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SPIS TREŚCI

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

  4 Ama go sta wia na „ko mu nal kę”
          Choć więk szość przy cho dów spół ki Ama go

przy no si bran ża bu dow la na, to fir ma 
od lat sys te ma tycz nie po więk sza swo je 
udzia ły w sek to rze ko mu nal nym. 

  6 Po jaz dy na mia rę
           Wal ka o za cho wa nie w jak naj lep szym 

sta nie śro do wi ska na tu ral ne go wy ma ga
sto so wa nia naj no wo cze śniej szych roz wią zań,
Po móc w tym mo gą spe cja li stycz ne po jaz dy,
któ re po wsta ją w kieleckiej fabryce STOKOTY. 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

  9 Ła do war ki Bob cat sku tecz ne w od śnie ża niu
           Oka zu je się, że po do da niu od po wied nie go 

osprzę tu kom pak to we ła do war ki ko ło we fir my 
Bob cat mo gą szyb ko stać się peł no war to-
ścio wy mi na rzę dzia mi do od śnie ża nia. 

10 Pal fin ger na Uni mo gu
            Uni mog U21 9 do trze wszę dzie A efek tyw -

ność dzia ła nia za pew nia od po wied nia za -
bu do wa. Jej za sad ni czym ele men tem jest
elek tro hy drau licz na plat for ma ro bo cza
Pal fin ger P 250 BK 

WYWIAD POŚREDNIKA

12 Targi EKOTECH już w lutym!
           O przygotowaniach do targów

rozmawiamy z menadżerem imprezy,
Marcinem Musiałem z Targów Kielce

HI TY RO KU

14 Hi to wy po czą tek Ener gre en Al pha
          Ener gre en, je den z li de rów seg men tu 

pro fe sjo nal nych ma szyn ko szą cych, 
pan de micz ny rok 2021 mo że za li czyć 
do najbar dziej uda nych.

17 Sko si tra wę i od śnie ży dro gi
            Mar ka No re mat to uzna na w świe cie fir ma,

któ ra w tym ro ku ob cho dzi ła ju bi le usz 40-le -
cia ist nie nia. To fran cu ski pro du cent do star -
cza ją cy pro fe sjo nal ne roz wią za nia dla utrzy -
ma nia dróg i kra jo bra zu

20 Ty ta nicz na moc ko sia rek SaMASZ
           No wa ga ma wie lo funk cyj nych cią gni ków 

kom pak to wych Ku bo ta mo że być in te re su ją cą 
pro po zy cją dla wie lu firm dzia ła ją cych 
w bran ży ko mu nal nej. 

22 In no wa cyj ne ra mio na 
wy się gni ko we McConnel

           Ra mio na wy się gni ko we McConnel 
Po wer Arms no wej se rii 75 wyposażono 
w funk cje, któ re jesz cze bar dziej zwięk sza ją
ich wy daj ność i uni wer sal ność.

24 Li der wy daj no ści i oszczęd no ści 
            Tegoroczna nowość od New Holland, 

sześć modeli traktorów serii T6, powinna
jeszcze bardziej umocnić markę na pozycji
lidera polskiego rynku w segmencie
ciągników o mocy silnika od 145 do 175 KM. 

26 Pre sti żo wy suk ces cią gni ków Val tra
            Pra ce w wa run kach miej skich, na pla cach

bu do wy o ogra ni czo nej prze strze ni wy ma -
ga ją sto so wa nia ma szyn o spe cjal nej kon -
struk cji i zwar tych ga ba ry tach.

27 Za mia tar ki ko mu nal ne Kärcher
          O wy so kiej ja ko ści i funk cjo nal no ści 

za mia ta rek fir my Kärcher chy ba ni ko go 
nie trze ba prze ko ny wać. Swo ją kla sę 
po twier dza ją w co dzien nej pra cy 
na uli cach miast ca łe go świa ta. 

30 Trzech muszkieterów z Gdyni
          Gdyńska INTEGRA i to fir ma, któ ra 

od 20 lat za opa tru je przed się bior stwa 
ko mu nal ne w ca łej Pol sce. W ofercie
znaj du ją się trzy wy jąt ko we po jaz dy, 

któ rych in no wa cyj ne roz wią za nia 
re ko men du ją je do hi tów ro ku. 

32 Eko no micz ne i eko lo gicz ne
           Tak w największym skrócie opisać można

sprzedawane przez Agrex-Eco maszyny
i urządzenia do zagospodarowania
odpadów. Ich wysoka wydajność
uzyskana dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii
powiększa grono ich użytkowników.  

36 Hi to wa se ria ele phant mul ti 
           Dą że nie Pol ski do wpro wa dze nia go spo -

dar ki obie gu za mknię te go wy ma ga 
nie tyl ko chę ci, ale przede wszyst kim 
spe cja li stycz nych ma szyn i urzą dzeń, 
któ re mo gą to umoż li wić. 

39 Udana kontynuacja sprawdzonej spycharki
           Za pre zen to wa na w tym ro ku no wa wer sja 

spy char ki gą sie ni co wej Dres sta TD-15M 
od ra zu spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem. 
Uzna nie wzbu dzi ły za rów no no we roz wią za nia, 
jak i te, któ re spraw dzi ły się w po przed niej wer sji.

42 Ko par ko -ła do war ki JCBi
            Od wie lu lat w Pol sce nie kwe stio no wa nym

li de rem sprze da ży ko par ko -ła do wa rek jest
JCB. Wy ni ki z ro ku 2021 po twier dza ją, że
sy tu acja ra czej szyb ko się nie zmie ni.
Tym bar dziej, że do ofer ty tra fi ła no wa se -
ria tych ma szyn, wy po sa żo na w roz wią za -
nia tech no lo gicz ne, któ re od ra zu po zwo li -
ły im stać się sprze da żo wym hi tem.

44 Łyż ki do pa so wa ne do po trzeb
           Każ de go dnia na znaj du ją ce się w So snow cu

i Ko niec po lu pla ce prze ła dun ko we firmy
ARW Bal tic tra fia ją to ny od pa dów. Du ży 
udział w ich spraw nym trans por cie ma ją
łyż ki wy so kie go wy sy pu pro du ko wa ne 
przez spół kę Dek pol Ste el.



Drodzy Czytelnicy,
zakończył się kolejny rok zdominowany walką z pandemią koronawirusa. Skutki tego odczuwa cała gospodarka,
w tym oczywiście także branża komunalna. Paradoksalnie czynnikiem w dużej mierze odpowiedzialnym
za kryzys jest zwiększony popyt i kłopoty z jego zaspokojeniem. Można się zapytać, jak to możliwe? Wszak wzrost
konsumpcji powinien skutkować wzrostem gospodarczym, a producenci zacierać ręce z powodu sprzedaży na pniu
swoich towarów. Tymczasem okazuje się, że globalna gospodarka rządzi się swoimi prawami, a jednym
z ważniejszych jej ogniw jest łańcuch dostaw materiałów, który został w dramatyczny sposób zakłócony przez
pandemię koronawirusa w roku 2020. Brak podzespołów sprawił, że producenci nie byli w stanie zaspokoić popytu
na swoje towary. Dobitnie jest to widoczne w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie nierzadko czas oczekiwania
na nowy samochód wzrósł nawet do kilkunastu miesięcy. Kłopoty dotyczyły całej branży, a pociągnęły one za sobą
także kłopoty producentów specjalistycznych pojazdów – w tym komunalnych – którzy nie mieli wystarczającej
ilości podwozi do montażu zabudów. 
Niestety, także ostatnie wieści nie są w tym względzie zbyt optymistyczne. Niedawno doszło bowiem
do czasowych zamknięć kluczowych chińskich terminali portowych. A jak wiadomo, wiele niezbędnych
podzespołów niemal w całości opartych jest o elementy produkowane w Chinach. Dlatego ograniczenia
przepustowości chińskich portów powodują lawinę perturbacji oraz zakłócenia obiegu i dostępności kontenerów
oraz statków handlowych w innych miejscach świata.
To z kolei wpływa na ceny morskich przewozów kontenerowych, które od początku lipca 2021 roku wzrosły
półtorakrotnie, a od początku 2020 r. zwiększyły się ponad siedmiokrotnie. A to nie koniec, gdyż chińskie władze
stosują sprawdzoną podczas pierwszej fali pandemii taktykę „zero COVID”. Jednym z jej elementów są restrykcyjne
zakazy przemieszczania się ludności oraz surowe zasady izolacji, co prowadzi do kolejnych znaczących przerw
produkcji w Chinach. A przecież Chiny są wręcz monopolistą w dostawie wielu surowców i komponentów. Kłopoty
z regularnymi dostawami szczególnie dotkliwie odczuwają kraje Unii Europejskiej. Na domiar złego wolniej
działa nie tylko transport morski, ale także lądowy. Brak kontenerów wpłynął także na wzrost cen i opóźnienia
dostaw z Chin do UE transportem kolejowym. W przypadku kolejowego Jedwabnego Szlaku, który biegnie przez
Polskę, czas przejazdu z Chin do granicy w Terespolu wzrósł dwukrotnie. Tak poważne zakłócenia globalnych
łańcuchów dostaw wpływają na wzrost cen produktów. Jeszcze bardziej je podnoszą ostatnie zawirowania
na rynku surowców energetycznych. W efekcie także nasz kraj przeżywa nienotowaną od wielu lat inflację, 
a to wpływa niekorzystnie na całą gospodarkę. Na szczęście w ostatnim czasie trend wzrostu cen nieco wyhamował
i wielu analityków uważa, że w roku 2022 niekorzystne tendencje powinny zostać odwrócone.

Krzysztof Małyszko

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

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

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na ostatniej
stronie każdego wydania

Druk:  GREG, Otwock

Nasza ok∏adka:

Hala serwisowa 
firmy Tymborowski

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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Przed się bior cy z bran ży ko mu nal nej doceniają fakt, że spe cja li -
stycz ny osprzęt sta no wi ide al ne do peł nie nie, zna ko mi cie pod no -
sząc pro duk tyw ność i za kres za sto so wań ładowarek. – Na pew -
no branża komunalna jest seg men tem, w któ ry war to in we sto wać
i któ ry ma ogrom ny po ten cjał na pol skim ryn ku. Wie le obie cu je my
so bie po tym ryn ku. Dla te go dba my o to, aby na sza ofer ta by ła jak
naj bo gat sza i każ dy klient, któ ry jest za in te re so wa ny ma szy na mi
do ko mu nal ne go za sto so wa nia, znaj dzie u nas coś dla sie bie
– pod kre śla Bar tło miej Ru sin, dy rek tor za rzą dza ją cy Ama go. 
Atrak cyj ność ofer ty zwięk sza też fakt, że mi mo za kłó co ne go
przez pan de mię łań cu cha do staw Ama go re ali zu je swo je zo bo -
wią za nia wo bec klien tów z mi ni mal nym po śli zgiem. 

– Rów nież bo ry ka my się z tym pro ble mem. Sy tu acja nie jest kom -
for to wa dla żad ne go dys try bu to ra. Sta ra my się jak naj bar dziej
mak sy ma li zo wać na sze za mó wie nie pre -or de ro we z Hy un da ia,
tak że by za bez pie czyć po trze by na szych klien tów. Nie ste ty, bio -
rąc pod uwa gę sy tu ację, nie za wsze jest to moż li we, ale sta ra my
się wy cho dzić na szym klien tom naprze ciw. Za wsze też in for mu je -
my klien ta o tym, że je że li zaakceptuje dłuż szy czas do sta wy, to
mo że my do sto so wać ma szy nę bez po śred nio pod ocze ki wa ne
wy ma ga nia i stric te pod je go spe cy fi kę pra cy. Ten spo sób dzia ła -
nia po zwa la nam roz wią zać więk szość pro ble mów. Gdy klient za -
ak cep tu je dłuż szy czas do sta wy, to nie za bie ra my wol nych ma -
szyn ze sto ku – wy ja śnia Bar tło miej Ru sin.
W osią gnię ciu ko rzyst nych wy ni ków po mo że sze reg roz wią zań,
któ re Ama go chce za pro po no wać swo im klien tom. Kra kow ska
spół ka ku si atrak cyj ną ofer tą oraz kom plek so wą ob słu gą. W jej
skład wcho dzi tak że fa brycz ne fi nan so wa nie, któ re zde cy do wa -
nie uła twia za kup ma szyn. Re ali zo wa ne jest ono we współ pra cy
z re no mo wa ny mi in sty tu cja mi fi nan so wy mi, a w no wym ro ku
klien ci bę dą mo gli sko rzy stać z pro gra mów, któ re umoż li wią za -
kup ma szyn jeszcze na bar dzo ko rzyst nych wa run kach. 

Na pod kre śle nie za sługu je też fakt, że Ama go każ de go klien ta
trak tu je in dy wi du al nie, a han dlow cy sta ra ją się skon fi gu ro wać
ma szy nę tak, by speł nia ła  je go po trze by w opty mal ny spo sób..
Ta kie po dej ście po zwa la użyt kow ni ko wi uniknąć nie po trzeb -
nych kosz tów, mak sy ma li zu jąc wy daj ność ma szy ny, a jed no -
cze śnie ogra ni cza jąc do nie zbęd ne go mi ni mum kosz ty zwią za -
ne z bie żą cą eks plo ata cją. – Za nim klient sfi na li zu je za kup, na si
han dlow cy prze pro wa dza ją szcze gó ło wą ana li zę je go po trzeb
i za po zna ją się z za kre sem prac, ja ki bę dzie wy ko ny wać da na
ma szy na. Do pie ro wów czas przy stę pu je my do osta tecz nej kon fi -
gu ra cji i spo rzą dze nia koń co wej ofer ty. W ten spo sób zy sku je my
też do dat ko wą wie dzę, co uła twia do bór ma szy ny. Do ty czy to
szcze gól nie użyt kow ni ków, któ rzy po trze bu ją bar dzo spe cja li -
stycz ne go sprzę tu. W ta kich wy pad kach czę sto kon sul tu je my się
bez po śred nio z fa bry ka mi – koń czy Bar tło miej Ru sin.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.amago.pl

Ama go sta wia na „ko mu nal kę”
Ama go od lat sys te ma tycz nie po więk sza swo je udzia ły w sek to rze ko mu nal nym. To prze my śla -
na stra te gia, bo za rząd kra kow skiej spół ki do strze ga ogrom ny po ten cjał tej bran ży. By go wy ko -
rzy stać, Ama go ofe ru je ca ły sze reg od po wied nio do po sa żo nych ładowarek kołowych Hy un dai,
któ re ide al nie spraw dza ją się w sor tow niach od pa dów czy na wy sy pi skach.

a Pra ca w trud nych wa run kach sor tow ni od pa dów po wo do wa nych du żym za py le niem wy -
ma ga sto so wa nia do dat ko wej ochro ny sys te mu wen ty la cji ka bi ny i ukła du chło dze nia 

a Ope ra tor ła do war ki pra cu je w kom for to wych wa run kach. Ka bi na, w któ rej pa nu je nad ci -
śnie nie do sko na le chro ni go przed py łem i szko dli wy mi wy zie wa mi 

a Ła do war ki Hy un dai im po nu ją ży wot no ścią. Od po wied nio eks plo ato wa ne i kon ser wo wa ne
po tra fią pra co wać wy daj nie i bez naj mniej szej awa rii na wet w naj trud niej szych wa run kach
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STOKOTA jest obec na na pol skim ryn ku od po -
nad 25 lat, ale tra dy cja pol sko -bel gij skiej fir my
jest jesz cze dłuż sza, gdyż się ga ro ku 1963, kie dy
to spół ka zo sta ła za re je stro wa na w Lo ke ren (Bel -
gia). Obec nie sto procent pro duk cji od by wa się
w dwóch pol skich za kła dach – w El blą gu i Kiel -
cach. Fa bry ka w El blą gu re ali zu je pro duk cję
zbior ni ków do wszyst kich ty pów po jaz dów oraz
spe cja li zu je się w pro duk cji na czep do bran ży pa -
li wo wej oraz avia tion. Z ko lei za kład w Kiel cach
spe cja li zu je się w re ali za cji za bu dów cy stern pa li -
wo wych oraz po jaz dów spe cja li stycz nych z bran -
ży Wa ste & Cle aning. Łącz nie w Sto ko ta Po land
za trud nio nych jest po nad 250 osób, z cze go
w kie lec kiej fa bry ce pra cu je ich po nad 100. W re -
zul ta cie obec nie Gru pa STOKOTA to naj więk szy
w Pol sce pro du cent po jaz dów, za bu dów, przy -
czep i na czep o bu do wie zbior ni ko wej. Dla te go
war to pa mię tać, że choć fir ma ko ja rzo na jest
przede wszyst kim z do sko na ły mi cy ster na mi, to
waż nym ele men tem jej dzia łal no ści jest rów nież
pro duk cja po jaz dów wy ko rzy sty wa nych do zbiór -
ki od pa dów oraz czysz cze nia sie ci ka na li za cyj -
nych. Tą dzia łal no ścią zaj mu je się od ręb ny dział
„Wa ste & Cle aning”, któ re go pro duk ty ła two roz -
po znać dzię ki lo gu za bar wio ne mu na ko lor zie lo -
ny. Sa mo cho dy sto so wa ne w od sy sa niu lub ła do -
wa niu od pa dów oraz czysz czą ce ka na li za cje i in -
sta la cje, w tym rów nież prze my sło we, pra cu ją

głow nie na obiek tach za mknię tych, ta kich jak
elek tro cie płow nie, ra fi ne rie oraz por ty mor skie.
Dla te go też rza dziej moż na je spo tkać na dro gach
i uli cach miast. Zdo by cie za ufa nia u tak wy ma ga -
ją cych klien tów by ło moż li we dzię ki pro duk cji po -
jaz dów o naj wyż szej ja ko ści i trwa ło ści. Po za tym
po jaz dy speł nia ją naj wyż sze stan dar dy
pod wzglę dem za sto so wa nych tech no lo gii,
a kosz ty ich za ku pu i eks plo ata cji za pew nia ją
opty mal ny bi lans eko no micz ny. A o tym, że po -
jaz dy do ob słu gi sie ci wod no -ka na li za cyj nej
spraw dza ją się w prak ty ce świad czy flo ta kil ku -
dzie się ciu urzą dzeń zda ją cych co dzien nie prak -
tycz ny test w za kła dach na te re nie ca łej Pol ski. 
– Nasz kie lec ki za kła d specjalizuje się w mon tażu
za bu dów pa li wo wych oraz ca ło ścio wym pro cesie
pro duk cji i mon ta żu po jaz dów spe cja li stycz nych.
Prze zna czo nych za rów no do zbiór ki od pa dów, jak
i czysz cze nia. Od by wa się to w ha lach warsz ta to -
wych o łącz nej po wierzch ni bli sko 2.000 m2. Pro -
ces pro duk cji nad zo ru je bli sko stuoso bo wa ka dra
do świad czo nych pra cow ni ków, któ rzy na od ręb -
nych sta no wi skach mon tu ją po szcze gól ne ele -
men ty kon struk cji – wy ja śnia Mar cin Pysz no, dy -
rek tor kie lec kich za kła dów STOKOTA.
Do daj my, że za rów no fa bry ka w Kiel cach, jak
i ca ła fir ma wpi sa na jest na li ście Trans por to we -

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI
www.stokota.com

Pojazdy na miarę potrzeb użytkownika
i środowiska naturalnego
Wal ka o za cho wa nie w jak naj lep szym sta nie śro do wi ska na tu ral ne go wy ma ga sto so wa nia naj -
no wo cze śniej szych roz wią zań, gdyż tyl ko one są w sta nie sku tecz nie ogra ni czać nie ko rzyst ny
wpływ dzia łal no ści czło wie ka. Po móc w tym mo gą spe cja li stycz ne po jaz dy, któ re po wsta ją
w na le żą cej do fir my STOKOTA fa bry ce w Kiel cach. W swo ich kla sach na le żą do naj bar dziej za -
awan so wa nych tech no lo gicz nie, a wy so ką ja kość po twier dza ją na te re nie ca łej Pol ski.

a W pierw szym eta pie po wsta -
wa nia spe cja li stycz nej za bu -
do wy od by wa się przy go to -
wa nie pod wo zia 

s Mon taż osprzę tu ar ma tu ry,
wła zy re wi zyj ne i koł nie rze,
do któ rych przyj dą za wo ry
lub prze pust ni ce
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zbior nik wy ko na ny w tech no lo gii ci śnie nio wo -
-próż nio wej oraz wy dzie lo ny w nim do dat ko wy
po jem nik na czy stą wo dę. Roz wią za niem często
wy bie ra nym przez klien tów są zbior ni ki wod ne
wy ko na ne w for mie do dat ko wych, kon fo rem -
nych po jem ni ków bocz nych, po łą czo nych w ce -
lu wy rów ny wa nia po zio mu wo dy. Po uzbrojeniu
ta kiego zbior nika w od po wied nie pom py, na wi -
ja ki na wę że lub wy się gni ko we ra mię ssaw ne
otrzy mu je  się mo bil ny, sa mo dziel ny i w peł ni
funk cjo nal ny sprzęt do udraż nia nia ka na li za cji,
czysz cze nia ru ro cią gów, zbior ni ków oraz wie lu
in nych spe cy ficz nych za sto so wań. 
War to wie dzieć, że po jaz dy pro du ko wa ne za rów -
no w kie lec kiej, jak i el blą skiej fa bry ce do pa so wy -
wa ne są pod względem parametrów roboczych
do in dy wi du al nych po trzeb użyt kow ni ków. 
– Więk szość pro jek tów jest wy ko ny wa na pod kon -
kret ne za mó wie nie i spe cy fi ka cję da ne go klien ta.
Pod czas wstęp nych roz mów usta la my wszyst kie
szcze gó ły, od wiel ko ści zbior ni ka, śred ni cy i dłu -
go ści wę ża na na wi ja ku, przez kon kret ny typ
pomp ja kie za sto su je my, aż do umiej sco wie nia
dys pen se ra na my dło, któ rym ope ra tor mo że
umyć rę ce po pra cy. Na ba zie tych usta leń na si in -
ży nie ro wie opra co wu ją wi zu ali za cję 3D po jaz du,
któ ra po ka zu je klien to wi roz miesz cze nie wszyst -
kich ele men tów. I do pie ro po ak cep ta cji przy stę -
pu je my do wła ści wej re ali za cji da nej za bu do wy
– wy ja śnia Mar cin Pysz no.
Na le ży też pod kre ślić, że Gru pa STOKOTA swo ją
dzia łal ność prak tycz nie w ca ło ści  opie ra na wła -
snych roz wią za niach i ko rzy sta z pod ze spo łów oraz
ma te ria łów po wsta ją cych w Pol sce. Po ma ga w tym
wła sny, ob szer ny ma ga zyn, któ ry unie za leż nia fir -
mę od za wi ro wań zwią za nych z ter mi na mi do staw
od za chod nich ko ope ran tów. Dla te go fir ma bez
pro ble mów wy wią zu je się z wszel kich już za war -
tych umów , ale też jest w sta nie za gwa ran to wać
płyn ne i ter mi no we do sta wy w przy szło ści.

