ne jest tak że w hy -
drau licz ną blo ka dę kon te ne ra oraz ste ro wa nie z ka bi ny kie row -
cy lub ra my pod wo zia. Blo ka da kon te ne ra po sia da wskaź ni ki
in for mu ją ce o po praw nym za blo ko wa niu po jem ni ka.

Użyt kow ni cy do ce nia ją tak że wy go dę przy roz ła dun ku i za ła dun -
ku pu ste go lub ob cią żo ne go czę ścio wo kon te ne ra. Za pew nia ją
moż li wość przej ścia w szyb szy tryb pra cy przez od po wied nie
prze łą cze nie dźwi gni ste ro wa nia. Z ko lei zmo der ni zo wa ny kształt
ha ka za cze po we go uła twia chwy ta nie i wy cze pie nie kon te ne ra
(hak po sia da za pad kę gra wi ta cyj ną wraz z na pro wa dza niem).
Urzą dze nia ha ko we KH-KIPPER ma ją moż li wość blo ko wa nia
ha ka mi za po dłuż ni ce kon te ne ra od środ ka, jak i od ze wnątrz
oraz po sia da ją przed nie pod po ry śli zgo we (rol ki ob ro to we x 2,
śli zgi x 4) sta bi li zu ją ce za ła du nek kon te ne ra.
Po za po pu lar ny mi ha kow ca mi bran ży ko mu nal nej po trzeb ne są
tak że in ne po jaz dy. Na pew no wie le firm do ce ni wszech stron ne
moż li wo ści sto so wa nia trój stron nych za bu dów sa mo wy ła dow -
czych. I tak mo del W3 F wy ko rzy sty wa ny mo że być do ca ło rocz -
ne go utrzy ma nia dróg. Zi mą po jazd wy po sa żo ny w pług od -
śnież ny sta no wi do sko na ły no śnik do po sy py wa rek, la tem zaś
do bie żą ce go utrzy ma nia in fra struk tu ry dro go wej. Mon taż nad -
sta wek ze sta lo wej siat ki umoż li wia wy ko rzy sta nie za bu do wy
do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych, np. makulatury,
tworzyw sztucznych, szkła lub li ści. Po jazd mo że być wy po sa -
żo ny w po sy py war kę, pły tę czo ło wą pod mon taż płu gu od -
śnież ne go. Pod kład an ty ko ro zyj ny i spe cjal ny la kier chro nią zi -
mą sta lo we ele men ty skrzy ni przed nie ko rzyst nym dzia ła niem
so li i środ ków che micz nych.
Za bu do wy te go ty pu po sia da ją za zwy czaj za wia sy gór ne i dol -
ne. Umoż li wia to bez piecz ny i szyb ki wy ła du nek ma te ria łów
syp kich, ta kich jak pia sek po otwar ciu zam ków dol nych oraz
wy ła du nek pa let przy otwar ciu burt na dół. Dzię ki od po wied niej
we wnętrz nej sze ro ko ści moż li wy jest prze wóz pa let w dwóch
rzę dach za ła do wa nych obok sie bie.
War to za uwa żyć, że siat ka na bur cie przed niej chro ni ka bi nę
przed uszko dze niem przy za ła dun ku i w trans por cie. Uchwy ty

a Ładowność 8 i 12 ton urządzeń hakowych produkowanych przez KH-KIPPER
umożliwia stosowanie ich w różnorodnych zastosowaniach komunalnych

a Interesującą propozycją dla wielu
firm komunalnych może być
zabudowa tylnozsypowa typu W1C
o pojemności 16,5 m3 z żurawiem
zamontowanym za kabiną
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na bur tach bocz nych uła twia ją wej ście na skrzy nię. Du żym
udo god nie niem w co dzien nej pra cy jest szyb ka i pro sta wy -
mia na róż ne go osprzę tu zi mo we go. Wspo ma ga nie sprę ży no -
we umiej sco wio ne z przo du skrzy ni uła twia opusz cza nie i za -
my ka nie burt. Ła du nek, np. po sy py war ka, jest bez piecz nie
mo co wa ny dzię ki uchwy tom w pod ło dze i na ścia nie przed niej.
Z ko lei za bu do wa ty pu W1 C jest prze zna czo na do se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów. Skrzy nia tyl noz sy po wa te go po jaz du
im po nu je po jem no ścią 39 m3. Jest po dzie lo na we wnątrz
na trzy czę ści za po mo cą prze gród, co uła twia pre cy zyj ne
roz lo ko wa nie po sor to wa ne go wcze śniej szkła. Prze gro dy są
de mon to wa ne za po mo cą żu ra wia i uchwy tów do prze no sze -
nia nie za leż nie i umoż li wia ją opróż nie nie ze szkła wszyst kich

