
Andrzej Kulesza- Specjalista ds. Techniczno-Handlowych 
w firmie EKOCEL. 

„Obecnie na rynku jest wiele rozwiązań, wspomagających 
kierowcę, jednak trudno jest znaleźć takie , które zadowoliłyby 
każdego. Na szczęście trafiliśmy na system ProViu 360. Krótko 
mówiąc, to rewelacyjny system, który w dużych pojazdach 
użytkowych na co dzień naprawdę ułatwia życie kierowcy. 
Ułatwienie to polega na zapewnieniu kierowcy widoku z każdej 
strony pojazdu, czy eliminacji „martwego pola”. Dzięki ProViu 
samochód widziany jest z góry czyli, z tzw. „lotu ptaka” wraz 
z całym jego otoczeniem, co umożliwia kierowcy dostrzeżenie 
wszelkich przeszkód i utrudnień, dotyczących parkowania wokół 
pojazdu. Z systemem ProViu, dużym pojazdom, jakim są 
śmieciarki jest zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej manewrować 
w wąskich przestrzeniach osiedlowych , przy dojazdach do altan, 
itp. Obraz z kamer umieszczonych wokół pojazdu sprawia, że 
z niezwykłą precyzją można manewrować patrząc wyłącznie na 
ekran wyświetlacza. 

Dodatkowym atutem jest możliwość rejestrowania obrazu. Taka 
opcja umożliwia rozpatrywanie reklamacji związanych 
z odbiorem odpadów. Często zdarzają się również skargi, 
dotyczące uszkodzenia pojazdów stojących na poboczach, 
spowodowanych przejazdem śmieciarki w wąskich uliczkach. 

W takiej sytuacji możliwość odczytania przebiegu pracy 
śmieciarki oraz odtworzenia sytuacji spornych jest 

dowodem sądowym.

Moim zdaniem system ProViu zdecydowanie 
wpływa na redukcję liczy kolizji drogowych 
z udziałem pojazdów komunalnych.
Jednocześnie zwiększa samo bezpieczeństwo 
jazdy i ułatwia dojazd do trudno dostępnych 
miejsc odbioru odpadów. Z kolei sama 
świadomość tego, że samochód jest re-
jestrowany wpływa pozy-
tywnie na większą dbałość o 
pojazd oraz styl jazdy same-
go kierowcy. 
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System ProViu w pojeździe komunalnym firmy 

W wyniku nawiązanej przed rokiem 
współpracy z firmą Ekocel Sp. z o.o., 
należącą do Grupy Zoeller, kolejny 
pojazd komunalny wyprodukowany 
przez tę spółkę, wyposażony został w 
nasz system ProViu.

Nasz system spełnia wymagania 
stawiane urządzeniom instalowanym w 
fazie produkcji, toteż każda z firm 
zamawiająca „śmieciarki” w firmie 
Ekocel będzie mogła zażyczyć sobie 
wyposażenie pojazdu w system podglą-
du ProViu ASL360. 

W pojazdach komunalnych system ten 
nie tylko zwiększa bezpieczeństwo 
jazdy i załadunku odpadów komunal-
nych , ale też umożliwia rejestrację 
stanu i dostępu do miejsc odbioru 
odpadków komunalnych dla celów 
rozpatrywania reklamacji. 

Nie dziwi więc fakt, że system nasz po 
raz kolejny zyskał uznanie niemal od 
pierwszych dni jego użytkowania.

Dziękujemy firmie Ekocel, że po raz 
kolejny doceniła możliwości naszego 
systemu i wybrała nasze rozwiązanie. 
Firma Ekocel bardzo świadomie pod-
chodzi do zarówno do komfortu pracy , 
jak i bezpieczeństwa kierowcy pojaz-
dów komunalnych. Tym bardziej jest 
nam miło, że możemy razem owocnie 
współpracować .
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