RECYKLING I GOSPODARKA ODPADAMI

go Do zo ru Tech nicz ne go ja ko za kład upraw nio -
ny do pro duk cji, na praw i mo der ni za cji cy stern
oraz po jaz dów wy ma ga ją cych do zo ru.
Przed uzy ska niem ta kie go cer ty fi ka tu spół ka
mu sia ła przejść wie le spe cja li stycz nych pro ce -
dur, oraz zatrudnić ka drę pra cow ni ków po sia da -
ją cych po twier dzo ne kwa li fi ka cje w za kre sie spa -
wa nia i mon ta żu. Do wo dem jest cer ty fi kat
ISO900 1: 2015 po twier dza ją cy ja kość pro duk -
tów oraz nad zór nad ja ko ścią wy ro bów i ich od -
po wied nią do ku men ta cją oraz ISO14 001: 2015
czy li cer ty fi kat po twier dza ją cy działania na rzecz
dbałości o śro do wi sko na tu ral ne.
Pro du ko wa ne w Kiel cach po jaz dy są prze zna czo -
ne głów nie do za kła dów ko mu nal nych eks plo atu -
ją cych sie ci ka na li za cyj ne. Ofer ta skie ro wa na jest
do firm z bran ży zbiór ki ole jów prze pra co wa nych
i emul sji wy ma ga ją cych trans por tu zgod ne go
z umo wą ADR. Dla te go chęt nie ku pu ją je fir my
pra cu ją ce w elek tro cie płow niach, hu tach oraz
wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ne są bar dzo wy so -
kie war to ści ci śnie nia wo dy – się ga ją ce do 1.100
bar lub od sy sa nia za po mo cą pomp próż nio wych
o prze pły wie po wie trza do 9.000 m3/h .
Po za tym są to po jaz dy głów nie dwu funk cyj ne,
któ re jed no cze śnie mo gą re ali zo wać my cie stru -
mie niem wo dy pod wy so kim ci śnie niem oraz od -
sy sać po wsta ją ce w trak cie my cia nie czy sto ści.
Ta ki po jazd jest wy po sa żo ny w cy lin drycz ny

a Przed mon ta żem zbior ni ka
na ra mie po śred niej mon to -
wa ne są wszyst kie dol ne ele -
men ty wy po sa że nia, któ re
pod le ga ją za bez pie cze niu an -
ty ko ro zyj ne mu i la kie ro wa niu

d Po zakończeniu głównego
etapu produkcji następuje
montaż akcesoriów. wężów
ciśnieniowym i ssących oraz
testy oraz parametryzacja 

s Po jazd w peł ni do po sa żo ny
jest te sto wa ny i pre zen to wa -
ny klien to wi. W ra mach umo -
wy sprze da żo wej fir ma Sto -
ko ta za pew nia peł ne szko le -
nie z ob słu gi po jaz du w wy -
mia rze, co naj mniej 6 go dzin
dla czterech osób 
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PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Są w niej kom pa ty bil ne z ła do war ka mi le mie sze śnież ne, od -
gar nia cze, dmu cha wy, za mia tar ki i zgar niar ki. W efek cie ofer ta
roz wią zań do od śnie ża nia obej mu je każ de zi mo we za sto so wa -
nie, a pra cę w zi mo wych wa run kach uła twia ją opcjo nal ne sta -
lo we gą sie ni ce i łań cu chy za kła da ne wprost na opo ny oraz
spe cjal ne gą sie ni ce śnież ne.
Le miesz śnież ny Bob cat do stęp ny jest w sied miu sze ro ko ściach
od 152 do 274 centymetrów. Za pro jek to wa ny zo stał do szyb kie -
go usu wa nia nie wiel kiej lub śred niej ilo ści śnie gu z chod ni ków
i pod jaz dów. Od kład ni ca le mie sza od gi na się w pra wo lub w le -
wo do 30°, a do brze wi docz ne tycz ki po zwa la ją ła two zlo ka li zo -
wać na roż ni ki le mie sza. Do dat ko wo le mie sze do stęp ne są
w dwóch wer sjach – stan dar do wej i wy so ko wy trzy ma łej. 
Rów nie sku tecz nym na rze dziem są od gar nia cze śnie gu. Bob -
cat ofe ru je je w dwóch roz mia rach o sze ro ko ściach – 244
i 300 cm. Ich kon struk cja umoż li wia wy daj ną pra cę na róż nych
pod ło żach, a gu mo we pło zy i kra wę dzie chro nią przed znisz -
cze niem od śnie ża ną po wierzch nię. Z ko lei dmu cha wy śnież ne
Bob cat mo gą wy rzu cać śnieg na od le głość 12 metrów i ma ją
od wra ca ny wy rzut i de flek tor, któ re po zwa la ją kie ro wać śnieg
w po żą da nym kie run ku. Do od śnie że nia nie któ rych po wierzch -
ni ide al nym roz wią za niem mo że oka zać się za mia tar ka ką to wa.
Fir ma dys po nu je czte re ma mo de la mi (sze ro ko ści od 132

do 213 centymetrów) słu żą one do szyb kie go i wy daj ne go od -
gar nia nia śnie gu, zie mi, wy schnię te go bło ta lub od pa dów.
Zmia na kie run ku ob ro tów po zwa la ope ra to ro wi ła two od gar -
niać śnieg z bram ga ra żo wych, od pły wów i in nych prze szkód.
W usu wa niu ubi te go śnie gu i lo du naj le piej spraw dzi się nóż ta -
le rzo wy Bob cat. Wy po sa żo ny w tar cze o śred ni cy 46 lub 56 cm
mo że być eko lo gicz ną al ter na ty wą dla so li lub środ ków che -
micz nych. Jed nak tam, gdzie ich uży cie jest ko niecz ne moż na
wy ko rzy stać hy drau licz ny roz rzut nik so li i pia sku. Osprzęt ten
ma du ży lej za sy po wy o po jem no ści 330 litrów, a moż na go
wy ko rzy sty wać ja ko łyż kę do na bie ra nia pia sku z hał dy. 

www.bobcat.com

Ła do war ki Bob cat sku tecz ne w od śnie ża niu
Oka zu je się, że po do da niu od po wied nie go osprzę tu kom pak to we ła do war ki ko ło we fir my
Bob cat, mo gą szyb ko stać się peł no war to ścio wy mi na rzę dzia mi do od śnie ża nia. Tym bar dziej, 
że fir ma przy go to wa ła do tego celu ca łą ga mę roz wią zań.
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www.graco.pl

Po jazd pra cu ją cy w trud nym, grzą skim te re nie nie mo że być
cięż ki. Dla te go też Uni mog U21 9 za bu do wa no po de stem Pal fin -
ger P 250 BK. Za sto so wa no w nim wy ko na ne z pro fi li alu mi nio -
wych sys tem te le sko po wy oraz kosz ro bo czy. Dzię ki ta kiej bu do -
wie urzą dze nie jest nie tyl ko lżej sze, ale jed no cze śnie bar dziej
sztyw ne i wy trzy ma łe niż mia ło to miej sce w po de stach po przed -
niej ge ne ra cji. Mniej sza wa ga po de stu po zwa la na za mon to wa -
nie na mniej szych po jaz dach i po ru sza nie się bez prze szkód
w trud nych wa run kach te re no wych bez ry zy ka ugrzęź nię cia.
Alu mi nio wy sys tem te le sko po wy jest wy róż ni kiem po de stu na -
le żą ce go do ty po sze re gu Pal fin ger Li ght. Te le sko po we sys te my
alu mi nio we są znacz nie lżej sze od sta lo wych, ale nie dzie je się
to kosz tem ogra ni cze nia wy trzy ma łości ścia nek. Wprost prze -
ciw nie, ich bu do wa za pew nia mak sy mal ną sta bil ność plat for -
my. Oprócz sto sun ko wo ma łej ma sy sys tem te le sko po wy po -
de stu P 250BK za pew nia naj więk szy wy sięg w tej kla sie urzą -
dzeń. Ma ks y mal nie wy no sić on mo że na wet 16,9 me tra. Na to -
miast wy so kość ro bo cza to aż 24,7 me tra. Dzię ki pod się bier nej
kon fi gu ra cji po dest umoż li wia rów nież pra cę po ni żej po zio mu
grun tu. Kie row ca po jaz du mo że też je chać z wy pro sto wa nym
w pio nie wy się gni kiem. Pod kre ślić war to, że udźwig ko sza
(ope ra tor plus ma te ria ły i na rzę dzia) wy no si aż 230 ki lo gra mów.
P 250 BK ma ła twy w ob słu dze zauto ma ty zo wa ny sys tem po -
zio mo wa nia i po zy cjo no wa nia oraz mo ni to ring osi prze świ tu.
W ce lu sta bi li za cji urzą dze nia ope ra tor nie mu si znaj do wać się
w ko szu ro bo czym. Po opusz cze niu po jaz du za po mo cą od -
dziel ne go pa ne lu ste row ni cze go na pod wo ziu mo że ła two
i bez piecz nie skon fi gu ro wać po ło że nie pod pór sta bi li zu ją cych. 
Dzię ki Ho mo lo ga cji Eu ro pej skiej 2007/46/EC urzą dza nie mo -

że pra co wać we wszyst kich kra jach UE. Kon struk cja po de -
stu 250 BK za pew nia mak sy mal ne bez pie czeń stwo pra cy. Za -
wo ry od ci na ją ce na wszyst kich cy lin drach hy drau licz nych
chro nią plat for mę przed nie kon tro lo wa nym opusz cze niem
i upad kiem w sy tu acji pęk nię cia prze wo du hy drau licz ne go
i gwał tow ne go spad ku ci śnie nia w ukła dzie. Po nad to po dest
wy po sa żo ny jest w czte ry an ty po śli zgo we pły ty bez pie czeń -
stwa z uchwy ta mi na ra mie i funk cję ochro ny przed zgnie ce -
niem po łą czo ną z szy ną ko la na w ko szu.
Pra cę z urzą dze niem uła twia opcjo nal ny wy świe tlacz, któ ry
umoż li wia, w za leż no ści od po trzeb, zmia nę pręd ko ści lub star -
tu oraz ha mo wa nia ram py. Fo lie za bez pie cza ją ce na przy ci -
skach na pa ne lu ste ro wa nia są ła twe do utrzy ma nia w czy sto -
ści. W ra zie po trze by moż na je też ła two wy mie nić.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA I DROGI

Uni mog U21 9 do trze wszę dzie, po jazd ra dzi so bie do sko na le na wet w naj trud niej szym te re nie, jest
wy trzy ma ły i nie za wod ny. Je go na pęd na cze te ry ko ła to kla sa sa ma w so bie. Efek tyw ność dzia ła -
nia za pew nia oczy wi ście od po wied nia za bu do wa. Jej za sad ni czym ele men tem jest elek tro hy drau -
licz na plat for ma ro bo cza Pal fin ger P 250 BK otwie ra ją ca cał ko wi cie no we moż li wo ści dzia ła nia

z Oprócz sto sun ko wo ma łej ma sy sys tem te le sko po wy po de stu P 250BK za pew nia
naj więk szy wy sięg w tej kla sie urzą dzeń

Pal fin ger na Uni mo gu?

Tan dem do sko na ły!
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– Or ga ni za cja tar gów w trak cie pan de mii nie jest ła twa.
W ubie głym ro ku tra dy cyj ne wy da rze nia zo sta ły od wo ła -
ne. Do anu lo wa nych im prez na le żał tak że Eko tech. Ale
Tar gi Kiel ce się nie pod da ły – za pro po no wa li ście in ne
roz wią za nie dla wy staw ców i part ne rów. Czy mógł by
Pan opi sać na czym po le ga ła no wa for mu ła?
– W ubie głym ro ku nie mo gli śmy spo tkać się tra dy cyj nie
w lu tym. Jed nak, dzię ki du że mu upo ro wi i sta ra niu wie lu
osób, uda ło nam się zor ga ni zo wać na miast kę tar gów: Eko -
tech w wer sji on -li ne. By ła to wy jąt ko wa i in na niż za zwy -
czaj edy cja, któ ra opie ra ła się na wir tu al nych kon fe ren -
cjach. Przy go to wa li śmy tak że plat for mę, na któ rej wy staw -
cy mo gli się za pre zen to wać. Tra dy cyj nie od był się tak że
kon kurs na naj lep szy pro dukt, a ko mi sja zło żo na z eks per -
tów wrę czy ła me da le i wy róż nie nia. W efek cie mi mo nie -
sprzy ja ją cych oko licz no ści uda ło się zor ga ni zo wać na -
praw dę cie ka we wy da rze nie. Oczy wi ście wszyst kim bra ko -
wa ło spo tkań na ży wo, gdyż one sta no wią nie wąt pli wy atut
im prez tar go wych. Wy staw cy za wsze pod kre śla ją, że dla
nich tar gi to nie tyl ko oka zja do pre zen ta cji swo ich naj lep -
szych pro duk tów, ale tak że moż li wość bez po śred nich kon -
tak tów z klien ta mi oraz in ny mi przed się bior ca mi. Oczy wi -
ście te go nie za stą pi na wet naj lep sza tech no lo gia, ale
w nie ty po wych oko licz no ściach po trzeb ne są nie ty po we
dzia ła nia. Dla te go mo gę po wie dzieć, że elek tro nicz na for -
mu ła mi mo swo ich ogra ni czeń zda ła eg za min.

– Na pew no więc ucie szy ła was wia do mość, kie dy 2
czerw ca, no ta be ne w świa to wym Dniu Tar gów, rząd

ogło sił de cy zję o od mro że niu bran ży tar go wej. Wpraw -
dzie w re żi mie sa ni tar nym, z ogra ni cze nia mi wy sta wien -
ni czy mi, ale z do pusz cze niem zwie dza ją cych. To mu sia -
ła być wiel ka ra dość dla ca łej bran ży?
– Cze ka li śmy na zie lo ne świa tło dla bran ży tar go wej z nie -
cier pli wo ścią. Prze cież dzia łal ność tar go wa zo sta ła unie ru -
cho mio na, z krót ką je sien ną prze rwą kie dy or ga ni za cja wy -
staw by ła moż li wa, na po nad czternaście mie się cy. To by ła
jed na z pierw szych branż, któ ra zo sta ła za mro żo na i bran -
ża, któ ra cze ka ła naj dłu żej na od mro że nie. Dla te go in for -
ma cja o moż li wo ści or ga ni zo wa nia im prez bar dzo nas ucie -
szy ła. Jak się oka za ło nie tyl ko nas, or ga ni za to rów tar gów,
ale tak że wy staw ców i zwie dza ją cych, gdyż wszyst kie je -
sien ne im pre zy cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem
obu stron. By ło to do sko na le wi dać pod czas Mię dzy na ro -
do we go Sa lo nu Prze my słu Obron ne go, KIDS’ Ti me, Sa cro -
expo czy Pla st polu. A prze cież to tyl ko nie któ re wy da rze nia,
któ re zor ga ni zo wa li śmy we wrze śniu i paź dzier ni ku. Im po -
nu ją co za po wia da się też ka len darz na 2022 rok. Wszyst -
kich za in te re so wa nych szcze gó ła mi od sy łam na na szą stro -
nę in ter ne to wą, gdzie moż na zna leźć ak tu al ne in for ma cje
na te mat bie żą cych wy da rzeń. 

– No wła śnie, a jed ną z pierw szych zna czą cych im prez
w ro ku 2022 bę dą tar gi Eko tech. Ja ki jest obec ny stan
przy go to wań do naj now szej edy cji im pre zy?
– Do pi na my ostat nie szcze gó ły or ga ni za cyj ne, za pra sza my
wy staw ców i szy ku je my bo ga tą ofer tę spo tkań me ry to rycz -
nych. Przy go to wa li śmy sze reg dzia łań za chę ca ją cych

WYWIAD POŚREDNIKA

Już w lu tym kie lec ki ośro dek wy sta wien ni czy za pra sza na Mię dzy na ro do we Tar gi Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Od pa da mi Eko tech. Co ro ku na te re nach wy sta wien ni czych Tar gów Kiel -
ce spo ty ka ją się pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych w go spo dar ce od pa da mi oraz
pro du cen ci roz wią zań trans por tu od pa dów czy usług zwią za nych z se gre go wa niem śmie ci. Tra -
dy cyj nie już wy da rze niu to wa rzy szą bran żo we se mi na ria i kon fe ren cje. O przy go to wa niach
do tar gów roz ma wia my z me na dże rem im pre zy, Mar ci nem Mu sia łem z Tar gów Kiel ce. 

Luty 2022? 
EKOTECH 
w Kielcach!



Pośrednik Komunalny  13

WYWIAD POŚREDNIKA

do udzia łu w tar gach, a ich za le ty po ka zy wa ła cie ka wa kam -
pa nia re kla mo wa. Ma my też nie spo dzian kę dla Czy tel ni ków
ma ga zy nu „Po śred nik Ko mu nal ny”, dla któ rych przy go to wa -
li śmy spe cjal ne ce ny pro mo cyj ne. Za in te re so wa nych za pra -
szam już te raz do bez po śred nie go kon tak tu z biu rem tar gów.
Po za tym wy staw cy mo gą li czyć na wie le in te re su ją cych no -
wi nek. Na przy kład jed ną z nich jest Por tal Wy staw cy, gdzie
wszel kie for mal no ści bę dzie moż na za ła twić on -li ne lo gu jąc
się w sys te mie. To nie tyl ko wy go da i oszczęd ność cza su, ale
tak że oszczęd ność pa pie ru, a więc ochro na śro do wi ska na -
tu ral ne go, a prze cież je ste śmy or ga ni za to ra mi Tar gów
Ochro ny Śro do wi ska. Dla te go sta ra my się być eko lo gicz ni
i stąd re zy gna cja z pa pie ro wych for mu la rzy. 