po jem ni ków w jed nym kur sie bez ry zy ka zmie sza nia się
w cza sie trans por tu i roz ła dun ku. Po zwa la to na pre cy zyj ne
roz lo ko wa nie po sor to wa ne go wcze śniej szkła.
In te re su ją cą pro po zy cją w tym seg men cie po jaz dów jest za bu -
do wa tyl noz sy po wa ty pu W1 C o po jem no ści 16,5 m3. Mon to -
wa na jest na pod wo ziu 6x2 z żu ra wiem za mon to wa nym za ka -
bi ną, a spe cjal ny chwy tak umoż li wia opróż nia nie po jem ni ków
ty pu „dzwon” wy ko rzy sty wa nych do se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów. Na tyl nej bur cie hy drau licz nej za mon to wa no wspor nik dla
ra mie nia żu ra wia, dzię ki cze mu nie mu si być on każ do ra zo wo
skła da ny. Dzię ki plan de ce ste ro wa nej z pi lo ta kie row ca wy -
wrot ki nie mu si każ do ra zo wo wspi nać się na sa mo chód.

www.kh-kipper.pl

a Cie ka wą pro po zy cją w ofer cie KH-KIPPER jest za bu do wa do trans por tu od pa -
dów po cho dzą cych z se lek tyw nej zbiór ki, na przykład ma ku la tu ry, two rzyw
sztucz nych, szkła czy li ści

a Trójstronne zabudowy samowyładowcze można wykorzystywać zarówno do
zimowego, jak i letniego utrzymania dróg



42 Pośrednik Komunalny

Fa men ne En robés do ob rób ki de struk tu as fal to -
we go uży wa trój po kła do we go prze sie wa cza Ke -
estrack C6 e z na pę dem elek trycz nym w po łą cze -
niu z dwie ma sta cjo nar ny mi w peł ni elek trycz ny mi
kru szar ka mi. Ma szy ny we szły do eks plo ata cji
w ubie głym ro ku, a de cy zja o za sto so wa niu „elek -
try ków” po dyk to wa na by ła nie tyl ko wzglę da mi
eko no micz ny mi, ale tak że eko lo gicz ny mi. Klu czo -
wa oka za ła się mo bil ność prze sie wa cza Ke estrack
C6 e, któ ry mo że być ła two prze miesz cza ny bez
ko niecz no ści cza so chłon ne go de mon ta żu. Jest to
ogrom nym atu tem ma szy ny, zda rza się bo wiem, że
jest ona czę sto prze no szo na w in ne miej sca.
Pa trick No iset, dy rek tor tech nicz ny Fa men ne En -
robés wy ja śnia, że war stwa wierzch nia dro gi za -
wsze skła da się w stu pro cen tach z no we go as fal -
tu, na to miast na wet do pięć dzie się ciu pro cent
war stwy spodniej mo że po cho dzić z od zy sku. Ma -
te riał ta ki fir ma wy twa rza we wła snym za kła dzie re -
cy klin go wym. Mo bil ny za kład re cy klin gu as fal tu
jest w peł ni na pę dza ny elek trycz nie, po szcze gól -
ne ma szy ny – kru szar ki i prze sie wacz – pod łą czo -
ne są bez po śred nio do sie ci ener ge tycz nej. – Wni -
kli wa ana li za wa run ków śro do wi sko wych wy pa dła
jed no znacz nie. Za sto so wa nie prze sie wa cza Ke -
estrack C6 e za si la ne go z sie ci elek trycz nej by ło
dla Fa men ne En robés ko niecz no ścią. Po sta wi li -
śmy so bie bo wiem za cel od zy ski wa nie ma te ria łów
dro go wych przy jed no cze snym za pew nie niu ze ro -
we go śla du wę glo we go. Jest to moż li we tyl ko dzię -
ki speł nie niu przez fir mę wy ma gań neu tral no ści
emi syj nej – tłu ma czy Pa trick No iset. 
Prze sie wacz moż na tak że uru cho mić z po kła do we -
go sil ni ka wy so ko pręż ne go i agre ga tu prą do twór -
cze go. Sil nik elek trycz ny prze si ewa cza C6e jest
bar dziej eko lo gicz ny, wy ma ga rów nież mniej szych
na kła dów na kon ser wa cję. Układ na pę do wy zu ży -
wa mniej ole ju hy drau licz ne go i jest mniej uciąż li wy
dla śro do wi ska na tu ral ne go, co wy ni ka z pra cy bez
emi sji spa lin i ogra ni cze nia ry zy ka wy cie ków. 
Dzię ki spe cy ficz nej bu do wie prze sie wa cza użyt -
kow nik mo że uzy ski wać naj wyż szej ja ko ści kru -
szy wo o frak cji 0-11 mm. Pro ces obej mu je kru -
sze nie wstęp ne, kon tro lę ziar ni sto ści uzy ska ne go
ma te ria łu, je go re cyr ku la cję do dru gie go eta pu
kru sze nia oraz koń co wą se pa ra cję. 

