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La tem do war szaw skie go MPO tra fi ło osiem na ście 
no wych śmieciarek na pod wo ziach Sca nia z za bu 
-do wą Ekocel. Dzie sięć po jaz dów wy po sa żo no 
w skrzy nię ła dun ko wą o po jem no -ści 20,2 m3 na 
pod wo ziu trzy osio wym, osiem po -zo sta łych ma 
skrzy nię miesz czą cą 14 m3 po sa do -wio ną na pod 
wo ziu dwu osio wym. Oba ty py za bu -do wy z tyl 
nym za ła dun kiem wy po sa żo no w sys -tem za 
gęsz cza nia nie zbęd ny przy od bio rze nie -czy sto 
ści i zmie sza nych od pa dów ko mu nal nych. Ma ku 
la tu ra, pa pie ro we i pla sti ko we opa ko wa nia czy 
fo lie wpraw dzie wie le nie wa żą, ale zaj mu ją du 
żą prze strzeń. Aby w peł ni wy ko rzy stać ła dow -
ność śmie ciar ki – w wa rian cie dwu osio wym wy -
no si ona 5,5 to ny, a trzy osio wym aż 11 ton – kon -
struk to rzy Zo el ler Tech za sto so wa li li nio wo -pły to -
wy (tzw. szu fla do wy) me cha nizm zgnia ta nia oraz 
pra sę do za gęsz cza nia od pa dów o bar dzo wy so -
kiej wy daj no ści i trwa ło ści. Tę osią gnię to sto su -
jąc ma te ria ły o wy so kiej wy trzy ma ło ści i od por -
no ści na ście ra nie. Wzmoc nio no tak że ścia ny 
bocz ne oraz wan nę za sy po wą. Za dba no rów nież
o to, by pra sa ugnia ta ją ca, któ rej si łow ni ki
umiesz czo no na ze wnątrz od wło ka, by ła jak naj -
ła twiej sza w co dzien nej kon ser wa cji.
Moż li wość re gu la cji ra mion urzą dze nia za ła dow -
cze go po zwa la ob słu gi wać po jem ni ki o po jem no -
ści od 120 do 1.100 li trów. W ce lu opty ma li za cji
cy klu za ła dun ku moż li wa jest re gu la cja ci śnie nia
w ukła dzie hy drau licz nym, dzię ki cze mu je go po -
ziom jest opty mal nie do pa so wa ny do po trzeb wy -
ni ka ją cych z ak tu al nych wa run ków ro bo czych.
Pra sa pra cu je w cy klu pół au to ma tycz nym, mo że
być więc w każ dym mo men cie za trzy ma na, co da -

je po czu cie bez pie czeń stwa per so ne lo wi ła du ją -
ce mu. – Śmie ciar ki wy po sa żo ne są we wszyst kie
urzą dze nia nie zbęd ne do spraw nej re ali za cji za -
dań. Są bez piecz ne za rów no dla na szych pra cow -
ni ków, jak i osób po stron nych. Sys tem czuj ni ków
i ka mer mi ni ma li zu je ry zy ko nie prze wi dzia nych
zda rzeń. Wszyst kie po jaz dy wy po sa żo ne są też
w kli ma ty za cję i au to ma tycz ne skrzy nie bie gów.
Cię ża rów ki są też bar dzo zwrot ne, co jest nie zwy -
kle waż ne w przy pad ku ma new rów wy ko ny wa nych
czę sto na ma łej prze strze ni czy wą skich ulicz kach
do jaz do wych do po se sji. Oczy wi ście wszyst kie
speł nia ją też naj wyż szą nor mę emi sji spa lin Eu ro 6
– pod kre śla Ro bert Ko ło dziej ski, dy rek tor za rzą -
dza ją cy Pio nu Ope ra cyj ne go Miej skie go Przed się -
bior stwa Oczysz cza nia w m. st. War sza wie.
Kie row ca śmie ciar ki po ru sza ją cy się w gę stej miej -
skiej za bu do wie mu si nie raz wy ko ny wać kar ko łom -
ne ma new ry, by do trzeć do miej sca od bio ru od pad -
ków. Naj czę ściej na dro dze sta ją mu za par ko wa ne
sa mo cho dy. Kie ru ją cy śmie ciar ką MEDIUM XL-SiB
z pew no ścią do ce ni nie wiel ki roz staw osi oraz krót -
ki zwis tyl ny jej za bu do wy. Jej sze ro kość wy no si
tyl ko 2,45 me tra. Tak zwar ta bu do wa po zwa la osią -
gnąć im po nu ją ce pa ra me try w za kre sie zwrot no ści
i ma new ro wo ści, co ma szcze gól ne zna cze nie
w przy pad ku po jaz du o dość po kaź nych ga ba ry -
tach, któ ry na do da tek na co dzień po ru szać się
mu si w miej skiej gę stwi nie.
O róż ni cach mię dzy eks plo ato wa ny mi do tych czas
śmie ciar ka mi i naj now szy mi na byt ka mi opo wie -
dział nam Ja ro sław Ro bak, wi ce pre zes za rzą du
Miej skie go Przed się bior stwa Oczysz cza nia w mie -
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Odór, prze peł nio ne kon te ne ry, wa la ją ce się wo kół nich wor ki ze śmie cia mi, za bru dzo ne chod ni ki
i uli ce to nie ste ty wciąż czę sto spo ty ka ny ob ra zek w na szych mia stach. Dla te go kwe stia opty ma li -
za cji od bio ru od pa dów ko mu nal nych nie tra ci na ak tu al no ści. Do sko na le zda ją so bie z te go spra -
wę za rzą dza ją cy Miej skim Przed się bior stwem Oczysz cza nia w mie ście sto łecz nym War sza wa. Fir -
ma po więk sza swą flo tę no wo cze snych śmieciarek. Obec nie po sia da 127 po jaz dów, któ re co -
dzien nie ob słu gu ją po nad 32 ty sią ce punk tów od bio ru w sied miu dziel ni cach mia sta. 