– Kon fe ren cje od za wsze by ły moc nym punk tem tar gów
Eko tech. Cie szy ły się zwy kle ogrom nym po wo dze niem
i przez ca łą im pre zę więk szość sal kon fe ren cyj nych by ła
za ję ta. Czy w naj bliż szej edy cji sa le po now nie się za peł nią?
Rze czy wi ście, wie lu na szych go ści po le ca kon fe ren cje i se -
mi na ria, któ re od by wa ją się pod czas Eko te chu. Przy jeż -
dża ją na nie tłum nie oso by z ca łej Pol ski, a wśród uczest ni -
ków prze wa ża ją oso by od po wie dzial ne w swo ich miej -
scach pra cy za dzia ły, któ rych do ty czą se mi na ria i kon fe -
ren cje. Przed pan de mią ten seg ment na szej im pre zy dy na -
micz nie się roz wi jał i z ro ku na rok otrzy my wa li śmy co raz
wię cej za py tań o moż li wość or ga ni zo wa nia te ma tycz nych
spo tkań. Na tu ral nie nie za brak nie ich tak że w naj bliż szej
edy cji. I tak, już po raz IX, od bę dzie się Mię dzy na ro do we
Fo rum Go spo dar ki Od pa da mi or ga ni zo wa ne przez fir mę
Ak No va – part ne ra stra te gicz ne go Tar gów Eko tech. Tak że
Eko log z Po zna nia – or ga ni za tor wy da rzeń dla sa mo rzą -
dów i biz ne su bę dzie hucz nie ob cho dził swój ju bi le usz.
Z ko lei Sto wa rzy sze nie Eko Au to przy go tu je blok pre lek cji
dla Sta cji De mon ta żu Po jaz dów. 

– Por tal Wy staw cy to chy ba nie je dy na no wość, ja ką cze -
ka uczest ni ków Eko te chu pod czas naj bliż szej edy cji. Co
jesz cze przy go to wa li ście?
– Zga dza się no wych pro po zy cji jest wię cej. Wśród nich,
po raz pierw szy wspól nie z Wy dzia łem Go spo dar ki Ko mu nal -
nej Urzę du Mia sta Kiel ce, pla nu je my zor ga ni zo wać kon fe ren -
cję o re cy klin gu pa ne li fo to wol ta icz nych i ba te rii aut elek -
trycz nych. Bę dzie to pierw sze i je dy ne jak do tej po ry wy da -
rze nie te go ty pu or ga ni zo wa ne w Pol sce. Nie bez przy czy ny
or ga ni zu je my je w trak cie Eko tech -u, któ re mu prze cież to wa -
rzy szą tar gi Enex. A one są ad re so wa ne do bran ży od na wial -
nych źró deł ener gii. W ostat nim cza sie w na szym kra ju na -
stą pił ogrom ny wzrost ilo ści in sta la cji fo to wol ta icz nych. To
do sko na łe źró dło od na wial nej ener gii, ale za kil ka na ście lat
po ja wi się pro blem z re cy klin giem pa ne li i już dziś trze ba my -
śleć o kon kret nych roz wią za niach. Chce my być pierw szym
ośrod kiem tar go wym i or ga ni za to rem kon fe ren cji, któ ry
na ten pro blem zwró ci uwa gę. 

– To po ka zu je jak wie le róż nych dzia łań, te ma tów, z róż -
ne go ob sza ru go spo da ro wa nia od pa da mi i ochro ny śro -

do wi ska po ka zy wa nych i oma wia nych jest na tar gach
Eko tech. Kto więc od wie dza kie lec ką eks po zy cję?
– Co ro ku pa wi lo ny Tar gów Kiel ce od wie dza ją naj więk si
kra jo wi i za gra nicz ni wy staw cy zwią za ni z ochro ną śro do -
wi ska oraz go spo da ro wa niem od pa da mi. Stąd też za pra -
sza my wszyst kich, któ rzy chcą za po znać się z in no wa cyj -
ny mi roz wią za nia mi do ty czą cy mi re cy klin gu od pa dów,
trans por tu śmie ci czy ich uty li za cji. Ale Eko tech to tak że
miej sce, gdzie spo ty ka ją się przed się bior cy pro wa dzą cy
sta cje de mon ta żu po jaz dów czy sku py su row ców. Wy da -
rze nie cie szy się tak że du żą po pu lar no ścią wśród przed -
sta wi cie li sa mo rzą dów. Przy jeż dża ją do nas pra cow ni cy
ad mi ni stra cji pu blicz nej, któ rzy na co dzień pra cu ją w wy -
dzia łach zaj mu ją cych się go spo dar ką ko mu nal ną. Tar gi
to tak że miej sce, gdzie spo tkać moż na przed sta wi cie li
świa ta na uki. To oni w du żej mie rze są pre le gen ta mi te -
ma tycz nych se mi na riów. Oni też czę sto udzie la ją wy ja -
śnia ją tech nicz ne za gad nie nia pro duk tów wy sta wia nych
na po szcze gól nych sto iskach. Jed nak dla wie lu wy staw -
ców tar gi Eko tech to przede wszyst kim miej sce, w któ rym
nie tyl ko mo gą za pre zen to wać swo ją ofer tę sze ro kiej pu -
blicz no ści, ale przede wszyst kim pod pi sać kon trak ty
i umo wy na do sta wę sprzę tu. 

– Go spo dar ka od pa da mi to te mat, któ ry do ty czy
wszyst kich. Przez la ta nie mó wi ło się o nim wie le. Sy -
tu acja zmie ni ła się, gdy za czę to kam pa nie in for ma cyj -
ne do ty czą ce re cy klin gu śmie ci. Jed nak do pie ro pan -
de mia COVID-19 uświa do mi ła, jak bar dzo po waż nym
pro ble mem jest wła ści wa i bez piecz na uty li za cja od -
pa dów po cho dzą cych z dzia łań hi gie nicz nych i me -
dycz nych. Czy ten te mat bę dzie miał swo je od zwier -
cie dle nie na tar gach?
– To praw da, że jest to obec nie „go rą cy” te mat, któ ry do ty -
czy nie tyl ko przed się bior ców zaj mu ją cych się za go spo da ro -
wa niem od pa dów, ale tak na praw dę nas wszyst kich. W pa -
rze z wła ści wą uty li za cją od pa dów me dycz nych mu si iść też
bez pie czeń stwo pra cow ni ków firm zaj mu ją cy mi się ich od -
bio rem i se gre ga cją. Za pew nie nie od po wied nie go sprzę tu
do ste ry li za cji, ale tak że wy pra co wa nie pro ce dur skła do wa -
nia od pa dów i bez piecz nej pra cy to te ma ty, któ re tak że po ja -
wią się pod czas Tar gów Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Od pa da mi Eko tech.

– W ta kim ra zie nie po zo sta je nam nic in ne go, jak za pro -
sić wszyst kich za in te re so wa nych na tar gi Eko tech?
– Przy łą czam się do za pro sze nia. Do ty czy ono za rów no wy -
staw ców, jak i zwie dza ją cych. Za pew nia my, że ca ły per so -
nel jest od po wied nio prze szko lo ny w za kre sie pra cy w re żi -
mie sa ni tar nym. Moż na się by ło o tym prze ko nać na wie lu
im pre zach zor ga ni zo wa nych przez nas w cza sie pan de mii.
Za pew niam, że dzię ki te mu wszy scy mo gą czuć się bez -
piecz nie i kom for to wo. Cze ka my na Pań stwa od 23 do 24
lu te go w Tar gach Kiel ce!

Roz ma wiał: Krzysz tof Ma łysz ko
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– Zmia ny, któ re zo sta ły wpro wa dzo ne w na szym naj lep szym
pro duk cie – ma szy nie ILF, nie by ły tyl ko ko sme tycz -
ne. Rok 2021 był ro kiem no wo ści w „staj ni” Ener gre en. ILF zy -
skał nie tyl ko no wą na zwę Al pha, ale prak tycz nie cał ko wi cie no -
wą, udo sko na lo ną kon struk cję. Przede wszyst kim wy po sa żo ny
zo stał w no wą jed nost kę na pę do wą John De ere. Moc sil ni ka
to 175 KM, a do te go zgod ność z naj now szą nor mą emi sji spa -
lin Sta ge V. Po za tym skon stru owa no bar dziej prze stron ną ka bi -
nę, a w jej wnę trzu wkom po no wa no naj no wo cze śniej sze tech -
no lo gie. Do nich na le ży w peł ni do ty ko wy 10-ca lo wy wy świe -
tlacz, er go no micz ny pa nel ste ru ją cy oraz ulep szo ny, pro por cjo -
nal ny joy stick do wy się gni ka. No wa Al pha za pre zen to wa na zo -
sta ła po raz pierw szy w ma ju pod czas po ka zu na węź le So śni -
ca, bę dą cym czę ścią au to stra dy A4. Już w pierw szych mi nu -
tach po ka zu ma szy na wzbu dzi ła wśród klien tów bar dzo po zy -
tyw ne emo cje. Do te go stop nia, że prak tycz nie bez po śred nio
po po ka zie otrzy ma li śmy za mó wie nie od klien ta. Ma ło te go, już
po kil ku de mon stra cjach tak że po ka zo wa ma szy na zna la zła na -
byw cę. Nie trze ba by ło dłu go cze kać, a wpły nę ły ko lej ne dwa
za mó wie nia i choć z re ali za cją na 2022 rok, to i tak śmia ło mo gę
po wie dzieć, że 2021 rok zde cy do wa nie na le żał do Al phy – in for -
mu je Ire ne usz Tom ków z Ener gre en Pol ska.
Przy po mnij my, że ILF Al pha to pro fe sjo nal na ma szy na prze -
zna czo na do ko sze nia du żych are ałów znaj du ją cych się
na skar pach. Ma szy nę wy róż nia ob ra ca na ka bi na, a tak że 12-

HI TY RO KU
www.energeen.it

me tro wy te le sko po wy wy się gnik, do któ re go mo co wa na jest
ob ro to wa o 360 stop ni gło wi ca ko szą ca (śred ni ca 150 cm).
War to też za uwa żyć, że ma szy na po sia da przy naj mniej 4 nie -
za leż ne ukła dy hy drau licz ne, któ re są od po wie dzial ne za naj -
waż niej sze funk cje pod czas pra cy. Na to miast wszyst kie ko ła
po sia da ją na pęd hy dro sta tycz ny i mo gą pra co wać w 3 róż nych
ukła dach – 2 skręt ne; 4 skręt ne i krab. Wszyst kie roz wią za nia
spra wia ją, że ope ra tor mo że pra co wać z mak sy mal ną wy daj -
no ścią przez ca ły dzień. Tym bar dziej, że za pew nio no mu tak -
że kom for to we sta no wi sko pra cy. Na to wpły wa w rów nym
stop niu kom for to wy fo tel, jak i er go no micz nie roz miesz czo ne
przy rzą dy. Na le ży też pa mię tać, że ob ra ca na ka bi na po zwa la
na za ję cie wy god nej po zy cji, któ ra nie ob cią ża krę go słu pa jak
to ma miej sce na przykład w cią gni ku z wy się gni kiem. W ten
spo sób ope ra tor mo że pra co wać mak sy mal ną ilość go dzin
w cią gu dnia bez zmę cze nia, osią ga jąc tym sa mym wy daj ność
prze kra cza ją cą na wet dziesięć hektarów dzien nie. 
– Wy daj ność, ja ką osią ga ją ma szy ny ILF Al pha jest ab so lut nie
bez kon ku ren cyj na. Prze ko na ło się o tym już kil ku przed się bior -
ców w Pol sce, któ rzy ko rzy sta ją z tych ma szyn. Oka za ło się, że
dzię ki nim ge ne ru ją du żo więk sze zy ski z se zo no we go ko sze -
nia. Cie szy my się z te go, a za do wo le nie jest tym więk sze, gdy
klient w ko lej nym se zo nie wra ca po ko lej ną na szą ma szy nę.
Pra ca z ta ki mi klien ta mi jest nie sa mo wi cie mo ty wu ją ca i da je
du żo ra do ści – za pew nia Ire ne usz Tom ków.

Hi to wy po czą tek 
Ener gre en Al pha 
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Ener gre en, je den z li de rów seg -
men tu pro fe sjo nal nych ma szyn ko -
szą cych, pan de micz ny rok 2021
mo że za li czyć do bar dzo uda nych.
Zwłasz cza na pol skim ryn ku, gdzie

ob ro ty po raz ko lej ny prze kro -
czy ły mi lion eu ro. W du żej mie -

rze sta ło się to za spra wą świet -
nej sprze da ży od no wio ne -

go, czter dzie sto kon ne go ro bo ta
gą sie ni co we go – RoboEVO. Jed -
nak zde cy do wa nym hi tem ro ku tej
fir my by ła sa mo jezd na ma szy -
na ko szą ca z dwu na sto me tro wym
wy się gni kiem – ILF Al pha.





16 Pośrednik Komunalny

Jed nak choć Al pha by ła naj więk szym atu tem sprze da żo wym
fir my Ener gre en, to swo je „ce gieł ki” w koń co wy re zul tat sprze -
da żo wy wnio sły tak że po zo sta łe ma szy ny pro du cen ta. Wśród
nich wy róż niał się zdal nie ste ro wa ny ro bot ko szą cy RoboEVO.
On tak że do cze kał się ostat nio mo der ni za cji, któ ra nie wąt pli wie
zwięk szy ła opła cal ność je go za ku pu.
– Zmia ny do ty czą wszyst kich mo de li se rii. I tak mo del Ro bo
od 2021 ro ku sprze da wa ny jest pod na zwą RoboEVO, ale po -
za no wą na zwą zy skał tak że no wy sil nik. Jest nim czter dzie sto -
kon na jed nost ka pro du ko wa na przez spraw dzo ne go pro du cen -
ta YANMAR. Sil nik speł nia naj now sze nor my emi sji spa lin
STAGE V, a od świe że niu uległ rów nież wy gląd ze wnętrz ny. Po -
jazd ma zwar ta bu do wę, co znacz nie zmniej sza ry zy ko prze do -
sta nia się do środ ka ma szy ny ga łę zi, tra wy czy in nych za nie -
czysz czeń – za pew nia Ire ne usz Tom ków.
RoboEVO wy po sa żo ny jest stan dar do wo w dwa pa łą ki ochron -
ne oraz świa tła LED. Jed nak ope ra to rzy do ce nią przede
wszyst kim no we funk cje do da ne do ma szy ny. Na pew no kom -
fort pra cy po pra wia funk cja au to ma tycz ne go na pi na nia gą sie -
nic. W no wym mo de lu ROboEVO od by wa się ono au to ma tycz -
nie za po mo cą hy drau li ki. Ko lej ną bar dzo przy dat ną funk cją
jest au to ma tycz ne „pły wa nie” gło wi cy na si łow ni kach. W po -
przed nim mo de lu od by wa ło się w spo sób me cha nicz ny, na to -
miast obec nie jed nym gu zi kiem na pi lo cie ope ra tor mo że uru -
cho mić au to ma tycz ne „pły wa nie” przed nich si łow ni ków.

W efek cie gło wi ca au to ma tycz nie do sto so wu je się do te re nu
i dzię ki te mu moż na za jąć się wy łącz nie kon tro lą jaz dy. Zmie -
nio ny zo stał rów nież układ jezd ny sa mej ma szy ny. Te raz ko ło
na pę do we gą sie ni cy ma stycz ność z pod ło żem, co znacz nie
po pra wi ło trak cję ma szy ny. Na cisk na pod ło że w wer sji le śnej
wy no si 20 kg/cm2 (przy ma sie prze kra cza ją cej 1.700 kg) i jest
to naj lep szy wy nik z do stęp nych na ryn ku ma szyn. Ste ro wa nie
od by wa się za po mo cą naj bar dziej po pu lar ne go i nie za wod ne -
go na świe cie ra dio kon tro le ra mar ki AUTEC.
Ko lej ną no wo ścią jest do da nie do ofer ty cał ko wi cie no we go
mo de lu – RoboMIDI, o mo cy 60 KM. Pro fe sjo nal na ma szy -
na prze zna czo na jest do pra cy w naj cięż szych wa run kach te re -

no wych. Ra dzi so bie bez pro ble mu za rów no na grzą skim,
pod mo kłym pod ło żu, jak i nie sta bli nych luź nych

po wierzch niach. Ofer tę sa mo jezd -
nych, zdal nie ste ro wa nych, po -

jaz dów Ener gre en uzu peł -
nia ją mo de le z na pę -
dem 23- i 75-kon nym.

HI TY RO KU

z Dwunastometrowe ramię wysięgnika umożliwia koszenie skarp o dużym stopniu
nachylenia i długości 

z Zdal nie ste ro wa ny ro bot ko szą cy RoboEVO bez tru du wy ko nu je pra cę prak tycz ne w każ -
dych wa run kach
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– W Pol sce VSV (po fran cu sku
Véhi cu le Se rvi ce Via bi lité „Po jazd Utrzy -

ma nia Dróg”) nie jest jesz cze zbyt do brze zna na, ale
pierw sze eg zem pla rze z po wo dze niem zda ją już eg za min w wa -
run kach te re no wych. W ce lu jej co raz lep szej roz po zna wal no ści
or ga ni zo wa li śmy te sty w te re nie, pod czas któ rych moż na by ło
po znać peł nię jej moż li wo ści. Ich uczest ni cy pod kre śla li, że są
za sko cze ni tak du żą wy daj no ścią ma szy ny oraz moż li wo ścia mi
wszech stron ne go za sto so wa nia – in for mu je Prze my sław Paw -
lak, współ wła ści ciel spół ki „ko mu nal ny. pl”, bę dą cej dys try bu -
to rem ma szyn No re mat w Pol sce.
A mar ka No re mat to uzna na w świe cie fir ma, któ ra w tym ro ku
ob cho dzi ła ju bi le usz 40-le cia ist nie nia. To fran cu ski pro du cent
do star cza ją cy pro fe sjo nal ne roz wią za nia do utrzy ma nie dróg
i kra jo bra zu (ko sze nie i sprzęt do przy ci na nia) oraz zbie ra nia

bio ma sy (sprzęt do prze twa rza nia od pa dów zie lo nych). Fir ma
za trud nia trzy stu pra cow ni ków i do tej po ry zdo by ła za ufa -
nie 10.000 klien tów. Do dat ko wo zde cy do wa ną więk szość
z nich sta no wią sta li klien ci, któ rzy prze ko na li się o ja ko ści No -
re mat i chęt nie się ga ją po ko lej ne pro duk ty.
W Pol sce szan sę na zdo by cie licz nych użyt kow ni ków ma pro -
du ko wa ny przez No re mat po jazd VSV. Po jazd zo stał od pod -
staw za pro jek to wa ny przez in ży nie rów No re mat, a je go se ryj ną
pro duk cję po prze dzi ły 4 la ta żmud nych ba dań i ana liz. Do pie ro
w ich wy ni ku po wsta ła wie lo funk cyj na ma szy na łą czą ca w so bie
ce chy wie lu na rzę dzi. Dzię ki te mu z rów nym po wo dze niem mo -
że ona sko sić tra wę, przy ciąć ga łę zie, pod lać kwia ty i krze wy,
umyć zna ki dro go we oraz ba rier ki, a zi mą usu nąć śnieg oraz zli -
kwi do wać go ło ledź. Bo ga te oprzy rzą do wa nie jest do pa so wa ne
do współ pra cy z gło wi ca mi ro bo czy mi i ca łą kon struk cją po jaz -

Sko si tra wę i od śnie ży dro gi
Wszech stron ność i wy daj ność
– te dwie ce chy wy róż nia ją ma -
szy nę VSV fran cu skiej fir my No -
re mat. Za pro jek to wa na przede
wszyst kim do kon ser wa cji te re -
nów zie lo nych oka zu je się tak że
po nie wiel kich mo dy fi ka cjach
sku tecz nym po moc ni kiem w wie -
lu in nych za da niach. W efek cie
przy da je się przez ca ły rok i moż -
na ją za mie nić na przy kład
w sku tecz ny pług od śnież ny
z po sy py war ką so li dro go wej.