Pra wi dło wy prze bieg ca ło ści pro ce su tech no lo gicz -
ne go za pew nia prze sie wacz Ke estrack C6 e i dwie
sta cjo nar ne, na pę dza ne elek trycz nie kru szar ki.
Kosz za sy po wy głów nej kru szar ki jest za ła do wy -
wa ny przez ła do war kę ko ło wą. Na wstęp nym eta -
pie kru sze nia uzy sku je się gru bo ziar ni stą frak cję,
któ ra po da wa na jest do prze sie wa cza Ke estrack
C6 e. Ma te riał re cy klin go wy o ziar ni sto -
ści 11/40 mm tra fia na stęp nie do dru giej kru szar ki
wal co wej. W ten spo sób two rzy się pew ne go ro -
dza ju obieg za mknię ty po zwa la ją cy uzy skać kru -
szy wo o bar dzo spe cy ficz nej ziar ni sto ści od 0
do 11 mm. Za sto so wa nie kru szar ki wal co wej oka -
za ło się do sko na łym po su nię ciem. Fa men ne En -
robés uzy sku je bo wiem do sko na ły pro dukt fi nal -
ny, o opty mal nych wła ści wo ściach – kru szy wo
z od zy sku od po wia da ją ce ja ko ścią no we mu su -
row co wi. Bez do mie szek smo ły czy nad mia ru
drob nej frak cji. A to wszyst ko przy za cho wa niu
wy so kiej wy daj no ści, któ ra bez pro ble mów się -
gać mo że na wet do 100 ton na go dzi nę. Pro dukt
fi nal ny jest sta le i w naj drob niej szych szcze gó łach
kon tro lo wa ny pod wzglę dem ja ko ścio wym przez
wła sne la bo ra to rium fir my. Na bie żą co ba da ne jest
uziar nie nie, udział pro cen to wy, za war tość po szcze -
gól nych frak cji i za war tość bi tu mu. Je dy nie w ten
spo sób za pew nić moż na uzy ska nie jed no rod ne go,
naj wyż szej ja ko ści pro duk tu fi nal ne go.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.amago.pl

Bel gij ska fir ma Fa men ne En robés zaj mu je się pro duk cją i trans por tem mas bi tu micz nych dla
sek to ra dro go we go. Za trud nia pięt na stu pra cow ni ków, któ rzy nad zo ru ją wy twór nię mas bi tu -
micz nych, za kład re cy klin gu as fal tu i na le żą ce do fir my la bo ra to rium. Wszyst ko to dzie je się
rów no cze śnie. Wy twór nia as fal tu za si la na po czę ści tak że su row cem po cho dzą cym z od zy sku
osią ga mak sy mal ną wy daj ność na po zio mie się ga ją cym trzy stu dwu dzie stu ton na go dzi nę.

Re cy klin g as fal tu

a Pa trick No iset, dy rek tor tech -
nicz ny Fa men ne En robés do -
ce nia wa lo ry ma szyn Ke estrack

a Do ob rób ki de struk tu as fal to -
we go uży wa się trój po kła do -
we go prze sie wa cza Ke estrack
C6 e z na pę dem elek trycz nym

s Kru szy wo uzy ska ne w dro -
dze rec klin gu od po wia da ja -
ko ścią no we mu su row co wi
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PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI
www.graco.pl

Cały wysięg
naprzód!
Cały wysięg
naprzód!

a Ope ra tor pre cy zyj nie ste -
ru je żu ra wiem z wy god -
ne go, pod grze wa ne go
sie dzi ska ko rzy stając
z dwóch er go no micz -
nych joy stic ków oraz pe -
da łów. Co istot ne, nie
opusz cza jąc swe go miej -
sca pra cy, mo że włą czać
i ga sić sil nik po jaz du oraz
re gu lo wać je go ob ro ty.
Je że li wy ko nu je za da nia
po zmro ku lub w wa run -
kach ogra ni czo nej wi -
docz no ści, bez piecz ną
pra cę umoż li wia mu ze -
spół czte rech re flek to rów

