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Drodzy Czytelnicy,

pod koniec listopada br. GUS opublikował raport o infrastrukturze komunalnej 
w 2017 r. Dokument zawiera szczegółowe informacje nt. gospodarki wodociągowo
kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego, ale przede 
wszystkim dane dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych. Wynika 
z niego, że w 2017 r. w Polsce zostało ich wytworzonych 11 968,7 tys. t, co stanowi 
wzrost o 2,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca przypadało 
średnio 321 kg, przy czym w miastach było to 371 kg, a na obszarach wiejskich – 222 kg.

W kontekście dążenia do unijnych wytycznych odnośnie poziomów odzysku 
pocieszający jest fakt, że odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych lub odebranych 
selektywnie w ogólnej ilości wytworzonych opadów komunalnych – do 27,1% z 25,3% 
w 2016 r. Największą zasługę mają w tym gospodarstwa domowe, ponieważ to od 
nich pochodzi aż 91,1% takich odpadów. Ich ilość w porównaniu z poprzednim rokiem 
zwiększyła się o 12,6%. Były to głównie odpady biodegradowalne, zmieszane odpady 
opakowaniowe, odpady szklane i odpady wielkogabarytowe. Wymienione frakcje 
stanowiły 73,4% ogółu odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jakie wytworzyły 
gospodarstwa domowe w 2017 r.

Ponad połowa (57%) wytworzonych w ub.r. odpadów komunalnych została 
przeznaczona do odzysku (6 770,9 tys. t), z czego ok. 3 198,7 tys. t skierowano 
do recyklingu (26,7% ogólnej ilości). Są tu ujęte zarówno odpady odebrane lub 
zebrane selektywnie, jak i odpady surowcowe wysortowane ze zmieszanych opadów 
komunalnych. W 2016 r. udział odpadów poddanych procesom recyklingu wyniósł 27,8%.

Praktycznie na takim samym poziomie (wzrost o 0,1%) pozostała ilość odpadów 
skierowanych do biologicznego przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) 
– 848 tys. t. Były to głównie odpady zielone z ogrodów, parków i cmentarzy, odpady 
z targowisk, biodegradowalne odpady kuchenne oraz z gastronomii.

Wzrósł udział odpadów komunalnych, jakie zostały poddane procesowi przekształcenia 
termicznego z odzyskiem energii – z 18,1% w 2016 r. do 22,8% w ub.r. Zdaniem GUS 
jest to rezultatem inwestycji przeprowadzonych w zakresie instalacji umożliwiających takie 
postępowanie z odpadami. 

Unieszkodliwianiu poddano łącznie 5 197,8 tys. t, z czego większość, bo 4 999,7 tys. t  
trafiło na składowiska – 41,8% odpadów wytworzonych ogółem. To wciąż dużo, ale 
znacznie mniej niż w 2016 r. Wtedy ich udział wyniósł 45,7%.

O ile nie zaskakuje wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, to z pewnością 
można było spodziewać się większego udziału odpadów pochodzących z selektywnej 
zbiórki. Widać, że czynione w tym względzie wysiłki przynoszą rezultaty, ale wciąż jest 
jeszcze przed nami bardzo dużo do zrobienia.
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Nie są to statystyki, z jakimi mieliśmy
doczynieniaprzedkilkunastomalaty,
aleMiędzynarodoweTargiPoznańskie

po raz kolejny zapewniły o wysokiej, nie‑
kwestionowanej pozycji, jaką zajmuje Pol‑
‑EcoSystemwśródkrajowychimprezwysta‑
wienniczych.Uczestnicyjubileuszowejedycji
zgodniepodkreślali,żebezwzględunako‑
niunkturęczyobecnedyskredytowanieprzez
wieleosóbtakiejformypromocji,na„Poleko”
poprostutrzebabyć.Maonoswojądługą
tradycję, renomę i jest bardzo znane, dzię‑
ki czemu co  rokuprzyciąga szerokie grono
prezesów i dyrektorów technicznych zakła‑
dów zagospodarowania odpadów, zakła‑
dów usług komunalnych, firm recyklingo‑
wych,przedstawicieliśrodowisknaukowych,
samorządów czy polityków związanych