HIT ROKU
HIT ROKU
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du, a tak że z wy się gni kiem, dys po nu ją cym za się giem 7,3 me -
tra. Użyt kow ni cy do ce nią tak że funk cjo nal ną skrzy nię ła dun ko -
wą, w któ rej moż na bez piecz nie prze wo zić do dat ko we na rzę -
dzia i ma te ria ły. Dzię ki ta kiej kon struk cji oraz za sto so wa nym
tech no lo giom ma szy na mo że być przy dat na przez ca ły rok.
A mno gość za sto so wań nie spra wia, że jest mniej wy daj na i tra -
ci na sku tecz no ści w wy ko ny wa niu pod sta wo wej funk cji, ja ką
jest ko sze nie po bo czy, skarp, na sy pów i ro wów. 
War to przyj rzeć się do kład niej in no wa cyj nej ka bi nie. Kon -
struk to rzy za dba li, aby miej sce pra cy by ło mak sy mal nie wy -

god ne i bez piecz ne. I tak, opty mal ną wi docz ność za pew nia ją
du że prze szkle nia oraz za krzy wio ny kształt ka bi ny. Dzię ki te -
mu ope ra tor ma do sko na ły wi dok na ca ły ob szar ro bo czy.
Kom fort pra cy po pra wia tak że do sko na łe wy ci sze nie, któ re
spra wia, że od czu wal ny ha łas nie prze kra cza 64 dB. W VSV,
aby uła twić ste ro wa nie, kon so le umiesz czo no w wy su wa nym
pod ło kiet ni ku. Zgru po wa no w niej wszyst kie ele men ty ste ru ją -
ce no śni ka, ra mie nia i na rzę dzi przed ni oraz tyl nych. Kon so la
jest zin te gro wa na z re gu lo wa nym fo te lem, a kon struk cja wy -
su wa ne go pod ło kiet ni ka za pew nia do sko na łe wspar cie przed -
ra mie nia w każ dych wa run kach pra cy.
Ma szy na VSV jest na pę dza na przez 4-cy lin dro we jed nost ki Per -
kin sa, do stęp ne w dwóch wer sjach mo cy. W za leż no ści od po -
trzeb klien ci mo gą zde cy do wać się na wer sje 102 kW (138 KM)
lub 110 kW (149 KM). Umoż li wia ją one po ru sza nie się w try bie
dro go wym z pręd ko ścią mak sy mal ną 40 km/h, a w try bie pra cy
do 21 km/h. Pręd kość ob ro to wa sil ni ka i ob wo dy hy drau licz ne są
re gu lo wa ne au to ma tycz nie zgod nie z wy bra ny mi na rzę dzia mi.

Hy drau li ka zo sta ła tak za pro jek to wa na, aby ogra ni czyć spad ki ci -
śnie nia, co da je śred nią oszczęd ność pa li wa od 15 do 20%.
W bez piecz nym po ru sza niu się oraz w pra cy po ma ga tak że
spe cjal nie za pro jek to wa ne pod wo zie, któ re dzię ki ob ni żo ne mu
środ ko wi cięż ko ści za pew nia do brą sta bil ność w każ dych wa -
run kach. Z ko lei znaj du ją cy się po le wej stro nie po jaz du sil nik
sta no wi na tu ral ną prze ciw wa gę wy się gni ka pod czas pra cy. Nie
jest za tem ko niecz ne do dat ko we ba la sto wa nie, któ re zwięk -
szy ło by cał ko wi tą wa gę po jaz du. Sta bil ność uła twia ją tak że ko -
ła, któ re zo sta ły mak sy mal nie wy su nię te.

Użyt kow ni cy do ce nią na pew no uprosz czo ną, ła twą do prze pro -
wa dze nia kon ser wa cję ma szy ny. Po kry wy na za wia sach umoż li -
wia ją na tych mia sto wy do stęp do prze dzia łów sil ni ka i chłod nic.
Do te go VSV po sia da prze stron ną skrzyn kę z na rzę dzia mi oraz
spe cjal ną ko mo re na wkła dy ze sma rem. Dzię ki szyb kie mu do -
stę po wi do sma row ni czek, fil trów, zbior ni ka ole ju, a tak że
zbior ni ka wo dy wszyst kie za bie gi kon ser wa cyj ne są pro ste
do prze pro wa dze nia, co zwięk sza trwa łość po jaz du, a w efek -
cie je go ren tow ność.
– Oczy wi ście na sza spół ka nie zaj mu je się tyl ko sa mą sprze da -
żą ma szyn NOREMAT. Pro du cent udzie la na swo je pro duk ty
dwa la ta peł nej gwa ran cji, a ser wis na te re nie ca łej Pol ski za -
pew nia ją na si me cha ni cy. Ser wi san ci zo sta li do te go spe cjal nie
prze szko le ni i po sia da ją od po wied nie cer ty fi ka ty. Chciał bym
pod kre ślić, że dzię ki za pa so wi czę ści za mien nych i mo bil nym
warsz ta tom je ste śmy w sta nie skró cić ak cje ser wi so we do nie -
zbęd ne go mi ni mum – za pew nia Szy mon Mi ko łaj czak współ -
wła ści ciel spół ki „ko mu nal ny. pl”.

HI TY RO KU

a Różnorodność osprzętu roboczego umożliwia maszynie wykonanie wielu czynności
związanych z utrzymaniem zieleni

a Okazuje się, że maszynę VSV z powodzeniem można stosować także w czasie surowej
zimy przy odśnieżaniu nawierzchni drogowych

a Konserwacja poboczy drogowych oraz skarp i nasypów to podstawowe
zastosowania VSV

a Dzięki wykorzystaniu takich profesjonalnych myjek maszyna sprawnie i skutecznie
wyczyści tablice informacyjne i znaki drogowe



Zapraszamy do kontaktu

Komunalny.pl
tel.: 730 596 598, 507 120 691
e-mail: komunalny@gmail.com

www.komunalny.com
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Wie lo let nie do świad cze nie w pro duk cji ma szyn zie lon ko wych
i ko mu nal nych sta wia SaMASZ w ro li eks per ta urządzeń pie lę -
gna cji te re nów zie lo nych. Po twier dza to tak że sze ro ka ga ma
pro du ko wa ne go spe cja li stycz ne go sprzę tu, któ ra jest sta le
wzbo ga ca na i mo der ni zo wa na, gdyż kon struk to rzy na bie żą -
co wpro wa dza ją naj now sze roz wią za nia oraz mo dy fi ka cje.
Dzię ki te mu pro duk ty spół ki SaMASZ do pa so wa ne są do naj -
now szych tren dów pod wzglę dem tech no lo gicz nym, opty mal -
nie od po wia da ją po trze bom po trzeb ryn ku. Po twier dza ją to
licz ne po chleb ne opi nie użyt kow ni ków, któ rzy w prze wa ża ją -

cej czę ści są sta ły mi klien ta mi pod la skie go
pro du cen ta. Pod kre śla ją, że ich

za ufa nie fir ma zdo by ła nie tyl ko ja ko ścią i przy dat no ścią ofe -
ro wa ne go sprzę tu, ale tak że pro fe sjo nal ną opie ką po sprze da -
żo wą. Dzię ki te mu na rzę dzia są za wsze go to we do pra cy. Po -
za tym zwra ca ją uwa gę na bar dzo sze ro ką ga mę ma szyn
i urzą dzeń, któ re umoż li wia ją pro wa dze nie róż no rod nych prac
zwią za nych z pie lę gna cją te re nów zie lo nych. Te raz jest ona
jesz cze bar dziej zróż ni co wa na, gdyż wzbo ga ca ją se ria ko sia -
rek bi ja ko wych Ti tan 860. Urzą dze nia za li cza ne są do kla sy
su per cięż kiej (wa ga ze stawu zło żo ne go z dwóch ko sia rek wy -
no si 3.460 kg). Dzię ki so lid nej bu do wie i za sto so wa niu wy jąt -
ko wo wy trzy ma łej kon struk cji oraz wy so ko ga tun ko wej sta li
od por nej na ście ra nie, ma szy na mo że być wy ko rzy sty wa na
do pra cy w bar dzo trud nych wa run kach. Mul czu je po zo sta ło -

ści ro ślin ne oraz ścier ni ska po róż ne go ty pu upra wach
oraz nie użyt kach. Ti ta no wi po ma ga w tym kształt

kor pu su, któ ry za pew nia do sko na ły prze -
pływ mul czo wa ne go ma te ria łu.

Jed nak pod sta wo wą za le tą ko -
sia rek Ti tan 860 jest bar dzo

HI TY RO KU

Ty ta nicz na moc ko sia rek SaMASZ
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Zaprojektowana, na bazie sprawdzonego układu roboczego mulczerów Mamut, przez SaMASZ
ko siar ka bi ja ko wa se rii Ti tan nie mal od ra zu wzbu dzi ła wiel kie za in te re so wa nie przed się bior -
ców. Wie lu z nich re pre zen to wa ło sek tor ko mu nal ny gdyż ko siar ka jest w sta nie w efek tyw ny
spo sób zre kul ty wo wać na przy kład miej skie nie użyt ki.

f Zestaw dwóch kosiarek bijakowych Titan 860 waży blisko 3,5
tony. Dzięki zastosowaniu hydraulicznego przesuwu szerokość
koszenia duetu wynosi od 8 do 8,6 metra
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wy so ka wy daj ność. Na jej wiel ko ść ko rzyst nie wpły wa fakt, że
ko siar ki pra cu ją w tan de mie. Za pew nia to im po nu ją cą sze ro -
kość ko sze nia, któ ra dzię ki za sto so wa niu hy drau licz nego
prze su wu (o za kre sie 30 centymetrów na każ dy układ), wy no -
si od 8  do 8,60 metra. W mul cze rach wy ko rzy sta no moc ny
wał bi ja ko wy o śred ni cy 203 milimetrów. Osa dzo ny jest
w dwu rzę do wych ło ży skach ba rył ko wych, a kon struk to rzy za -
dba li o to, aby mak sy mal nie pod nieść wy daj ność ko sze nia
przy mi ni mal nej ilo ści prze jaz dów. Do te go ce lu słu żą mię dzy
in ny mi spi ral nie za mon to wa ne no że bi ja ko we (36 szt. x 2).
Dzię ki te mu za pew nia ją lżej szą rów no mier ną pra cę oraz przy -
spie sza ją pro ces schnię cia i roz kła du. Do dat ko wo wał ko piu -
ją cy po sia da re gu la cję wy so ko ści ro bo czej, co po zwa la
na do sto so wa nie wy so ko ści ko sze nia do in dy wi du al nych po -
trzeb klien ta. Za miast wa łu ko piu ją ce go, ist nie je moż li wość
za sto so wa nia kół ko piu ją cych z ob ro tem o 360°. Dzię ki ta kie -
mu roz wią za niu nie ma ko niecz no ści uno sze nia ma szy ny
pod czas na wro tów lub co fa nia. Na oszczęd ność cza su i kom -
fort pra cy z ma szy ną wpły wa funk cja sa mo oczysz cze nia
za po mo cą bi ja ków. Jed nak ope ra to rzy chwa lą głów nie moż -
li wość re gu la cji z ka bi ny cią gni ka. Umoż li wia to spe cjal nie za -
pro jek to wa ny blok hy drau licz ny, któ ry po zwa la na ob słu gę
wszyst kich funk cji ma szy ny za po mo cą dźwi gni sek cji cią gni -
ka – w tym tak że na ob słu gę od cią że nia hy dro pneu ma tycz ne -
go – bez do dat ko wych za wo rów lub pul pi tów.
Do sko na łym uzu peł nie niem Ti ta na 860 są ko siar ki bi ja ko we
kla sy cięż kiej Ma mut. Do te go ce lu naj le piej na da ją się ko siar -
ki czo ło we Ma mut 280 oraz Ma mut 300. Po wsta je wte dy ze -
staw trzech urzą dzeń (z ty łu cią gni ka dwustronny Titan;

z przo du Ma mut), któ ry jest naj bar dziej funk cjo nal ny i po zwa -
la na naj lep sze ko pio wa nie te re nu. Dzie je się tak, gdyż Ma -
mut sta no wi na tu ral ną prze ciw wa gę. Zy sku je się tym sa mym
więk sze bez pie czeń stwo i za sto so wa nie ze sta wu. Za le ca się
sto so wa nie ta kie go ze sta wu ko sia rek z cią gni kiem o mi ni mal -
nej mo cy 215 KM.
– Dla użyt kow ni ków Ma mu ta 280 lub 300 Ti tan 860 jest ide al -
nym uzu peł nie niem. Ze staw trzech urzą dzeń zde cy do wa nie
zwięk sza wy daj ność. Moż li wość wy ko na nia więk sze go za kre su
prac w jed nym prze jeź dzie to wy mier ne oszczęd no ści w po sta -
ci niż szych kosz tów za ku pu pa li wa oraz krót szy czas re ali za cji
za da nia. Po za tym moc ną stro ną Ti ta na jest je go moc, któ ra
umoż li wia sku tecz ną pra cę na wet w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach – pod kre śla Mar cin Do mżal ski, me ne dżer ds. Roz wo -
ju i Sprze da ży Ma szyn Ko mu nal nych w firmie SaMASZ.
Ma mut w stan dar dzie agre go wa ny jest z cią gni kiem na za -
cze pie trój punk to wym ka te go rii II (TUZ kat. II). W tej ka te go rii
ko sia rek wał bi ja ko wy na pę dza ny jest za po mo cą wa łu od bio -
ru mo cy (WOM) cią gni ka. Ko siar kę moż na za cze pić z ty łu, jak
też i z przo du cią gni ka, co po pra wia kom fort pra cy. Do dat ko -
wo ko siar ka wy po sa żo na jest w prze suw bocz ny za si la ny
z hy drau li ki cią gni ka, uła twia ją cy omi ja nie prze szkód oraz do -
sto so wa nie naj wy god niej sze go za cho dze nia przy pra cy w ze -
sta wie. Kor pus ko siar ki wy ko na ny zo stał z dwóch warstw ma -
te ria łu. We wnętrz na war stwa jest wy ko na na ze sta li trud no -
ście ral nej, dzię ki cze mu ca łość zy ska ła du żą wy trzy ma łość
i od por ność na ście ra nie. Z ko lei du ża śred ni ca wa łu bi ja ko -
we go (ϕ 203 milimetry) zwięk sza je go sztyw ność oraz pręd -
kość ob wo do wą no ży bi ja ko wych.

www.samasz.pl
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In no wa cyj ne ra mio na 
wy się gni ko we McConnel
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No we ra mio na wy się gni ko we fir my McConnel zo sta ły za pro jek to wa ne z my ślą o pro fe sjo nal nych wy -
ko naw cach. To z my ślą o nich kon struk to rzy wy po sa ży li urzą dze nia Po wer Arms no wej se rii 75 w funk -
cje, któ re jesz cze bar dziej zwięk sza ją ich wy daj ność i uni wer sal ność. Se rię wy róż nia też efek tow ny wy -
gląd oraz sze ro ki wy bór za się gu ra mion, do stęp nych w pię ciu roz mia rach od 5,6 do 8 me trów. Na to -
miast do ich za si la nia za sto so wa no wy so ko wy daj ny układ hy drau licz ny o mo cy 70 KM. 

Wśród klu czo wych, no wych funk cji urzą dzeń, znaj du je się in no -
wa cyj ny, wy so ko wy daj ny zbior nik ole ju i układ chło dze nia. Za -
pew nia ją one wy jąt ko wą wy daj ność od po wie trza nia, a tak że wy -
twa rza ją bar dzo ni ską, ogól ną pręd kość prze pły wu oraz li kwi du -
ją ob sza ry w zbior ni ku, w któ rych mo gą zbie rać się po zo sta ło ści
ole jo we. W prze ci wień stwie do kon wen cjo nal nych zbior ni ków
hy drau licz nych, uni kal na kon struk cja za sto so wa na przez in ży -
nie rów fir my McConnel ma ka nał o śred ni cy 400 mm bie gną cy
środ kiem zbior ni ka, przez któ ry jest za sy sa ne po wie trze chło -
dzą ce. To in no wa cyj ne roz wią za nie, z „dziu rą w środ ku”, za pew -
nia sze reg ko rzy ści. Przede wszyst kim:
• olej hy drau licz ny jest utrzy my wa ny w bez piecz nej tem pe ra tu -

rze ro bo czej, na wet gdy tem pe ra tu ra oto cze nia prze kra -
cza 35°C;

• za rów no chłod ni ca ole ju, jak i wen ty la tor są za mon to wa ne
w ra mie w ce lu za pew nie nia peł nej ochro ny;

• czy ste po wie trze chło dzą ce jest za sy sa ne z ze wnętrz nej stro -
ny ma szy ny;

• ru ra zwięk sza po wierzch nię chło dze nia o 21%;
• cen tral ny rdzeń wy ko rzy stu je we wnętrz ne prze gro dy zbior ni -

ka, eli mi nu jąc „mar twe punk ty”, aby w peł ni wy ko rzy stać 200-
li tro wą po jem ność ole ju w zbior ni ku;

• ka wi ta cja, spo wo do wa na przez pę che rzy ki po wie trza two -
rzą ce się w ole ju, została w praktyce wy eli mi no wa na dzię ki
uzyskaniu bar dzo ma łej pręd ko ści prze pły wu ole ju do ko -
mo ry po wrot nej;

• elek trycz nie na pę dza ny wen ty la tor chło dzą cy dzia ła au to ma -
tycz nie, aby utrzy mać sta łą tem pe ra tu rę ole ju;

• wen ty la tor chło dzą cy uru cha mia au to ma tycz ny cykl wstecz -
ny, aby w ten sposób skutecznie chro nić chłod ni cę i ekran
wlo to wy przed za nie czysz cze nia mi;

• lep sza wy daj ność chło dze nia ogra ni cza pra cę wen ty la to ra,
zmniej sza jąc ha łas i zu ży cie ener gii; 

• uprosz czo ny wąż bie gną cy od zbior ni ka do pom py i za wo rów
po pra wia do stęp ser wi so wy oraz wy dłu ża ży wot ność;

• niż sza tem pe ra tu ra po pra wia ży wot ność uszcze lek i wę ży.
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Klien ci mo gą wy bie rać spo śród czte rech róż -
nych ze sta wów ra mion, w tym: stan dar do we go,
te le sko po we go, zmien ne go za się gu do przo du
i te le sko po we go zmien ne go za się gu do przo du.
Na uwa gę za słu gu je też no wy pod ło kiet nik Te le -
-VFR, któ ry w seg men cie ra mion wy się gni ko -
wych jest naj bar dziej za awan so wa nym roz wią -
za niem te go ty pu. Umoż li wia ope ra to rom
umiesz cze nie gło wi cy bi ja ko wej obok ka bi ny,
co za pew nia lep szą wi docz ność, a jed no cze -
śnie za pew nia do dat ko wy za sięg na żą da nie.
Po za tym no wa se ria opty mal nie wy ko rzy stu je
REVOLUTION – naj no wo cze śniej szy, 8-funk cyj -
ny sys tem ste ro wa nia pro por cjo nal ne go fir my
McConnel. Cha rak te ry zu je się on mak sy mal ną
pre cy zją joy stic ka, w peł ni kon fi gu ro wal ny mi
ele men ta mi ste ru ją cy mi oraz pro stym, ale wy ra -
fi no wa nym, au tor skim opro gra mo wa niem fir my
McConnel.
Do dat ko wo REVOLUTION jest wy po sa żo ny w wie lo -
krot nie na gra dza ny, sys tem Easy Dri ve (EDS) fir my
McConnel, któ ry za pew nia szyb sze ko sze nie na po bo -
czach w po fał do wa nym te re nie. Dzie je się tak, gdyż
EDS au to ma tycz nie do pa so wu je się do ukształ to wa nia
te re nu (na wet 30 ra zy na se kun dę), zmniej sza jąc wy si -
łek ope ra to ra, ni we lu jąc zmę cze nie z tym zwią za ne.
Po pra wia też kom fort i wi docz ność oraz mo że zwięk -
szyć pręd kość pra cy na wet po nad czte ro krot nie w sto -
sun ku do śred niej nor my.

War to też zwró cić uwa gę na ja kość ma te ria łów, któ -
re są uży wa ne do pro duk cji no wej se rii ra mion
McConnel. Pro du ko wa ne w fa bry ce McConnel
w Shrop shi re, ra mio na se rii 75 są wy ko na ne z wy -
trzy ma łej sta li Strenx (Do mex) i speł nia ją bry tyj skie
nor my ISO 9001 do ty czą ce za rzą dza nia ja ko ścią.
– No wa se ria 75 jest nie zwy kle wy trzy ma ła i wręcz
ide al na dla za pra co wa nych pro fe sjo nal nych wy ko -
naw ców. Je go ulep szo ne sys te my chło dze nia i hy -
drau li ki ofe ru ją zna czą ce wzro sty w wy daj no ści
i pro duk tyw no ści – za pew nia Way ne Brown, kie -
row nik mar ke tin gu fir my McConnel.