Gra co nie tylko wykonuje spe cja li stycz ne za bu do wy
po jaz dów cię ża ro wych, ale za pew nia tak że opty mal -
ne zestawienie urzą dzeń pod względem technicznym
oraz sze ro ką ga mę osprzę tu ro bo cze go do żu ra wi
zwiększającego zakres ich zastosowania. W ofercie
Graco znaleźć można różnego rodzaju osprzęt
roboczy niezbędny w zastosowaniach komunalnych.
Należą do niego chwy ta ki, ko sze ro bo cze, za wie sia,
wcią gar ki, wi dły pa le to we czy świ dry ziem ne.
Cie ka wy mi roz wią za nia mi są wie lo funk cyj ne kon -
struk cje wy ko na ne na trzy osio wych pod wo ziach
z ukła dem na pę do wym w kon fi gu ra cji 6x2. De cy du ją -
cy wpływ na funk cjo nal ność za bu dów ma efek tyw ne
zsyn chro ni zo wa nie na jed nym pod wo ziu urzą dze nia
ha ko we go oraz za ka bi no we go żu ra wia. 
W kon struk cji wy ko rzy sta no żu raw Ep si lon Q1 50 -

Z96 o za kre sie ob ro tu 425° i wy się gu – osią ga ne go
za spra wą po dwój ne go wy su wu hy drau licz ne go
– 9,6 me tra. Dla za pew nie nia jak naj dłuż szej, bez a -
wa ryj nej i – przede wszyst kim – w peł ni efek tyw nej
eks plo ata cji urzą dze nia, me cha nizm ob ro tu jest
przez ca ły czas za nu rzo ny w ole ju. Spra wia to, że nie
prze grze wa się, co zwięk sza licz bę wy ko ny wa nych
cy kli ro bo czych. Ży wot ność żu ra wia pod no si też po -
pro wa dze nie prze wo dów hy drau licz nych za si la ją -
cych chwy tak i ro ta tor we wnątrz ra mie nia zgi na ne -
go. Da je to do bre za bez pie cze nie przed uszko dze -
nia mi me cha nicz ny mi i de gra du ją cym wpły wem
czyn ni ków at mos fe rycz nych.

Sta bil ność po jaz du pod czas pra cy za pew nio na zo -
sta ła dzię ki za sto so wa niu dwóch roz su wa nych hy -
drau licz nie pod pór, któ rych roz staw wy no si 4,7 me -
tra. Żu raw wy ko rzy sty wa ny jest z sze ścio pal co wym
chwy ta kiem o po jem no ści trzy stu li trów. Na rzę dzie to
umoż li wia ła twy za ła du nek róż ne go ro dza ju od pa -
dów me ta lo wych. Dwa spo śród je go pal ców wy pro fi -
lo wa no tak, by w po zy cji trans por to wej bez piecz ne
osa dzić chwy tak na zgi na nym ra mie niu.
Oprócz żu ra wia za bu do wę wy po sa żo no rów nież
w urzą dze nie ha ko we Pal fin ger T20 po sia da ją -
ce zdol ność za ła dun ko wą wy no szą cą 20 ton. Po -
zwa la to na ob słu gę kon te ne rów o dłu go ści we -
wnętrz nej od 5.500 do 6.500 mi li me trów. Dzię ki zop -
ty ma li zo wa niu kon struk cji i za sto so wa niu wy so ko -
ga tun ko wych sta li drob no ziar ni stych, ma sa ta kie go
ha kow ca wy no si za le d wie 2.100 kg. Sta no wi to du -
żą za le tę, szcze gól nie dla firm trans por tu ją cy cvh
złom, dla któ rych szcze gól nie li czy się wy so ka ła -
dow ność po jaz du. Urzą dze nie ma ją ce pro por cjo -
nal ne ste ro wa nie elek trycz ne po sia da cie ka we funk -
cje zwięk sza ją ce efek tyw ność je go wy ko rzy sta nia.
Naj lep szy mi te go przy kła da mi są układ ła god ne go
uło że nia kon te ne ra do po zy cji trans por to wej „Soft
Stop” oraz przy spie sza ją cy ruch sys tem „Ra pid Mo -
tion”, któ ry wy ko rzy stu je się pod czas ob słu gi lżej -
szych po jem ni ków. Nie tyl ko przy spie sza ją one
ope ro wa nie urzą dze niem, ale re du ku ją tak że ob cią -
że nia dy na micz ne pod wo zia i za bu do wy.5