a No we śmie ciar ki znaj du ją za -
sto so wa nie przy wy wo zie nie -
czy sto ści od pa dów z go spo -
darstw do mo wych, ob sza rów
miej skich i prze my sło wych

s Za chę tą do se gre ga cji od pa -
dów ma być to, że są one od -
bie ra ne przez no wo cze sne
śmie ciar ki, ta kie jak Eko cel
MEDIUM XL-SiB
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ście sto łecz nym War sza wa: – Pro wa dze nie no wo -
cze snej śmie ciar ki to na praw dę „wyż sza szko ła
jaz dy”. Mó wi my prze cież o po jaz dach, któ re ma -
ją szes na ście bie gów. Dla te go ci z na szych kie -
row ców, któ rzy do tej po ry jeź dzi li po jaz da mi star -
szej ge ne ra cji, za nim prze sią dą się na na sze no we
na byt ki, prze cho dzą spe cjal ne szko le nie. Róż ni ca
w ob słu dze śmie cia rek, któ re we szły do eks plo -
ata cji przed daj my na to dzie się cio ma la ty i po jaz -
da mi naj now szej ge ne ra cji jest dia me tral na. Choć
kon se kwent nie od na wia my na szą flo tę, to ma my
w niej jesz cze star sze jed nost ki, któ rych młod si
i mniej do świad cze ni kie row cy nie by li by już w sta -
nie na le ży cie wy ko rzy stać. 
War szaw skie śmie ciar ki są eks plo ato wa ne nie zwy -
kle in ten syw nie, dla te go z re gu ły po sze ściu, ośmiu
la tach mu szą być za stę po wa ne no wy mi. O trwa ło ści
za bu dów Eko cel świad czy to, że uży wa ne po jaz dy
są wprost roz chwy ty wa ne przez mniej za sob ne gmi -
ny. Do bry stan tech nicz ny śmie cia rek spra wia, że
sta no wią one do sko na łe i oszczęd ne roz wią za nie
dla no wych użyt kow ni ków. Dzie je się tak dzię ki te -
mu, że pro du cent sta wia zde cy do wa nie na in no wa -
cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz ne oraz wy ko rzy stu -
je naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły i kom po nen ty. 
Ko men tu jąc za kup no wo cze snych śmie cia rek
MEDIUM XL-SiB Ja ro sław Ro bak pod kre ślił, że jest
to naj lep szy do wód na to, że war szaw skie MPO
pra gnie dbać o śro do wi sko i eko lo gię w sto li cy.
W po dob nym to nie wy po wia dał się obec ny

przy prze ka za niu śmie cia rek Mi chał Ol szew ski,
Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Sto łecz ne go War -
sza wy. Pod kre ślał, że Ra tusz wspie ra dzia ła nia
na rzecz mo der ni za cji flo ty spe cja li stycz nych po -
jaz dów MPO speł nia ją cych naj now sze nor my
emi sji spa lin Euro 6. Za stęp ca Pre zy den ta Mia -
sta Sto łecz ne go War sza wa przy po mniał tak że
o po trze bie edu ka cji miesz kań ców w kwe stii se -
gre ga cji i wła ści we go po zby wa nia się od pa dów
i śmie ci. Za chę tą do te go ma być fakt, że bę dą
one od bie ra ne przez no wo cze sne śmie ciar ki, ta -
kie jak Eko cel MEDIUM XL-SiB.

a Ob słu gu ją cy śmie ciar kę Me -
dium XL-SiB mo gą usta wiać
po ło że nie ra mion do pa so wu -
jąc je do roz mia ru po jem ni ka