Po zo sta łe ce chy se rii 75:
• Za sięg 5,6 , 6,4 , 6,5 , 7,7  i 8,0 m;
• Opcje mon ta żu 3, 4 i 5-punk to we go;
• Bez kon ku ren cyj ny wy bór gło wic tną cych i przy sta wek;
• Zauto ma ty zo wa ny hy drau licz ny wen ty la tor co fa nia;
• Elek trycz ne ste ro wa nie ro to rem z ła god nym star tem

dla zwięk sze nia trwa ło ści;
• No wa, no wo cze sna sty li za cja z jed no czę ścio wym zde -

rza kiem o peł nej sze ro ko ści;
• Osło na uła twia ją ca do stęp do ser wi su i kon ser wa cji
• Ochro na ka bi ny w stan dar dzie;
• Oświe tle nie dro go we LED ze zin te gro wa nym za bez pie -

cze niem;
• Do brze wi docz ne stro bo sko po we świa tła ro bo cze;
• Wbu do wa na skrzyn ka na rzę dzio wa.

a Cen tral ny ka nał chło dzą cy
o śred ni cy 400 mm w 200-li -
tro wym zbior ni ku ole ju hy -
drau licz ne go za mon to wa nym
w mo de lach McConnel z se -
rii 75 Po wer Arm znacz nie po -
pra wił wy daj ność chło dze nia.
Po wie trze chło dzą ce jest za -
sy sa ne przez ka nał przez
wen ty la tor elek trycz ny, któ ry
au to ma tycz nie do sto so wu je
swo je dzia ła nie, aby utrzy mać
sta łą tem pe ra tu rę ole ju pod -
czas pra cy. Ka nał cen tral ny
wy ko rzy stu je we wnętrz ne
prze gro dy we wnątrz zbior ni -
ka. Wy eli mi no wa ło to „mar twe
punk ty” w zbior ni ku i zmi ni ma -
li zo wa ło ka wi ta cję. Po pra wia
to ogól ną wy daj ność ca łe go
ukła du hy drau licz ne go
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Na se rię cią gni ków T6 mar ki New Hol land skła da ją się czte ry mo -
de le z 4-cy lin dro wym sil ni kiem o mo cy od 145 do 175 KM oraz
dwa 6-cy lin dro we, a wśród nich fla go wy mo del T6.180 o mak sy -
mal nej mo cy z funk cją EPM wy no szą cej 175 KM. Jed nak nie sa -
mą mo cą cią gnik „ży je”. Nie na wie le by się zda ła, gdy by cią gnik
nie mógł opty mal nie z niej ko rzy stać. Wie dząc o tym kon struk to -
rzy New Hol land wy po sa ży li ma szy ny w no wo cze sne prze kład -
nie, któ re do sko na le so bie z tym ra dzą. A wy bie rać moż na po -
mię dzy 4-bie go wą prze kład nią ty pu se mi -po wer shift Elec tro
Com mand™, do stęp ną w mo de lach T6.145, T6.155, T6.160
i T6.180, lub no wą 8-bie go wą przekładnią Dy na mic Com mand™,
do stęp ną w mo de lach 4-cy lin dro wych T6.145 – T6.175 oraz 6-cy -
lin dro wych – no wym T6.160 i fla go wym T6.180. 
Do daj my, że we wszyst kich mo de lach cią gni ków se rii T6 do stęp -
na jest re no mo wa na prze kład nia bez stop nio wa Au to Com -
mand™ mar ki New Hol land. Po sia da ona dwa punk ty me cha nicz -
ne go prze no sze nia mo cy i za pew nia nie zrów na ną ła twość ob słu -
gi. Dzię ki sto sun ko wi mo cy do ma sy 31,2 kg/KM cią gnik T6 z ła -
two ścią spro sta wszyst kim za da niom za rów no w rol nic twie, jak
i pod czas prac ko mu nal nych.
Szcze gól ną uwa gę war to zwró cić na prze kład nię Dy na mic
Com mand. Nie za leż ne te sty po twier dzi ły, że mo de le cią gni ków
T6 z 4-cy lin dro wym sil ni kiem i no wą prze kład nią Dy na mic Com -
mand są naj eko no micz niej szy mi cią gni ka mi w swej kla sie o niż -
szym o 9% zu ży ciu pa li wa. Umoż li wia ją to róż ne try by, któ re
opty mal nie do bie ra ją pa ra me try pra cy sil ni ka. I tak, w przy pad -
ku in ten syw nych ope ra cji trans por to wych opcja ECO 40 km/h
lub ECO 50 km/h za pew nia wy so ką spraw ność pod czas jaz dy
przy jed no cze snej oszczęd no ści pa li wa i niż szym po zio mie ha -

ła su w ka bi nie. Z ko lei opcjo nal ny mo duł bie gów peł za nia po -
zwa la uzy skać opty mal nie ni skie pręd ko ści jaz dy i pra cy.
Wszyst kie mo de le se rii T6 są stan dar do wo wy po sa żo ne w tra -
dy cyj ny układ hy drau licz ny o prze pły wie otwar tym. Do pro wa -
dza on 86 li trów/min, co jest wię cej niż wy star cza ją ce do więk -
szo ści za sto so wań ko mu nal nych. W mo de lach z prze kład nią
Elec tro Com mand™ moż na za in sta lo wać opcjo nal ną pom pę

HI TY RO KU
www.agriculture.newholland.com

Li der wy daj no ści i oszczęd no ści

Tegoroczna nowość od New Holland, 
sześć modeli traktorów serii T6, powinna
jeszcze bardziej umocnić markę na pozycji
lidera polskiego rynku w segmencie
ciągników o mocy silnika od 145 do 175 KM.
Zwłaszcza, że dysponują rozwiązaniami
technicznymi, które w równym stopniu 
pasują do pracy w rolnictwie, budownictwie
oraz branży komunalnej. I to właśnie
uniwersalność oraz realistycznie dobrana
cena są podwalinami ich sukcesu.

HIT ROKU
HIT ROKUK

O

MUNALN

Y

PO
ŚREDNIK

z Kon struk to rzy pro jek tu jąc no we mo de le pa mię ta li, że wy daj ność za le ży nie tyl ko od pa -
ra me trów tech nicz nych, ale tak że od wy god ne go i bez piecz ne go sta no wi ska pra cy ope -
ra to ra. W tym ce lu ka bi na zo sta ła wy po sa żo na w kom for to wy fo tel, wy róż nia ją cy się er -
go no micz nym, ob ro to wym pod par ciem, któ ry w wer sji Au to Com fort™, wy po sa żo ny jest
w układ pod grze wa nia i wen ty la cji.
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CCLS o wy daj no ści 121 li trów/min (do 150 li trów/min w mo de -
lach z prze kład nią Dy na mic Com mand), któ ra za si li na wet naj -
bar dziej wy ma ga ją ce oprzy rzą do wa nie. Dla prze kład ni Au to
Com mand stan dar do wa wy daj ność prze pły wu wy no si 150 li -
trów/min. Ma ło te go, mar ka New Hol land za pro jek to wa ła sys -
tem CCLS w ta ki spo sób, aby za wsze dzia łał ze szczy to wą wy -
daj no ścią. Ja ka pły nie z te go ko rzyść? Peł na moc hy drau licz na
jest do stęp na przez ca ły czas za rów no w za wo rach zdal nych,
jak i w ukła dzie za wie sze nia, ale jest jej tyl ko ty le, ile po trze ba.
Nie za leż nie od te go, jak cięż ką pra cę wy ko nu je cią gnik, układ
kie row ni czy za wsze po zo sta nie lek ki i ła twy w ob słu dze, zaś cy -
kle pra cy ła do war ki czo ło wej nie ule gną wy dłu że niu – wszyst ko
to za spra wą od dziel nej pom py ser wi so wej o wy daj no ści 47 li -
trów/min lub opcjo nal nej pom py o wy daj no ści 67 li trów/min
(w ra zie za in sta lo wa nia osi przed niej Class 4). 
Ka bi na Ho ri zon™ cha rak te ry zu je się do sko na łą wi docz no ścią,
któ ra wy mier nie po pra wia bez pie czeń stwo i wy daj ność pra cy.
Jed no czę ścio wa szy ba przed nia za pew nia świet ny wi dok
w każ dą po go dę i nie za leż nie od wa run ków te re no wych. Osło -
na prze ciw sło necz na chro ni ope ra to ra przed naj ostrzej szy mi
pro mie nia mi. Na to miast pra cu jąc czę sto z ła do wa cza mi przed -
ni mi war to wy brać wer sję z cał ko wi cie otwie ra nym, prze zro czy -
stym oknem da cho wym, któ re za pew ni ide al ną wi docz ność
tak że wte dy, gdy bę dziesz pa trzeć przez nie sie dząc wy god nie
w fo te lu. Ka bi na jest do sko na le wy ci szo na, a po ziom ha ła su
wy no si za le d wie 69 dBA. Z ko lei ele men ty ste ru ją ce ukła du kli -
ma ty za cji, pa nel oświe tle nia, do dat ko we schow ki i ra dio zo sta -
ły umiesz czo ne bli sko sie bie, zgod nie z za sa da mi er go no mii.
W za kres stan dar do we go wy po sa że nia wcho dzi od bior nik ra -
dio wy z od twa rza czem RDS/ MP3 z tech no lo gią Blu eto oth. 

W pul pi cie znaj du je się przy cisk, któ rym moż na re gu lo wać czu -
łość ukła du prze łą cza nia kie run ku jaz dy. Wśród opcji znaj du je
się „stan dard” do za dań co dzien nych, ale też po ło że nie „su per
ag gres si ve” da ją ce moż li wość nie mal na tych mia sto wych zmian
kie run ku pod czas pra cy z ła do war ką. Na to miast przy ci ski prze łą -
cza nia bie gów na wyż sze i niż sze zo sta ły zin te gro wa ne w wie lo -
funk cyj nym joy stic ku. Roz wią za nie to spraw dza się zna ko mi cie
pod czas in ten syw nej pra cy z ła do wa czem, gdyż da je moż li wość
zmia ny bie gów bez zdej mo wa nia rę ki z ele men tów ste ru ją cych. 

www.

z Cią gni ki z Au to Com mand i Dy na mic Com mand są stan dar do wo wy po sa żo ne w pod ło -
kiet nik SideWinder II mar ki New Hol land, któ ry otrzy mał wie le pre sti żo wych na gród. W je -
go przed niej czę ści umiesz czo no zin te gro wa ny pul pit ope ra to ra cią gni ka, co za pew nia
ni czym nie ogra ni czo ny do stęp do me cha nicz nych za wo rów zdal nych i za ra zem świet ną
wi docz ność pul pi tu w nor mal nych wa run kach pra cy. Na umiesz czo nym tam ekra nie
moż na ob ser wo wać ak tu al ne in for ma cje do ty czą ce prze kład ni i bie gów
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Pra cow ni cy Wód Pol skich pro wa dzą dzia ła nia w trud nym te re -
nie, czę sto na mo kra dłach i bez dro żach. Dla te go nie zbęd ny
jest im no wo cze sny i nie za wod ny sprzęt, któ ry po do ła in ten -
syw nej eks plo ata cji przez okrą gły rok. Nic za tem dziw ne go, że
Wo dy Pol skie chcąc po sze rzyć swo ją ba zę ma szy no wą po sta -
wi ły twar de wa run ki do staw cy no wych cią gni ków. 
– Pro ce du ra prze tar go wa by ła dłu ga i skom pli ko wa na, a wy ma -
ga nia jed nost ki rzą do wej co do sprzę tu bar dzo szcze gó ło we
i ja sno spre cy zo wa ne. Osta tecz nie speł ni li śmy kry te ria bra ne
pod uwa gę pod czas pro ce su wy bie ra nia do staw cy i to wła śnie
na sze cią gni ki tra fi ły do Wód Pol skich – mó wi Da riusz Krze pic -
ki, kie row nik sprze da ży w AGCO, wła ści cie la mar ki Val tra.
Wiel ką ro lę w koń co wym suk ce sie ode gra ła spół ka „ko munal -
ny.pl”. To jej pra cow ni cy po tra fi li przy go to wać tak kom pe tent ną
ofer tę, że Wo dy Pol skie za mó wi ły siedemnaście cią gni ków Val tra.
– Cie szę się, że wy czer pu ją ca pra ca zwią za na z przy go to wa niem
ofer ty nie po szła na mar ne i wy si łek za owo co wał wy gra niem prze -
tar gu. Wpraw dzie mar ka Val tra jest roz po zna wal na na ca łym świe -
cie to trze ba by ło jesz cze udo wod nić, że pa ra me try cią gni ków
ide al nie od po wia da ją za po trze bo wa niu Wód Pol skich – pod kre śla
Prze my sław Paw lak, współ wła ści ciel spół ki „ko mu nal ny.pl”. 
Czy trud no by ło speł nić wy ma ga nia okre ślo ne w prze tar gu? 
– Istot ne zna cze nie mia ło do dat ko we wy po sa że nie, ta kie jak wy -
so kiej kla sy układ hy drau licz ny, prze kład nia, moc sil ni ka oraz
uni wer sal ność cią gni ka. Do star czo ne przez nas cią gni ki ma ją
spe cjal ne sta lo we zbior ni ki, któ re są mniej po dat ne na uszko -
dze nia me cha nicz ne. Ope ra tor pra cu je w kom for to wej ka bi nie.
Wy po sa żo na jest ona w ob ra ca ny o 190 stop ni fo tel, co by ło jed -
nym z kry te rium wy bo ru. Wo dy Pol skie ży czy ły so bie, by cią gni ki
by ły wy po sa żo ne w ła do wa cze, ale rów nież w przed nie tu zy.
Przy wy bo rze do staw cy pod uwa gę by ły też bra ne: okres gwa -
ran cji, rę koj mia oraz spraw ność ser wi su. To istot ny ele ment, bo
mó wi my prze cież o cią gni kach, któ re pra cu ją na te re nie ca łej
Pol ski. Okres gwa ran cji wy no si trzy la ta. Użyt kow nik mo że mieć
pew ność, że dzia ła nia ser wi so we i prze glą dy bę dą prze pro wa -
dzo ne szyb ko i sku tecz nie. Do dat ko wym kry te rium w za mó wie -

niu by ło za pew nie nie cią gni ków za stęp czych. W wy pad ku, je śli
ser wis stwier dzi, że nie moż na usu nąć uster ki w krót kim cza sie,
pod sta wi my cią gnik za stęp czy tej sa mej kla sy, któ ry bę dzie mógł
wy ko ny wać ta kie sa me za da nia – tłu ma czy Da riusz Krze pic ki.
Po stę po wa nie prze tar go we obej mo wa ło do sta wę trzech róż -
nych grup cią gni ków, któ re do star cza ne by ły od lip ca do koń -
ca paź dzier ni ka. War to też pod kre ślić, że do staw ca za jął się też
ich od po wied nim do po sa że niem. W je go skład wcho dzi ła do -
wacz, łyż ka ła do war ko wa i wi dły do pa let.
– Po za tym każ dy cią gnik otrzy mał ze staw osprzę tu do dat ko we -
go skła da ją cy się z przy cze py, rę ba ka oraz ko siar ki czo ło wej,
tyl no bocz nej i wy się gni ko wej Fron to ni. Kom plet uzu peł nia ją
gło wi ce do krza ków, od mu lar ki do ro wów od wad nia ją cych oraz
pi ły i wy cią gar ki – wy li cza Prze my sław Paw lak. 
Tak bo ga te wy po sa że nie spra wia, że cią gni ki bę dą mia ły co ro -
bić przez ca ły rok. Cią gni ki im po nu ją osią ga mi i roz wią za nia mi,
któ re w wy mier ny spo sób po pra wia ją wy daj ność. Na przy kład
po przez pro stą ob słu gę i kom for to we wa run ki pra cy ope ra to ra. 
W skła dy ga my za ku pio nych przez Wo dy Pol skie cią gni ków
wcho dzą trzy mo de le o wzmoc nio nej kon struk cji T14 4 Di rect
o mo cy 177 KM. Po zo sta łe czter na ście to G115 HiTech, któ rych
sil ni ki roz wi ja ją moc 122 KM. Cią gnik T14 4 Di rect to przed sta wi -
ciel czwar tej ge ne ra cji cią gni ków z se rii T, któ ry mi mo po kaź nych
ga ba ry tów nie tra ci nic na pre cy zji dzia ła nia. Uni ka to wy sys tem
TwinTrac po zwa la na bez piecz ną jaz dę do ty łu, a sze ścio cy lin -
dro wy sil nik AGCO Po wer za pew nia moc do kład nie tam, gdzie
jest po trzeb na. Nic za tem dziw ne go, że Val tra okre śla ten mo del
mia nem „no wo cze sne go ko nia po cią go we go”, któ ry po do ła każ -
de mu za da niu. Z ko lei Val tra G11 5 HiTech to uni wer sal ny cią gnik
o zwar tych ga ba ry tach, któ ry wy róż nia się im po nu ją cą po -
wierzch nią prze szkleń ka bi ny oraz niezwykle pro stą ob słu gą.
Dzię ki prze kład ni Po wer shift z sze ścio ma prze ło że nia mi ope ra tor
mo że do brać od po wied nią pręd kość do kon kret ne go za da nia.
Ła do wa czem czo ło wym ste ru je się za po mo cą er go no micz ne go
joy stic ka, pre cy zyj ne ma new ry osprzę tem umoż li wia naj now szej
ge ne ra cji układ hy drau licz ny. 

HI TY RO KU
www.valtra.pl

O tym, że cią gni ki Val tra to ma szy ny naj wyż szej kla sy prze ko na ło się już wie le
firm na ca łym świe cie. Od kil ku mie się cy o ich ja ko ści i wszech stron no ści 
prze ko nu ją się tak że pra cow ni cy Pań stwo we go Go spo dar stwa Wod ne go Wo dy Pol skie,
do któ re go po wy gra nym prze tar gu tra fi ło sie dem na ście cią gni ków Val tra. Zdo by cie tak pre sti żo -
we go klien ta na pew no po mo że jesz cze bar dziej spo pu la ry zo wać tę mar kę na pol skim ryn ku.

Pre sti żo wy suk ces cią gni ków Val tra 
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www.karcher.pl

Re no mo wa ny pro du cent sły nie z nie za wod no ści i kom -
plek so wo ści roz wią zań, a sta łe uno wo cze śnia nie pro duk -
tów spra wia, że są one opty mal nie do pa so wa ne do bie żą -
ce go za po trze bo wa nia ryn ku. Do wo dem mo że być no -
wość w ofer cie fir my Kärcher, za mia tar ka MCM 600. Kon -
struk to rzy do ło ży li sta rań aby ma szy na by ła moż li wie jak
naj bar dziej wszech stron na i przy dat na przez czte ry po ry

ro ku. W efek cie MCM 600 to kla sa sa ma w so bie. Nie istot -
ne, czy ma dbać o te ren w mie ście czy na przed mie ściu,
czy też o za kład prze my sło wy, jak choć by: od lew nie, ce -
men tow nie czy ko pal nie. W każdym miejscu jest do sko na -
le po za mia ta ne, gdy ona tam pra cu je.
Me cha nicz no -pod ci śnie nio wy sys tem zbie ra ją cy oraz in no -
wa cyj ny sys tem fil tru ją cy to jej ce chy roz po znaw cze. Sys tem

Za mia tar ki ko mu nal ne 
Kärcher HIT ROKU
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O wy so kiej ja ko ści i funk cjo nal no ści za mia ta rek fir my Kärcher chy ba ni ko go nie trze ba prze -
ko ny wać. Swo ją kla sę po twier dza ją one w co dzien nej pra cy na uli cach miast ca łe go świa ta.
Naj wyż szy stan dard wy ko na nia w po łą cze niu z naj now szy mi rozwiązaniami technicznymi
umoż li wiają wy daj ną pra cę urządzeń w każ dych wa run kach, co do sko na le wi dać na przy kła -
dzie wie lo funk cyj nych za mia ta rek MC 250 i no wego mo de lu MCM 600.

HI TY RO KU



28 Pośrednik Komunalny

fil tru ją cy zło żo ny jest z kil ku po lie stro wych ele men tów, co spra -
wia, że na wet w naj trud niej szych wa run kach pra cy sku tecz nie
wy chwy tu ją cząst ki py łu za wie szo ne go PM1. Dzię ki te mu pra -
ca za mia tar ki, bez utra ty ja ko ści, od by wa się prak tycz nie bez
wznie ca nia ku rzu. Sku tecz ną pra cę uła twia ją ma szy nie dwie
skręt ne osie, któ re umoż li wia ją swo bod ne ma new ro wa nie na -
wet w bar dzo ogra ni czo nych prze strze niach. Z ko lei opa ten to -
wa ny sys tem do ci sku hy drau licz ne go (CDS – Cle ver De tec ti ve
Sys tem) za pew nia opty mal ną re gu la cję do ci sku szczot ki cen -
tral nej, co uła twia do kład ne za mia ta nie i jed no cze śnie niż sze
zu ży cie ele men tów eks plo ata cyj nych. Ope ra to rzy chwa lą so -
bie czy tel ny pa nel ste ro wa nia z ko lo ro wym wy świe tla czem i in -
tu icyj nie roz miesz czo ny mi przy ci ska mi funk cyj ny mi. Na wy so ki
kom fort pra cy wpły wa też prze stron na ka bi na, któ ra po mie ścić
mo że na wet trzy oso by. Na to miast zbior nik za nie czysz czeń
o po jem no ści 6 m3 za pew nia dłu gą pra cę bez prze sto jów. Co
bar dzo istot ne, MCM 600 na da je się do sko na le do za mia ta nia
po zi mo we go, gdyż mo że pra co wać bez za sto so wa nia wo dy.
Dzię ki te mu mo że za mia tać tak że w ujem nych tem pe ra tu rach. 