Za in tre so wa ni na by ciem sa mo cho du cię ża ro we go z żu ra wiem prze ła dun ko wym z ca łą pew no ścią po -
win ni za in te re so wać się ofer tą fir my Gra co. Po sia da ona pro fe sjo nal ny za kład pro duk cyj ny i dłu go -
let nie do świad cze nia w za bu do wy wa niu po jaz dów spe cja li stycz nych i jest w sta nie re ali zo wać
spe cy ficz ne za mó wie nia użyt kow ni ków z bran ży ko mu nal nej. Tym bar dziej, że wy ko ny wa ne przez
nią kon struk cje wy po sa żo ne są w urzą dze nia prze ła dun ko we re no mo wa nej mar ki Pal fin ger.
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Ładowarka LiuGong 877H napędzana jest silnikiem Cum min s
QSL9 rozwijającym moc 235 kW. Jednostka współ pra cu je
z au to ma tycz ną prze kład nią ZF ty pu po wer shift, a to za pew nia
opty mal ne osią gi w róż nych wa run kach eks plo ata cji ma szy ny.
Dzię ki te mu użyt kow ni cy mo gą li czyć na eko no micz ne zu ży cie
pa li wa, a jed no cze śnie wy ko rzy sty wać peł ną moc. In te re su ją -
cym roz wią za niem jest moż li wość sko rzy sta nia (w opcji) ze
zdu blo wa ne go ukła du kie row ni cze go. W tym wy pad ku ope ra -
tor mo że ste ro wać ma szy ną za po mo cą tra dy cyj nej kie row ni cy
lub nie wiel kie go, elek trycz ne go joy stic ka ob słu gi wa ne go le wą
rę ką. Zo stał on umiesz czo ny w spe cjal nej kon so li ra zem
z prze łącz ni kiem FNR (jaz da przód -tył, bieg neu tral ny), włącz -
ni kiem sy gna łu dźwię ko we go oraz funk cji kick -down (re duk cja
do pierw sze go bie gu dla uzy ska nia więk szej si ły na pę do wej
na ko łach, na przykład przy na peł nia niu łyż ki). Ta ka kon struk -
cja umoż li wia er go no micz ne ste ro wa nie ła do war ką, co zmniej -
sza ob cią że nie ope ra to ra, a w na stęp stwie po pra wia efek tyw -
ność pra cy. Na kom fort pra cy ko rzyst nie wpły wa też w peł ni
uszczel nio na ka bi na z sys tem pod ci śnie nio wym. 
W ma szy nie za sto so wa no wy się gnik ty pu Z z du żym prze ło że -
niem, któ ry wy ko rzy stu je hy drau li kę wy so ko ci śnie nio wą
do zwięk sze nia si ły od spa ja nia. Z ko lei wy trzy ma łe mo sty i układ

ha mul co wy za pew nia ją bez pie czeń stwo i trwa łość na wet w trud -
nych wa run kach pra cy. Ła do war ka mo że współ pra co wać z łyż -
ka mi o po jem no ści od 3,5 do 7,0 me trów sze ścien nych, co
umoż li wia jej sku tecz ną pra cę w róż nych za sto so wa niach. Bez
tru du po ra dzi so bie za rów no z trans por tem cięż kie go gru zu bu -
dow la ne go lub kru szy wa, jak i od pa dów ko mu nal nych. 

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.dressta.com

Solidność, ja kość, wy trzy ma łość…
Ła do war ki ko ło we LiuGong  cie szą się co raz więk szym za in te re so wa niem pol skich przed się bior -
ców ko mu nal nych. Wpływ na to ma za rów no atrak cyj na ce na, jak i wy trzy ma łość oraz
wydajność. Do wo dem jest produkowana w Stalowej Woli ła do war ka kołowa LiuGong 877H, któ -
rą co raz czę ściej spo tkać moż na pod czas pra cy na skła do wi skach od pa dów.

a Nowoczesna ła do war ka bez tru du  ra dzi so bie za rów no z trans por tem cięż kie go gru zu, jak
i odpowiednio za gęsz czo nych od pa dów ko mu nal nych
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Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
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CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

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

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

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

1/2021                  25.02.2021                          06.02.2021
2/2021                  23.04.2021                          03.04.2021 
3/2021                  25.06.2021                          02.06.2021 
4/2021                  27.08.2021                          04.08.2021 
5/2021                  15.10.2021                          15.09.2021 
6/2021                  10.12.2021                          17.11.2021

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

komunalny
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

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

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

Ra ba ty
- przy zamówieniu publikacji w obu

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

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

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

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

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

* przy zamówieniu okładki, 
2-stronicowy artykuł jest bezpłatny

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

181 mm x 260mm 
Ro dzaj dru ku:

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 6/2020 

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