Wie le wska zu je, że MCM 600 ma du że szan se po wtó rzyć suk ces
po pu lar nej MC 250, któ ra już po kil ku mie sią cach od wpro wa dze -
nia do pro duk cji (mia ło to miej sce w ro ku 2019) oka za ła się praw -
dzi wym hi tem w ofer cie fir my. 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 jej pro jek -
to wa niu 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 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 wygodna 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. Na to miast 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. W rów nym stop niu spraw dzi się przy czysz -
cze niu chod ni ków, ście żek ro we ro wych, te re nów prze my sło -
wych czy par kin gów. A 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. Sku tecz ne za mia ta nie uła twia za mon -
to wa ny wah li wie układ dwóch, ste ro wa nych nie za leż nie,
szczo tek. Umoż li wia on 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. Z ko lei 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 li ści. 
Dzię ki ogrom nej po jem no ści zbior ni ka (2,2 m3 w tym seg men -
cie ro bią wra że nie) 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 m sze ro ko ści i mniej niż 2 m
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 jest też 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.
Zamiatarka jest stan dar do wo wy po sa żo na 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 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. 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 4 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. 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.

HI TY RO KU

a Mi mo kom pak to wych wy mia rów mo del MC 250 ma zbior nik o po jem no ści aż 2,2 m3,
co znacz nie zwięk sza in ter wa ły za mia ta nia
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Jed nym z nich jest po jazd na le żą cy do gru py tych, któ re co dzien -
nie prze mie rza jąc uli ce miast i wsi dba ją o czy stość i bez pie czeń -
stwo wszyst kich miesz kań ców. Mo wa o śmie ciar kach, za awan so -
wa nych tech no lo gicz nie po jaz dach, któ re dzię ki no wo cze snym
tech no lo giom umoż li wia ją zbiór kę od pa dów w spo sób po zwa la ją -
cy na ich dal sze prze two rze nie. Wła śnie tak uni kal ną za bu do wą
jest dwu ko mo ro wa (z rów nym pod dzia łem ko mór) śmie ciar ka
COSECO. Co to ozna cza w prak ty ce? Otóż na jed nym pod wo ziu
ma my za mon to wa ne dwie śmie ciar ki. Nie moż li we? Moż li we i bar -
dzo prak tycz ne. Dwie nie za leż ne ko mo ry – o po jem no ści do sto -
so wa nej do wiel ko ści pod wo zia – z dwo ma roz dzie lo ny mi od wło -
ka mi i literami oraz nie za leż nie dzia ła ją cy mi pły ta mi wy py cho wy -
mi spra wia ją, że zbiór ka se lek tyw na na bie ra no we go zna cze nia.
Od pa dy zbie ra ne, trans por to wa ne i wy ła do wy wa ne są bez mie -
sza nia – czy sto, spraw nie i znacz nie ta niej niż w przy pad ku pra cy
dwóch po jaz dów z za bu do wa mi jed no ko mo ro wy mi. Ku pu jąc
śmie ciar ki z za bu do wa mi 50/50 moż na w wy raź nym stop niu ob ni -
żyć kosz ty pra cow ni cze oraz pa li wa, ser wi sów i prze glą dów,
a przede wszyst kim koszt sa me go za ku pu po jaz dów. Co wię cej
za bu do wa 50/50 po zwa la na jed no cze sne opróż nie nie dwóch po -
jem ni ków 1.100 litrów, a na wet czterech mniej szych i to jest jej
jed na z naj więk szych za let. Wy da je się nie re al ne? To praw da
– wy da je się, bo w prak ty ce roz wią za nie to spraw dza się re we la -
cyj nie. Pra ca na ob słu gi wa nym re jo nie jest szyb sza, moż na prze -
wieźć wię cej od pa dów, a za bu do wy COSECO pra cu ją wy jąt ko wo
ci cho, co w miej skim zgieł ku ma du że zna cze nie. Je den ope ra tor
mo że ste ro wać pra cą obu od wło ków, a dru gi w tym cza sie mo że
pod sta wiać już ko lej ne po jem ni ki do opróż nie nia. COSECO za -
pew nia rów nież no wo cze sny sys tem dia gno sty ki, któ ry umoż li wia

za pro gra mo wa nie pra cy za bu do wy, a tak że skra ca czas prze sto ju
w przy pad ku wy stą pie nia uster ki. Wszyst ko po to, aby po jazd ro -
bił swo ją ro bo tę i za ra biał pie nią dze, a nie stał i cze kał na na pra -
wę. Za bu do wy dwu ko mo ro we z po dzia łem 50/50 nie ma ją ogra ni -
czeń przy opróż nia niu po jem ni ków, jak w przy pad ku tych dzie lo -
nych w pro por cjach 60/40 czy 70/30. Opty mal ny po dzia ła spra -
wia, że śmie ciar ka wy ko rzy sta na jest w 100%. Od biór od pa dów
nie mu si być pro ble ma tycz ny i kosz tow ny. Prze ko na ło się o tym
już wie lu przed się bior ców, a świad czą o tym ich po zy tyw ne opi nie
prze ka za ne fir mie In te gra.
In ny mi po jaz da mi, rów nie waż ny mi w prze strze ni miej skiej, są za -
mia tar ki. Zwłasz cza te o kom pak to wych roz mia rach, gdyż mo gą
pra co wać nie tyl ko na uli cach, par kin gach czy pla cach, ale rów -

HI TY RO KU

INTEGRA z Gdy ni to fir ma, któ ra od dwu dzie stu lat za opa tru je przed się bior stwa ko mu nal ne
w ca łej Pol sce. Ofe ru je między innymi za mia tar ki, śmie ciar ki, po jaz dy elek trycz ne, urzą dze nia
do zi mo we go utrzy ma nia dróg i au to strad, a tak że eko lo gicz ne odchwaszczarki oraz pro fe sjo -
nal ne ma szy ny my ją ce. Wśród nich znaj du ją się trzy wy jąt ko we po jaz dy, któ rych in no wa cyj ne
roz wią za nia re ko men du ją je do grona hi tów ro ku.
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Trzech muszkieterów z Gdyni

a Dwu ko mo ro wa śmie ciar ka COSECO wy róż nia się za bu do wą z rów nym po dzia łem ko -
mór na po szcze gól ne frak cje od pa dów. Dzię ki te mu moż li we jest jed no cze sne opróż -
nia nie dwóch po jem ni ków o po jem no ści 1.100 li trów

c De cy du jąc się na za kup po jaz du ALKE na byw cy
mo gą sko rzy stać z do fi nan so wa nia się ga ją ce go
na wet 70.000 złotych. ALKE to do sko na ła in we -
sty cja, któ ra za rów no po mo że speł nić wy mo gi
wy ni ka ją ce z elek tro mo bil no ści, jak i uła twi wy -
ko ny wa nie co dzien nych za dań. I jest to ko lej ny
przy kład, kie dy spół ka In te gra udo wad nia, że
ba zu jąc na wie lo let nim do świad cze niu oraz śle -
dząc po trze by ryn ku mo że do star czyć po jaz dy
na mia rę potrzeb XXI wie ku
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nież efek tyw nie sprzą tać chod ni ki czy alej ki w par kach. Miej sca te
– z uwa gi na ogra ni czo ną prze strzeń – nie mo gą być sprzą ta na du -
ży mi za mia tar ka mi. Wła śnie z my ślą o wie lo za da nio wo ści w ofer cie
In te gry znaj du je się kom pak to wa za mia tar ka chor wac kie go pro du -
cen ta RASCO. Mo del Lynx Char ge Ϟ ma jesz cze jed ną za le tę. Sil -
nik spa li no wy sto so wa ny do tych czas w za mia tar kach LYNX za stą -
pio no efek tyw nym sil ni kiem elek trycz nym. Eko lo gia ma co raz
więk sze zna cze nie, dla te go też LYNX CHARGE Ϟ to za mia tar ka ze -
roemi syj na. Wy ko nu je swo ją pra cę nie tyl ko ci cho i efek tyw nie, ale
przede wszyst kim nie emi tu je za nie czysz czeń. Sil nik elek trycz ny
po zwa la na siedem go dzin pra cy na jed nym ła do wa niu, a po zo sta -
łe pa ra me try pra cy ma szy ny są iden tycz ne z ty mi zna ny mi już z za -
mia ta rek LYNX. Ma my więc wy god ną, bez piecz ną i do sko na le
prze szklo ną ka bi nę, naj więk szy w kla sie zbior nik na zmiot ki, naj -
szer szą ssa wę i ka nał ssą cy. Wiel kim atu tem jest sto so wa ny w za -

mia tar ce układ obu skręt nych osi, któ ry spra wia, że ma szy na za -
wra ca nie mal w miej scu oraz hy drau licz na re gu la cja wy so ko ści za -
wie sze nia. To roz wią za nie po zwa la na pra cę na wet w miej scach
bar dzo ni skich, na przy kład ta kich jak tu ne le, ga ra że czy par kin gi
pod ziem ne – ope ra tor do sto su je wy so kość do miej sca pra cy za -
mia tar ki w kil ka se kund, nie wy cho dząc na wet z ka bi ny. Za mia tar -
ka LYNX CHARGE Ϟ to nie tyl ko elek trycz ny sil nik, ła twy w ob słu -
dze i per fek cyj ny układ jezd ny, im po nu ją ce pa ra me try pra cy czy
kom for to wa ka bi na – to rów nież no wo cze sny wy gląd. Za mia tar ka
LYNX mo że być świet ną wi zy tów ką fir my ko mu nal nej. Le do we
oświe tle nie do dat ko wo pod kre śla wy jąt ko wość ma szy ny i mo że
być w prze strze ni miej skiej wzo rem użyt ko we go de si gnu. LYNX
CHARGE Ϟ to pro po zy cja dla wszyst kich, któ rzy żą da ją naj wyż szej
ja ko ści za mia ta nia, a jed no cze śnie chcą dbać o ekologię. 
Ko lej ny mi wy jąt ko wy mi po jaz da mi z ofer ty In te gry są po jaz dy elek -
trycz ne wło skiej mar ki ALKE. Wy jąt ko wość tych aut po le ga na ich
wie lo za da nio wo ści i funk cjo nal no ści. Po sia da ją one ho mo lo ga cję
N1, czym speł nia ją wy mo gi Usta wy o elek tro mo bil no ści i pa li wach
al ter na tyw nych. ALKE moż na kon fi gu ro wać na wie le róż nych spo -
so bów, tak aby stwo rzyć po jazd od po wia da ją cy in dy wi du al nym
po trze bom. Do tych naj bar dziej po pu lar nych wer sji na le żą wy wrot -
ki, fur go ny i śmie ciar ki. War to za uwa żyć, że jest to peł no war to ścio -
wy po jazd użyt ko wy. Je go ła dow ność mo że wy no sić na wet 1,5
tony, a po jem ność ba te rii za pew nia za sięg znacz nie prze kra cza ją -
cy 100 km. Moż na wy brać wer sję z ka bi ną 2- lub 4-miej sco wą.
W obu przy pad kach ofe ru je du ży kom fort pra cy, jest ogrze wa na,
a ob szer ne prze szkle nia za pew nia ją opty mal ną wi docz ność. Fo te -
le wy po sa żo ne są w pa sy bez pie czeń stwa, a peł ne oświe tle nie
dro go we po zwa la na po ru sza nie się po dro gach pu blicz nych.
Do pro wa dze nia po jaz dów ALKE wy star czą upraw nie nia kat. B.  

www.integra.gd.pl

a Elek trycz ny na pęd kom pak to wej za mia tar ki LYNX CHARGE umoż li wia jej cią głą, a jed -
no cze śnie wy daj ną pra cę na wet przez 7 go dzin



32 Pośrednik Komunalny

I jed ne, i dru gie wy róż nia ją się in no wa cyj ny mi roz wią za nia mi,
któ re wzbu dzają za in te re so wa nie wie lu przed się bior ców. Bez
prze sa dy moż na je okre ślić praw dzi wym hi tem ofer to wym
spół ki Agrex -Eco. Tym bar dziej, że do osią gnię cia zna czą ce go
suk ce su wy star czy ło za le d wie kil ka mie się cy, gdyż Agrex -Eco
dys try bu to rem obu firm zo stał w ro ku 2021 (AMP Ro bo tics
– ma rzec; Eger smann – sierpień).
Prze rzu car ki pryzm kom po sto wych Bac khus od gry wa ją klu -
czo wą ro lę w po wsta wa niu war to ścio we go na wo zu rol ni cze go.
Uła twia ją po zy ska nie bo ga tych w war to ścio we skład ni ki frak cji.
Cen ne skład ni ki ro ślin ne nie są tra co ne i w re zul ta cie po wsta je
jed no rod ny, na da ją cy się do prze cho wy wa nia pro dukt koń co -
wy. Ten wy so kiej ja ko ści na wóz mo że być sto so wa ny w rol nic -
twie. Tym bar dziej, że kosz ty je go trans por tu ze wzglę du
na zmniej szo ną wil got ność i ograniczoną ob ję tość frak cji (ma -
te ria łu na sy po we go) są ni skie. 
Prze rzu car ki pryzm Bac khus zna czą co opty ma li zu ją pro ces
kom po sto wa nia i re du ku ją czas je go po wsta nia z dwunastu
mie się cy do oko ło sześciu ty go dni. W cza sie te go pro ce su
prze rzu ca ny ma te riał zo sta je roz luź nio ny, a je go struk tu ra i za -
war tość wil go ci zo sta je ujed no li co na. Głów ne i dru go rzęd ne
skład ni ki ma te ria łu są rów nież opty mal nie wy mie sza ne. Jed no -
cze śnie ma te riał ten ule ga de li kat ne mu i cią głe mu roz kła do wi
przy od po wied nim za opa trze niu w tlen. Prze syp ma te ria łu
umoż li wia two rze nie na stęp nych no wych pryzm. 
Ga ma prze rzu ca rek Bac khus obej mu je dziesięć mo de li (w tym
dwie li nio we). Róż nią się wiel ko ścią i mo cą, a to umoż li wia

opty mal ne do pa so wa nie do in dy wi du al nych po trzeb. Do dat ko -
wo prze rzu car ki Bac khus ma ją ła twy do stęp do wszyst kich
pod ze spo łów co uprasz cza czyn no ści ser wi so we oraz kon ser -
wa cję. Pod wo zia ma szyn ma ją za pro jek to wa ną otwar tą struk -
tu rę dzię ki cze mu prze rzu ca ny ma te riał nie przy le ga do ra my
pod wo zia. W ce lu uła twie nia wy jaz du z pry zmy moż na pod -
nieść hy drau licz nie wał prze rzu ca ją cy. Za le ty prze rzu ca rek
Bac khus do strze gli pol scy klien ci. Za le d wie kil ka mie się cy
od pod pi sa nia umo wy na ich wy łącz ną dys try bu cję w Pol sce
przez spół kę Agrex -Eco wy star czy ło do sprze da ży dwóch mo -

HI TY RO KU
www.agrex-eco.pl

Eko no micz ne i eko lo gicz ne
Tak w skró cie moż na opi sać sprze da wa ne przez Agrex -Eco ma szy ny
i urzą dze nia służące do za go spo da ro wywa nia od pa dów. To także wy so ka
wy daj ność uzy ska na dzię ki no wo cze snym tech no lo giom zapewnia im
sta le ro sną ce gro no za do wo lo nych użyt kow ni ków. Przy kła dem mo gą
być prze rzu car ki pryzm kom po sto wych Bac khus z fir my Eggersmann
oraz ro bo ty se gre gu ją ce od pa dy od AMP Ro bo tics. HIT ROKU
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a Ro bo ty fir my AMP Ro bo tics wy rę cza ją lu dzi w sor tow niach, nie mę czą się i mo gą pra co -
wać z tą sa mą wy daj no ścią ca ły czas

s Bac khus jest nie tyl ko wy daj ną i wy trzy ma ła prze rzu car ką pryzm kom po sto wych, ale tak że
bar dzo bez piecz ną i kom for to wą. Na przy kład opusz cza na na bok ka bi na gwa ran tu je bez -
piecz ne i wy god ne wsia da nie 
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de li A5 0, z do sta wą w pierw szym kwar ta le 2022 ro ku. Efek tow -
ny po czą tek po zwa la przy pusz czać, że w na stęp nych mie sią -
cach bę dzie jesz cze le piej. BACKHUS A5 0 zo stał za pro jek to -
wa ny dla pryzm o mak sy mal nej wy so ko ści 2,4 m oraz sze ro ko -
ści 5 m, a osią ga wy daj ność do 4.000 m³ na go dzi nę. Mo del
A5 0 po sia da 360-stop nio wą pa no ra micz ną i er go no micz ną ka -
bi nę. Wy po sa żo na jest w filtr an ty odo ro wy, pneu ma tycz ny fo tel
ope ra to ra oraz zin te gro wa ne pod ło kiet ni ki. Na to miast joy stick
i du ży wy świe tlacz LED z ekra nem do ty ko wym umoż li wia ją ła -
twą i in tu icyj ną ob słu gę ma szy ny. Pra cę uła twia ją też wy cie -
racz ki i lu ster ka oraz ka me ry, a za mon to wa na fa brycz nie lo -
dów ka za pew nia ope ra to ro wi do dat ko wy kom fort. Ka bi na mo -
że być uno szo na z po wierzch ni zie mi, co zna czą co uła twia
wsia da nie i wy sia da nie. Do na pę du ma szy ny uży to wy so ko -
pręż ne go sil ni ka Cum min sa o mo cy 209 kW (opcjo nal nie 254
kW). Po za tym prze rzu car ka mo że być wy po sa żo na w: układ
bocz ne go prze rzu ca nia pryzm, urzą dze nie na wil ża ją ce, pod -
wo zie gą sie ni co we lub ko ło we, li stwę zgar nia ją cą oraz le mie -
sze na gar nia ją ce, pły tę ogra ni cza ją cą wy rzut ma te ria łu, pod -
grze wa ny układ hy drau licz ny oraz sil ni ka szcze gól nie przy dat -
ny w wa run kach zi mo wych. Ma szy na stan dar do wo ob ję ta
jest dwulet nią gwa ran cją tech nicz ną, a Agrex -Eco za pew nia
ob słu gę ser wi so wą i za opa trze nie w czę ści za mien ne.
Na to miast cał ko wi tą no wo ścią za rów no w ofer cie spół ki Agrex -
-Eco, jak i w ogó le na pol skim ryn ku są ro bo ty se gre gu ją ce od pa -
dy ame ry kań skiej fir my AMP Ro bo tics. Zauto ma ty zo wa nie pro ce -
su se gre ga cji w sor tow niach mo że być istot nym prze ło mem, któ -
ry da zu peł nie no wą ja kość w pro ce sie re cy klin gu pod wzglę dem
ja ko ści i bez pie czeń stwa pra cy. Do sko na le jest to wi docz ne te -
raz, gdy w związ ku z pan de mią ko ro na wi ru sa w stru mie niu od pa -
dów tra fia ją cych na li nie sor tow ni cze in sta la cji ko mu nal nych po -
ja wia ją się zu ży te środ ki hi gie nicz ne, w tym mię dzy in ny mi ma -
secz ki i rę ka wicz ki ochron ne. Ich obec ność mo że na ra zić pra -
cow ni ków sor tow ni na bez po śred ni kon takt z groź nym wi ru sem.
A prze cież i tak pra ca w sor tow niach na le ży do naj bar dziej uciąż -
li wych i co raz trud niej jest zna leźć chęt nych do pra cy. Dla te go
opty mal nym roz wią za niem mo że oka zać się mak sy mal ne zauto -
ma ty zo wa nie pro ce su se lek cji od pa dów, a do te go ide al nie na -
da ją się ro bo ty pro du ko wa ne przez AMP Ro bo tics. Tym bar dziej,
że ro bo ty AMP Cor tex moż na za in sta lo wać bez po śred nio w li nii
bez kosz tow nej mo der ni za cji lub zmian ope ra cyj nych. War to też
wie dzieć, że za sto so wa nie ro bo tów moż li we jest rów nież w ist nie -
ją cych już sor tow niach. Ro bo ty w pa rze ze sztucz ną in te li gen cją
uspraw nią sku tecz ność za sto so wa nych sor te rów optycz nych lub

in nych se pa ra to rów, a wraz z sa mo do sko na le niem, z upły wem
cza su umoż li wią peł ną au to ma ty za cję pro ce su se lek cji. Na to -
miast dzię ki ca ło do bo we mu funk cjo no wa niu i sta łej pro duk tyw -
no ści Cor tex ra dy kal nie ob ni ża kosz ty pra cy, jed no cze śnie
zwięk sza jąc war tość od zy ska ne go ma te ria łu.
Zwłasz cza, że już w przy pad ku ro bo ta jed no ra mien ne go wy daj -
ność wy no si osiem dzie siąt po brań na mi nu tę, a dla dwu ra mien -
nych zo sta je po dwo jo na. Po za tym ma szy ny mo gą pra co wać
prak tycz nie bez prze rwy, nie mę czą się, nie na rze ka ją na pył
i za pach. Dla te go au to ma ty za cja sor tow ni w opar ciu o ro bo ty,
przy re la tyw nie ni skich kosz tach in we sty cji, uspraw nia dzia ła nia
za kła du i przy no si szyb ki zwrot po nie sio nych na kła dów. 
Istot na jest też zdol ność se pa ra cji róż no rod nych ma te ria łów.
Ro bo ty są w sta nie sku tecz nie od dzie lać mię dzy in ny mi: bu tel -
ki PET z po dzia łem na róż ne ko lo ry, brą zo wy i bia ły pa pier,
opa ko wa nia fo lio we, pla stik, pla sti ko we kub ki i na kręt ki, kar to -
ny, opa ko wa nia z ko da mi kre sko wy mi lub z wi docz nym lo go
mar ki. Po za tym z po wo dze niem ra dzą so bie z pusz ka mi
po na po jach i po zo sta łych opa ko wa niach alu mi nio wych, a tak -
że z od pa da mi elek tro nicz ny mi, sta lą, mie dzią i bu dow la ny mi
ma te ria ła mi roz biór ko wy mi. 
Tak wszech stron na se pa ra cja moż li wa jest dzię ki sys te mo wi
opra co wa ne mu przez AMP Ro bo tics. Jed nym z naj waż niej -
szych je go ele men tów jest już wspo mnia ny AMP Cor tex. To
szyb ki, in te li gent ny sys tem ro bo ty ki za pro jek to wa ny, aby spro -
stać ro sną cym wy ma ga niom dzi siej sze go re cy klin gu. Kie ro wa -

ne przez sztucz ną in te li gen cję ro bo ty in te li gent nie wy ko nu ją fi -
zycz ne za da nia sor to wa nia, po bie ra nia i ukła da nia ma te ria łów.
A naj lep sze jest to, że Cor tex nie ustan nie uczy się na pod sta -
wie ze bra ne go do świad cze nia i ca ły czas się po pra wia. Ro bo ty
są bar dzo trwa łe, ła twe w utrzy ma niu i ela stycz ne w dzia ła niu.
Na to miast mó zgiem i wzro kiem ca łe go sys te mu jest plat for ma
sztucz nej in te li gen cji AMP Neu ron. Sto su je ona tech no lo gie wi -
dze nia ma szy no we go i głę bo kie go ucze nia do roz po zna wa nia
wzor ców w cza sie rze czy wi stym w ce lu iden ty fi ka cji ma te ria -
łów. Po ma ga jej w tym spe cja li stycz na ka me ra prze my sło wa,
któ ra dzię ki opro gra mo wa niu roz po zna je wy szu ki wa ne ma te -
ria ły i okre śla ich po ło że nie na ta śmie sor tow ni czej. 
O tym, jak to dzia ła w prak ty ce, moż na sprawdzić w Lu bli nie,
gdzie AMP Ro bo tics wraz z jej pol skim part ne rem – spół ką
Agrex -Eco – uru cho mi ła sta no wi sko te sto we. Tam moż na na -
ocz nie prze ko nać się o nie zwy kłej sku tecz no ści ro bo tów w se -
gre go wa niu od pa dów.

a Bac khus A50 przy sto so wa ny jest do pra cy z pry zma mi o mak sy mal nej wy so ko ści 2,4 metra oraz
sze ro ko ści 5 metrów. Na to miast je go mak sy mal na wy daj ność wy no si 4.000 m³ na go dzi nę

a Roboty sortownicze AMP Robotics bez trudu wyodrębniają ze strumienia odpadów
między innymi butelki PET z podziałem na różne kolory, brązowy i biały papier,
opakowania foliowe, plastik i wiele innych
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Po pro stu po jaz dy se rii ele phant mul ti suk ces sprze da żo wy za -
wdzię cza ją przede wszyst kim ja ko ści i roz wią za niom tech nicz -
nym, któ re ide al nie speł nia ją po trze by ich użyt kow ni ków.
W efek cie pra cow ni cy PKT mu sie li bar dzo in ten syw nie pra co -
wać, aby na dą żyć z re ali za cją wszyst kich za mó wień. Na szczę -
ście by ło to moż li we, gdyż w prze ci wień stwie do wie lu pro du -
cen tów kie lec ka spół ka do brze ra dzi ła so bie ze zdo by wa niem
nie zbęd nych do pro duk cji pod ze spo łów.
– Glo bal ny kry zys, spo wo do wa ny w du żej mie rze prze rwa nym
na dłu go łań cu chem do staw ma te ria łów i pod ze spo łów, nie

omi nął tak że na szej bran ży. Nas w mniej szym stop niu, gdyż od -
po wied nio wcze śniej zro bi li śmy du że za pa sy. Jed nak wzrost za -
mó wień spra wił, że tak że nam okre so wo bra kło od po wied niej
licz by pod ze spo łów. Zwłasz cza, że wiel kość te go wzro stu
wręcz nas za sko czy ła – wy ja śnia Piotr Tym bo row ski, pre zes
spół ki Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy.
Trud no ści z za opa trze niem w nie zbęd ne ma te ria ły są na dal ak -
tu al ne. Obec nie jest na wet go rzej, gdyż o ile po cząt ko wo czer -
pa no z za pa sów centrów za opa trze nio wych i wła snych, to te -
raz więk szość re zerw zo sta ła wy czer pa na. To po wo du je, że
wie lu przed się bior ców ma pro ble my z utrzy ma niem płyn nej
pro duk cji i wy dłu ża ter mi ny do staw to wa rów na ry nek.
– My dziś mo że my so bie po gra tu lo wać, że w od po wied nim cza -
sie po wzię li śmy roz sąd ne de cy zje i te raz zbie ra my owo ce swo -
jej za po bie gli wo ści. Po pro stu za in we sto wa li śmy du że środ ki
w roz bu do wę na szej po wierzch ni ma ga zy no wej i za dba li śmy,
aby na pół kach zgro ma dzić jak naj wię cej po trzeb nych kom po -
nen tów. Pro szę wy obra zić so bie, że na sza po wierzch nia ma ga -
zy no wa w ostat nich dziesięciu la tach wzro sła trzy krot nie,
a po za koń cze niu trwa ją cej in we sty cji je go po wierzch nia bę -
dzie więk sza sze ścio krot nie. Dzię ki te mu je ste śmy te raz w sta -
nie wy wią zy wać się na bie żą co z wszyst kich na szych zo bo wią -
zań. Oczy wi ście część na szych part ne rów mia ła kło po ty z ter -
mi no wą re ali za cją, ale w na szym przy pad ku sta no wią one nie -
wiel ki udział – in for mu je Piotr Tym bo row ski.
Na du żą ilość za mó wień wpły wa nie tyl ko ja kość po jaz dów
ele phant, ale tak że re no ma, 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

Od mo men tu uru cho mie nia przez spół kę Po jaz dy Ko mu nal ne Tym bo row scy pro duk cji se -
rii ele phant mul ti, te 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 zdo by ły sze ro kie gro no za do wo lo nych klien tów. Co
istotne, handlowy suk ces nie był wypadkową ryn ko wej no wo ści, bowiem tak że w tym ro ku
po jaz dy cie szy ły się nadal ogrom nym za in te re so wa niem nabywców.
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a 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 pra wia to bez pie czeń stwo jaz dy i wy dłu ża czas eks plo ata cji po jaz du

Hi to wa se ria ele phant mul ti
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ryn ku i dzię ki te mu ma 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. 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, z re cy klin -
giem, kom bi no wa nych dwu funk cyj nych, ase ni za cyj nych oraz
do prze wo zów sub stan cji nie bez piecz nych. Wśród nich
szcze gól nym uzna niem cie szą się za bu do wy z in sta la cją ssą -
cą Ele phant -S -Li ne. Se ria Ele phant -S -Li ne to sa mo cho dy z in -
sta la cją ssą co -płu czą cą z funk cja recyklingu, 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 trzy dzie sto -
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.
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 -S -Li ne. Po jazd ty pu ssą co -czysz czą ce go z funk cją
recyklingu, 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 bar dziej za nie czysz czo ną ka na -
li za cję. Sa mo chód z za bu do wą FFG Ele phant -S -Li ne wy po sa żo -
ny jest w ra mię kom bi no wa ne po któ rym pro wa dzo ne są dwa
wę że rów no cze śnie (ssą cy i ci śnie nio wy) z za się giem po -
nad sześciu i wy so ko ścią pod no sze nia po wy żej czterech
metrów. Po sia da skręt ną tyl ną oś oraz po sia da sys tem
do Recykling 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.
Po za tym mo de lem pa le ta sa mo cho dów se rii ele phant obej mu -
je po jaz dy o ma sie od 3,5 do 40 ton. 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. 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. Po za tym klien ci ma ją do dys po -
zy cji 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. A ich szyb ką li -
kwi da cją zaj mu je się mo bil ny warsz tat, któ ry umoż li wia wy ko -
nanie więk szości na praw w miej scu do god nym dla klien ta.
Od nie daw na sy tu acja PKT za rów no pod wzglę dem za opa trze -
nio wym, jak i produkcyjno-serwisowy jest jesz cze lep sza, gdyż
za koń czo no pra ce wy koń cze nio we no wej ha li. W niej na po -
wierzch ni 2.000 me trów kwa dra to wych znaj du ją się prze stron -
ne sta no wi ska ser wi so we, pro duk cyj ne, ale też ogrom ne re ga -
ły ma ga zy no we.
– No wa ha la to naj więk sze w Pol sce cen trum ser wi so we sprzę tu
do czysz cze nia ka na li za cji i do dat ko wo dys po nu ją ce naj więk -
szym za ple czem ma ga zy no wym. Zy ska li śmy też wyż szy kom fort
pra cy i więk sze mo ce prze ro bo we, a klien ci krót szy czas ocze ki -
wa nia na usłu gę. Je stem pe wien, że te raz uda się nam skró cić
jesz cze bar dziej czas re ak cji ser wi so wych, a ser wis jest na szym
„oczkiem w gło wie” – cie szy się Piotr Tym bo row ski.

a W zabudowie znalazło się dogodne miejsce, w którym umieszczono bogato wyposażoną
skrzynkę narzędziową

a Kon struk to rzy za bu do wy Ele phant S -Li ne za dba li aby do stęp do wszyst kich ele men tów
ste ru ją cych był ła twy i w peł ni bez piecz ny
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W Pol sce od wie lu lat spy char ki Dres sta z po wo dze niem pra -
cu ją na skła do wi skach od pa dów. Są nie zbęd ne w efek tyw -
nym za gęsz cze niu frak cji nie na da ją cych się do dal sze go za -
go spo da ro wa nia, wy ka zu jąc się za rów no im po nu ją cą wy daj -
no ścią, jak i od por no ścią na uszko dze nia. Dru ga ge ne ra cja
spy cha rek TD-15M ko rzy sta oczy wi ście „peł ny mi gar ścia mi”
z roz wią zań, któ re tak do brze spraw dzi ły się w po przed nim
mo de lu. Na to miast za sto so wa ne zmia ny jesz cze le piej przy -
sto so wu ją ma szy nę do pra cy w eks tre mal nych wa run kach,
ta kich ja kie pa nu ją np. na skła do wi skach od pa dów. Dzię ki
nim wszel kie new ral gicz ne ele men ty ma szy ny są do dat ko wo
za bez pie czo ne przed za nie czysz cze niem od pa da mi oraz
sub stan cja mi che micz ny mi. Kon struk to rzy za dba li tak że o za -
pew nie nie ope ra to ro wi do god nych i bez piecz nych wa run ków
pra cy . Słu ży te mu mię dzy in ny mi kom for to wa ka bi na, któ ra
dzię ki do sko na łej szczel no ści i wen ty la cji ni we lu je ha łas
i odór z uty li zo wa nych od pa dów. 
Swój suk ces TD-15M za wdzię cza so lid nej kon struk cji. Pod sta -
wę no wej spy char ki sta no wi so lid na ra ma z efek tyw nym le mie -
szem ła ma nym po łą czo na z pod wo ziem ofe ro wa nym w róż -
nych wa rian tach. W stan dar dzie na byw ca otrzy mu je ma szy nę
z pod wo ziem LT o wy dłu żo nej ra mie trak cyj nej, co zwięk sza
sta bil ność w cza sie jaz dy na przód pod czas ni we la cji te re nu.
Do stęp ne są rów nież ma szy ny na pod wo ziu WT o sze ro kiej ra -
mie trak cyj nej oraz LGP o ni skim na ci sku na pod ło że, do pra cy
w te re nie pod mo kłym lub błot ni stym. Zwięk sza to moż li wo ści
sto so wa nia spy char ki. Naj now sze dzie ło kon struk to rów
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry z po wo dze niem wy ko rzy sty wać

moż na nie tyl ko w dro go wnic twie, ale tak że w bu dow nic twie in -
fra struk tu ral nym, prze my śle wy do byw czym i na skła do wi skach
od pa dów. Funk cjo nal ność spy char ki pod no si rów nież moż li -
wość za mó wie nia jej z róż no rod ny mi pa kie ta mi wy po sa że nia
opcjo nal ne go. W ma szy nie – w za leż no ści od wa run ków eks -
plo ata cyj nych – za sto so wać moż na sze ro ką ga mę le mie szy
i zry wa ków. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je naj więk szy w tej
kla sie spy cha rek le miesz ła ma ny. Ma on po jem ność 5,95 me -
trów sze ścien nych, co po zwa la na zwięk sze nie wy daj no ści. W
efekcie, w cią gu go dzi ny ma szy na mo że ze pchnąć na wet pięć -
set me trów sze ścien nych urob ku.
Spy char ka TD-15M Se ries-2 na pę dza na jest naj now szej ge ne -
ra cji sil ni kiem Cum mins B6.7 wy po sa żo nym w układ re duk cji
spa lin speł nia ją cy eu ro pej ską nor mę emi sji spa lin Sta ge V. Jed -
nost ka o po jem no ści 6,7 li tra roz wi ja moc 235 KM, co spra wia,
że ma szy na spi su je się do sko na le przy prze py cha niu urob ku,
za sy py wa niu wy ko pów, ni we lo wa niu po wierzch ni czy pra cy
z wy ko rzy sta niem zry wa ka. Bez pro ble mów po ko nu je też
wznie sie nia, na wet te o na chy le niu się ga ją cym 45 stop ni. Jed -
nost ka na pę do wa wy po sa żo na jest w spraw dzo ny sys tem elek -
tro nicz ne go ste ro wa nia (ECM), któ ry za pew nia jej bez a wa ryj ne
dzia ła nie oraz po zwa la wy dłu żyć in ter wa ły mię dzy ob słu go we.
Na pod kre śle nie za słu gu je efek tyw ność zmo der ni zo wa ne go
ukła du hy drau licz ne go ty pu Lo ad Sen sing. Je go za le ta mi,
oprócz płyn no ści pro wa dze nia le mie sza, jest zwięk szo na ener -
go osz częd ność osią ga na dzię ki sa mo czyn ne mu do pa so wy -
wa niu wy daj no ści pom py do za po trze bo wa nia wy ni ka ją ce go
z wy ko ny wa ne go ak tu al nie za da nia.

Uda ne rozwinięcie spraw dzo nej konstrukcji

Za pre zen to wa na w ro ku 2021 zmodernizowana wer sja po pu lar nej spy char ki gą sie ni co wej
Dres sta TD-15M od ra zu spo tka ła się z du żym za in te re so wa niem rynku. Uzna nie wzbu dzi ły za -
rów no roz wią za nia no we, jak i te, któ re spraw dzi ły się w po przed niej wer sji. W efek cie no wa
ma szy na jesz cze le piej speł nia ocze ki wa nia użytkowników, w tym tych z bran ży ko mu nal nej. 
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Mo dy fi ka cjom pod da no tak że układ prze no sze nia
na pę du. In ży nie ro wie Liu gong Dres sta Ma chi ne ry
skon cen tro wa li swe dzia ła nia na za po bie ga niu
po wsta wa nia wstrzą sów, osią gnię ciu opty mal ne -
go po zio mu sił spy cha nia i zry wa nia oraz zwięk -
sze niu mo men tu ob ro to we go nie zbęd ne go
do osią gnię cia sze ściu pręd ko ści jaz dy, za rów no
do przo du, jak i do ty łu. Mo du ło wa bu do wa ukła -
du na pę do we go, na któ ry skła da ją się sil nik wy -
so ko pręż ny, zmien nik mo men tu, skrzy nia bie -
gów, me cha nizm skrę tu i prze kład nie bocz ne
umoż li wia ich ła twą i szyb ką wy mia nę. Skra ca to
do mi ni mum czas na pra wy, a tym sa mym bez pro -
duk tyw ne prze sto je, pod no sząc efek tyw ność eks -
plo ata cyj ną spy char ki.
Sta no wią cy swo isty znak roz po znaw czy spy cha -
rek Dres sta dwu bie go wy me cha nizm skrę tu da je
pre cy zję dzia ła nia. Ope ra tor mo że wy ko ny wać
zwro ty w miej scu oraz ła god nie po ko ny wać za -
krę ty z za cho wa niem peł nej mo cy na obu gą sie ni -
cach. Kon struk cja za pew nia osią gnię cie opty mal -
nych sił ucią gu we wszyst kich fa zach róż ne go ro -
dza ju prac, na wet wy ko ny wa nych w eks tre mal nie
trud nych wa run kach.
Prak tycz nie wszy scy li czą cy się pro du cen ci ma -
szyn bu dow la nych do ce nia ją zna cze nie kom for -
tu ope ra to ra po zwa la ją ce go mu osią gnąć mak -
sy mal ną wy daj ność. Dla te go też in ży nie ro wie
Liu gong Dres sta Ma chi ne ry sta ra li się stwo rzyć
jak naj lep sze wa run ki pra cy w ka bi nie. Klu czo -
we zna cze nie mia ło oczy wi ście zop ty ma li zo wa -
nie wi docz no ści ob sza ru ro bo cze go. W ma szy -
nie za sto so wa no no wej ge ne ra cji ka bi nę o więk -
szej po wierzch ni prze szkleń. Przy ciem nia ne
szy by i ro le ta prze ciw sło necz na chro nią ope ra -
to ra przed ośle pie niem. Więk sza po wierzch nia
przed niej szy by w po łą cze niu z wy pro fi lo wa ną
opa da ją cą ma ską po zwo li ły ogra ni czyć mar twe
po le i za pew nić bar dzo do bry wi dok na kra wę -
dzie le mie sza.
Ka bi na no wej spy char ki jest prze stron niej sza
i kom for to wa. Wy po sa żo no ją w wy so kiej kla sy
fo tel z za wie sze niem pneu ma tycz nym i w peł ni
re gu lo wa ny mi pod ło kiet ni ka mi oraz er go no -
micz ne joy stic ki. Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cją
zo stał prze nie sio ny w bar dziej do god ne miej -
sce. Moż li we jest też do po sa że nie spy char ki
w układ fil tra cyj ny umoż li wia ją cy za sto so wa nie
jej w cięż kich wa run kach ro bo czych, na przy -
kład w śro do wi sku o du żym za py le niu. Du żym
za in te re so wa niem cie szą się tak że in ne opcje
do po sa że nia ma szy ny, ta kie jak do dat ko we
oświe tle nie ro bo cze, osło ny, cen tral ne sma ro -
wa nie czy sys tem ste ro wa nia pra cą.
Spy char ka TD-15 pierw szej ge ne ra cji cie szy ła się
du żym uzna niem użyt kow ni ków, w tym tak że wie -
lu firm bran ży ko mu nal nej, zdo by ła uzna nie od -
por no ścią i nie za wod no ścią, a po grun tow nej mo -
der ni za cji po win na bez pro ble mu zdo być ko lej -
nych za do wo lo nych użyt kow ni ków.

a Większa powierzchnia przedniej szyby w połączeniu z  opadającą maską pozwoliły ograniczyć martwe
pole i zapewnić bardzo dobry widok na krawędzie lemiesza

a Punkty serwisowe dostępne są z poziomu gruntu

a Wy świe tlacz za pew nia ope ra to ro wi kon tro lę ak tu al nych pa ra me -
trów naj waż niej szych ukła dów ma szy ny

a Dwubiegowy mechanizm skrętu umożliwia wykonanie zwrotu w miejscu oraz łagodnie pokonywanie
zakrętów. Manewry odbywają się z zachowaniem pełnej mocy na obu gąsienicach

a Er go no micz ne joy stic ki uła -
twia ją spraw ne ste ro wa nie
pod sta wo wy mi funk cja mi
zmo der ni zo wa nej spy char ki

s Kom fort ope ra to ra zwięk sza
fo tel z pneu ma tycz nym za -
wie sze niem oraz re gu lo wa -
ne pod ło kiet ni ki 





42 Pośrednik Komunalny

Ko par ko -ła do war ki są w Pol sce naj po pu lar niej szy mi ma szy na -
mi wy ko rzy sty wa ny mi co raz chęt niej przez przed się bior ców
ko mu nal nych. Nic w tym dziw ne go, są to prze cież bar dzo
wszech stron ne ma szy ny, któ re z ra cji ga ba ry tów i osią gów
mo gą być nie zwy kle przy dat ne w wie lu pra cach pro wa dzo -
nych na ob sza rach miej skich. Jesz cze le piej na da ją się
do nich ko par ko -ła do war ki JCB no wej ge ne ra cji, gdyż wspól -
nym mia now ni kiem mo de li: 3CX, 4CX i 5CX są ni skie kosz ty
eks plo ata cyj ne oraz lep sze – w po rów na niu z po przed ni ka mi
– pa ra me try tech nicz ne. Ko rzyst ne zmia ny szcze gól nie do brze
wi dać na przy kła dzie mo de lu 4CX. Ma szy na po pra wę wy daj -
no ści i pro duk tyw no ści za wdzię cza w znacz nej mie rze no wo -
cze snej jed no st ce na pę do wej Sta ge V, któ ry w za leż no ści
od wer sji roz wi ja moc 55, 72 oraz 81 kW. Po za tym mo de le
PLUS i PRO zo sta ły opra co wa ne spe cjal nie dla klien tów, któ -
rzy po ko nu ją du że od le gło ści po dro gach mię dzy lo ka li za -
cja mi. Do te go przy da je się bo wiem pręd kość mak sy mal -
na po nad 40 km/h, któ ra wspar ta no wą skrzy nią bie gów
ECOROAD z TorqueLock skra ca czas prze jaz du na wet
o 25%. Do daj my, że uni katowy sys tem JCB TorqueLock jest
stan dar do wym wy po sa że niem w mo de lach PLUS i PRO,
a nie tyl ko skra ca czas prze jaz du, lecz zmniej sza też zu ży cie
pa li wa na wet o 25%. Do daj my, że w obu wer sjach, w stan -
dar dzie znaj du je się tak że sys tem LSD (Li mi ted Slip Dif fe ren -
tial). LSD to bar dzo przy dat na tech no lo gia, pozwalająca
ogra ni czyć po ślizg ukła du róż ni co we go i au to ma tycz nie po -
pra wiająca moż li wo ści trak cyj ne w trud nych wa run kach
terenowych. W więk szych oszczęd no ściach udział ma też
funk cja Au to Dri ve, któ ra umoż li wia za blo ko wa nie pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka pod czas jaz dy po dro gach pu blicz nych.
Z ko lei funk cja Au to Stop au to ma tycz nie wy łą cza sil nik pod -
czas bez czyn no ści. Obie funk cje po zwa la ją zmniej szyć zu ży -
wa nie się czę ści oraz ogra ni czyć zu ży cie pa li wa. 
Na pod kre śle nie za słu gu je tak że  ła twość co dzien nej ob słu gi
oraz więk szy kom fort pra cy operatora. Pro jek tan tom uda ło się
też stwo rzyć es te tycz ną i kom for to wą prze strzeń we wnątrz ka -
bi ny. Obsługę uła twia siedmioca lo wy wy świe tlacz, na któ rym
wi docz ne są wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje o stanie
maszyny, w tym aler ty ser wi so we. Można na wet wy świe tlać na
nim fil my in struk ta żo we. Panel boczny umoż li wia tak że ste ro -
wa nie dźwię kiem i ob słu gę te le fo nu. Po za tym ope ra to rzy do -

HI TY RO KU
www.interhandler.pl

Ko par ko -ła do war ki 
nie od da ją pola

Od wie lu lat w Pol sce nie kwe stio no wa nym li de rem rynku ko par -
ko -ła do wa rek jest JCB. Wy ni ki sprzedaży z ro ku 2021 dobitnie to

potwierdzają. Sy tu acja taka będzie się utrzymywać, tym bar dziej,
że ofer tę wzbogaciła no wa se ria ma szyn, wy po sa żo na w roz wią za nia

tech niczne, któ re od ra zu po zwo li ły stać się im sprze da żo wym hi tem.
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f JCB 4CX wpro wa dza ko par ko -ła do war kę w no wą de ka dę ele ganc kim wy glą dem
i zmie nio ną ka bi ną Com mand Plus. Stan dar do wo w da chu ka bi ny 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 tych 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 je za in -
sta lo wać przed przy stą pie niem do pra cy. Po za tym ka bi na wy po sa żo na jest w żół te
uchwy ty, za pew nia ją ce bez piecz ny punkt opar cia, a więk sze lu ster ka da ją lep szą wi -
docz ność z ty łu ma szy ny

f Wszech stron ność ko par ko -ła do wa rek
moż na zwięk szyć do ku pu jąc spe cja li stycz -
ny osprzęt. JCB ma pod tym wzglę dem
bar dzo zróż ni co wa ną ofer tę. Po za róż ne go
ty pu łyż ka mi są w niej między innymi tak że
mło ty, wiert ni ce i wi dły pa le to we 
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ce nią za pew ne 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. W wer sji PRO w wy po sa że niu stan dar do wym znaj -
du je się też kli ma ty za cja.
Po za pa ra me tra mi tech nicz ny mi na le ży pod kre ślić sta ra nia
kon struk to rów JCB, aby ich pro duk ty by ły nie tyl ko za pro jek -
to wa ne opty mal nie pod wzglę dem tech nicz nym, ale tak że

pod wzglę dem ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. Jed nym
z naj waż niej szych eko lo gicz nych udo sko na leń wpro wa dzo -
nych przez JCB jest za sto so wa nie sys te mu EcoDig czy li
pierw sze go prze my sło we go roz wią za nia opar te go na za sto -
so wa niu pom py wie lo tłocz ko wej. Umoż li wia on utrzy ma nie
niż szych pręd ko ści ob ro to wych sil ni ka bez ne ga tyw ne go
wpły wu na wy daj ność pra cy. Roz wią za nie to za pew nia na -
stę pu ją ce ko rzy ści: oszczęd ność pa li wa w trak cie ko pa nia
się ga ją cą na wet 15%, zna czą ce ogra ni cze nie emi sji spa lin,

zmniej sze nie stop nia zu ży cia sil ni ka, ob ni że -
nie po zio mu ha ła su emi to wa ne go przez ma -
szy nę. Kon ty nu ację in no wa cji za war tych
w gru pie Eco sta no wi ze staw opcji pod -
wyż sza ją cych wy daj ność pod czas jaz dy
po dro gach o na zwie EcoRoad. W roz -
wią za niu tym za sto so wa no: moc ne ha -
mul ce ze wspo ma ga niem oraz blo ka -
dę zmien ni ka mo men tu, co ogra ni -
cza zu ży cie pa li wa nawet o 25%
pod czas jaz dy po dro gach, układ
amor ty za cji łyż ki po zwa la ją cy
zmak sy ma li zo wać wiel kość ła -
dun ku, zre du ko wać je go wy sy -
py wa nie się z łyż ki oraz zwięk -
szyć pręd kość prze jaz dów ma -
szy ny,  Za sto so wa no wspól ny
zbior nik ole ju dla ukła du ha -
mul co we go i ukła dów ro bo -

czych ko par ko -ła do war -
ki. Ko lej ne roz wią za -

nie sta no wi sys -
tem EcoLoad

zwięk sza ją cy pro duk -
tyw ność i wy daj ność pra cy

ko par ko -ła do war ki. W ra mach
te go sys te mu kon struk to rzy
JCB za sto so wa li na stę pu ją ce
funk cje i opcje: odłą cza nie na -

pę du hy drau licz ne go ukła du na pę -
do we go i skie ro wa nie ca łej mo cy

do ukła du ste ro wa nia (ro bo cze go) ko -
par ko -ła do war ki co zde cy do wa nie

zwięk sza pręd kość ru chów ro bo czych,
a tym sa mym wy daj ność pra cy, funk cja „Re -
turn to Dig” (RTD) po le ga ją ca na au to ma tycz -
nym usta wie niu łyż ki w po zy cji ko pa nia.

Je śli cho dzi o moż li wo ści tech nicz ne JCB 4CX to trze ba przy znać, że jak na ma szy nę o nie zbyt du żych wy mia rach mo że ona
im po no wać pod wie lo ma wzglę da mi. I tak, w przy pad ku ła do war ki łyż ka wie lo funk cyj na z wi dła mi, ty pu 6w1 o po jem no -
ści 1,3 m3 umoż li wia za ła du nek na wy so kość 3,18 metra, a mak sy mal ny za sięg na peł nej wy so ko ści wy no si 1,17 metra. Na -
to miast ła du nek pod no szo ny do peł nej wy so ko ści mo że mieć ma sę 4.378 kg. Do te go si ła skra wa nia łyż ki – 6.590 kG i si ła
zry wa nia na ra mio nach łyż ki – 5.730 kG po zwa la na wy ko rzy sta nie ma szy ny w róż no rod nych za da niach. Po dob nie im po nu -
ją ce pa ra me try do ty czą ra mie nia ko par ko we go. W przy pad ku łyż ki o sze ro ko ści 600 mm mak sy mal na głę bo kość ko pa nia
wy no si 5,88 metra, a za sięg na po zio mie grun tu od osi ob ro tu ra mie nia się ga 6,54 metra. W przy pad ku ko par ki wy so kość za -
ła dun ku to 4,73 metra, a si ła skra wa nia łyż ki wy no si 6.228 kG.
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Pra ca przy za go spo da ro wa niu od pa dów wy ma ga sto so wa -
nia ma szyn i urzą dzeń nie tyl ko wy daj nych, ale tak że bar dzo
wy trzy ma łych i do dat ko wo od por nych na agre syw ne sub -
stan cje, któ re znaj do wać się mo gą w stru mie niu od pa dów.
Na uszko dze nia na ra żo ne są nie tyl ko kon struk cje ma szyn,
ale przede wszyst kim osprzęt ro bo czy, któ ry ma z ni mi bez -
po śred nią stycz ność. Dla te go w du żej mie rze to od je go ja -
ko ści za le ży płyn na i wy daj na pra ca. 
Spół ka ARW Bal tic więk szość swo ich dzia łań sku pia wo kół
za go spo da ro wa nia od pa dów, w tym opty mal ne go re cy klin -
gu oraz pro duk cji pa liw al ter na tyw nych. Dwa za kła dy
– w So snow cu i Ko niec po lu - dys po nu ją flo tą ma szyn i urzą -
dzeń, któ re co dzien nie mu szą za go spo da ro wać róż ne go
ty pu od pa dy. Spół ka wy spe cja li zo wa ła się w prze rób ce od -
pa dów wiel ko ga ba ry to wych, two rzyw sztucz nych, a tak że
bio ma sy i po zo sta łych od pa dów zie lo nych. W efek cie z tra -
fia ją ce go do niej stru mie nia od pa dów od zy sku je się cen ne
su row ce wtór ne, a z niena da ją cej się do od zy sku frak cji po -
wsta je su ro wiec do pro duk cji pa li wa al ter na tyw ne go. Więk -
szość naj cięż szych prac zwią za nych z trans por tem od pa -
dów wy ko nu ją ła do war ki. Ich pra cę uła twia ją spe cja li stycz -
ne łyż ki za ła dun ko we, w tym dwie wy pro du ko wa ne przez
po mor ską spół kę Dek pol Ste el.
– Łyż ki Dek po lu wy ko rzy sty wa ne są prak tycz nie przy wszyst -
kich pra cach prze ła dun ko wych, któ re od by wa ją się w na -

szych za kła dach. Z ra cji znacz nej po jem no ści – 7,5 m3 – do -
sko na le spraw dza ją się przy trans por cie wiel ko ga ba ry tów, ale
ich wy trzy ma łość i ja kość pre dys po nu je je tak że do pra cy
z bio ma są i po zo sta ły mi od pa da mi zie lo ny mi – in for mu je Ro -
bert Wi de ryń ski, współ wła ści ciel spół ki ARW Bal tic. 
Fir ma Dek pol Ste el, pro du ku je ca łą ga mę ły żek ła do war ko -
wych. Wśród nich naj bar dziej po pu lar ne są: łyż ki stan dar -
do we do prze ła dun ku; o zwięk szo nej po jem no ści do prze -
ła dun ku ma te ria łów lek kich; skal ne oraz łyż ki wy so kie go
wy sy pu. I to wła śnie te ostat nie zo sta ły za ku pio ne przez
spół kę ARW Bal tic.
– Wy bra li śmy łyż ki wy so kie go wy sy pu, gdyż da ją wy mier ne
ko rzy ści, na przy kład w po sta ci 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 pierw szym ar gu men tem jest moż li wość za osz -
czę dze nia przy za ku pie ma szy ny. Ko lej nym jest moż li wość
pro wa dze nia za ła dun ku kon te ne rów trans por to wych i na czep
sa mo cho dów cię ża ro wych 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 w za pla no wa ne miej sce – tłu -
ma czy Ro bert Wi de ryń ski.
Te za le ty ły żek wy so kie go wy sy pu do strze ga ją tak że in ni użyt -
kow ni cy z bran ży ko mu nal nej. Każ dy z nich mie rzy się bo wiem
z po trze bą zwięk sze nia pro duk tyw no ści przy utrzy ma niu sta -
łych kosz tów lub ich ogra ni cza niu. Z te go po wo du de ale rzy re -

Łyż ki do pa so wa ne do po trzeb
Spół ka ARW Bal tic pa ra się na co dzień za go spo da ro wa niem od pa dów. Prak tycz nie
każ de go dnia na na le żą ce do niej pla ce prze ła dun ko we w So snow cu i Ko niec po lu tra -
fia ją to ny od pa dów. Du ży udział w ich spraw nym prze miesz cza niu ma ją spe cja li stycz ne
łyż ki wy so kie go wy sy pu pro du ko wa ne przez Dek pol Ste el.
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ko men du ją czę sto swo im klien tom ma szy ny 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 tak dzia ła spół ka Dek pol Ste el. Jej do rad cy po po zna niu
po trzeb przed się bior stwa, wspól nie z in ży nie ra mi okre śla ją, ja kie
pa ra me try łyż ki bę dą opty mal ne w da nym przy pad ku. 
Naj wię cej błę dów po peł nia nych jest pod czas do bo ru po jem no -
ści łyż ki. Trud no jest w tym wy pad ku sko rzy stać z da nych do -
staw ców ma szyn, gdyż łyż ki wy so kie go wy sy pu rzad ko wy stę -
pu ją w ich ofer cie. Przy czy ną są zróż ni co wa ne wy ma ga nia ryn -
ku. Sa ma kon struk cja łyż ki jest czę sto o 50% cięż sza od łyż ki
stan dar do wej. Do te go ra ma po wo du je prze su nię cie środ ka
cięż ko ści w spo sób, któ ry do dat ko wo wpły wa na sta bil ność ma -
szy ny. Dla te go po trze ba spe cja li stycz nej wie dzy in ży nie rów, któ -
rzy ma ją od po wied nie do świad cze nie w tej dzie dzi nie. Waż nym,
a czę sto nie do ce nia ny mi pa ra me trem łyż ki jest jej sze ro kość.

Tu taj na le ży pa mię tać, aby kon struk cja by ła za wsze szer sza
od ma szy ny. Po win na zgar niać ma te riał sprzed kół chro niąc
ogu mie nie. Je że li ma szy na ma po ru szać się po dro gach pu -
blicz nych, to sze ro kość nie po win na prze kra czać trzech me trów,
a ope ra tor w po zy cji trans por to wej mu si mieć moż li wość do -
strzec prze chod nia wzro stu 150 cen ty me trów w od le gło ści me -
tra od le mie sza łyż ki.
– Obie łyż ki Dek po lu eks plo atu je my od ro ku. W tym cza sie by ły
wy ko rzy sty wa ne bar dzo in ten syw nie i ni gdy nas nie za wio dły.
Świad czy to o ich wy so kiej ja ko ści, wyż szej od wie lu ły żek,
z któ rych ko rzy sta li śmy wcze śniej. Są to więc pro duk ty wy so kiej
ja ko ści, a w od róż nie niu od wie lu in nych ce na nie jest za po ro -
wa. Z na szych do świad czeń wy ni ka, że w ni czym nie ustę pu ją
łyż kom z naj wyż szej pół ki, a kosz tu ją na wet do czter dzie stu pro -
cent mniej – tłu ma czy Ro bert Wi de ryń ski.
Bez a wa ryj na pra ca to za słu ga przede wszyst kim wy so kiej ja ko -
ści wy ko na nia oraz naj lep szych ma te ria łów uży tych do ich pro -
duk cji. To tak że opty mal na kon struk cja, do pa so wa na pre cy zyj -
nie do cha rak te ru prac. – Do pro duk cji ły żek wy ko rzy stu je my naj -
lep sze ma te ria ły, któ re są do stęp ne na ryn ku. Przy po mnę tyl ko, że
już od 2013 ro ku Dek pol Ste el po sia da pre sti żo wy cer ty fi kat „Har -
dox in my bo dy”, któ ry przy zna wa ny jest przez fir mę SSAB, świa to -

we go li de ra w za kre sie wy ro bów sta lo wych wy so kiej wy trzy ma ło -
ści – in for mu je Sta ni sław Kuch tyk, spe cja li sta ds. Klu czo wych
Klien tów w Dek pol Ste el. 
Dla cze go jest to tak istot ne? Otóż stal Har dox 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, przez
co 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. Dzię ki te mu ma szy -
ny wy ko rzy stu ją cy ta ki osprzęt bez tru du i prze sto jów mo gą
pra co wać efek tyw nie. Po za tym 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 rów nież zmniej sza je go wa gę, dzię ki moż li wo ści

za sto so wa nia blach o mniej szej gru bo ści. A to z ko lei umoż li -
wia sto so wa nie ły żek o więk szej po jem no ści do mniej szych
ma szyn. Jed nak nie tyl ko ja kość ma te ria łów de cy du je o za le -
tach ły żek, klu czo we tak że są roz wią za nia kon struk cyj ne. 
– Wy so ka ja kość oraz kształt ły żek Dek po lu umoż li wiają pra cę
z róż ny mi ma te ria ła mi, a jed no cze śnie gwa ran tu ją dłu gi okres
uży tecz no ści. Czę sto uży wa my ich do za ła dun ku roz drab nia czy,
a tam każ da do dat ko wa prze rwa to wy mier ne stra ty. Na szczę -
ście łyż ki Dek po lu nie za wo dzą, a dzię ki po sia da nej do ku men -
ta cji w ra zie po trze by mo że my szyb ko za mó wić od po wied nią
część za mien ną – pod kre śla Ro bert Wi de ryń ski. 
W przy pad ku ły żek wy so kie go wy sy pu war to też po ra dzić się fa -
chow ców od no śnie sa mej kon struk cji. In ży nie ro wie Dek po lu za -
le ca ją na przykład 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 bo ki 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 ładunku po mię dzy środ -
ko wy mi ko mo ra mi. Ra dzą też 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.
– Dys po nu je my tak ob szer nym asor ty men tem pro duk tów, że bez
tru du moż na do brać na rzę dzia, któ re w spo sób naj bar dziej efek -
tyw ny bę dą speł nia ły po trze by klien tów. Je ste śmy w sta nie po -
móc w do bo rze od po wied nie go sprzę tu,  tak aby ide al nie pa so -
wał za rów no do ma szy ny, jak i za dań, w któ rych bę dzie wy ko rzy -
sty wa ny – za pew nia Sta ni sław Kuch tyk.
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a Łyż ki Dek po lu uży wane często do za ła dun ku roz drab nia czy nie za wo dzą , co
pozwala pracować szybko i efektywnie 

a Wy so ka ja kość oraz kształt ły żek Dek po lu umoż li wia pra cę z róż ny mi ma te ria ła mi,
a jed no cze śnie gwa ran tu je dłu gi okres uży tecz no ści