zgospodarkąodpa‑
dami. Tym samym
stwarza dużą moż‑
liwość poszerzenia
kontaktów,zgłębie‑
niawiedzyiwkoń‑
cu podzielenia się
własnymi doświad‑
czeniami.Stądwie‑
lu wystawców Pol‑
‑Eco System pod‑
kreśla wysoką „ja‑
kość” zwiedzają‑
cych, którzy przy‑

chodządostoiskzkonkretnymizapytaniami
czysugestiamidotyczący‑
mi oferowanych rozwią‑
zań. Poznańska impre‑
za stwarza też unikato‑
wą możliwość zapozna‑
niasięwjednymmiejscu
znajważniejszyminowo‑
ściami, ponieważ wiele
firmczeka z ichpremie‑
rą właśnie na „Poleko”.
Warto też zwrócić uwa‑
gę na bardzo dobrą or‑
ganizację tegorocznych
targów. Przeznaczono
na nie cztery hale o odpo‑
wiednio dobranej wiel‑
kości.Sąonedodatkowopołączonezesobą

(nie było koniecz‑
ności wychodzenia
nazewnątrz)iznaj‑
dują się tuż przy
głównej bramie
wjazdowej. Jedyne,
do czego można
się „przyczepić”,
tozbytsłabeakcen‑
towanie przed im‑
prezą, jak również
podczas jej trwa‑
nia, że jest to 30.
edycja „Poleko”.

Lepsze wykorzystanie tego faktu z pewno‑
ścią  złagodziłoby efekt IFAT‑u, przez który
wiele firmwystawia sięw cykludwuletnim
– wtedy,gdyniematargówwMonachium.
Jubileusz byłby też swego rodzaju magne‑
semdlaosób,którekilka lat temu zaniechały
udziałuwtakichwydarzeniach.
TegorocznaedycjaPol‑EcoSystemodby‑

łasiępodhasłem„Czystepowietrzewtro‑
sceozdrowie,klimatiśrodowisko”.Podczas
inauguracji imprezy odbyła się debata po‑
święcona problemom w realizacji strategii
odpowiedzialnego rozwoju zudziałemmi‑
nistrów Henryka Kowalczyka i Krzysztofa
Tchórzewskiego oraz prezesa Narodowego

FunduszuOchronyŚrodowiskaiGospodarki
Wodnej Kazimierza Kujdy. –  Stan środowi
ska, jego różnorodność i zasobność są klu
czowymi elementami zapewniającymi bez
pieczne funkcjonowanie człowieka w wy
miarze społecznym, ekonomicznym i kultu
rowym. Brak dbałości o zmiany klimatu mo
że doprowadzić do katastrofalnych zmian, 
więc jeśli chcemy przetrwać na tej plane
cie, musimy respektować ochronę środowi
ska –  mówił Henryk Kowalczyk. Podkreślił,
żeuruchomionywewrześniurządowypro‑
gram „Czyste Powietrze” z budżetem po‑
nad 103  mld  zł będzie stanowił potężny
impuls gospodarczy. Termomodernizacja

Targi POL ‑ECO System: 
tu trzeba być!
Wdniach23–25 październikabr.miałamiejsce30.edycjatargówPol‑EcoSystem.Tymrazem
możnabyłozapoznaćsięzofertąponad400 firmz14 krajów.Zaprezentowano39 nowości, 
wtym17 premier.Przeztrzydninatargachpojawiłosięok.7 tys.zwiedzających.
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ponad 3  mln domów jednorodzinnych
wciągu10 latprzyczynisiędowzrostuza‑
mówień i rozwoju przedsiębiorstw, tak‑
żemałych i średnich,poprawiwarunki za‑
mieszkaniaPolakówiprzyniesieoszczędno‑
ściwrachunkachzaogrzewanie.Zkoleipre‑
zesNFOŚiGWwskazałnaogromzadańre‑
alizowanychw kraju, do czego przyczyniły
sięśrodkikrajoweorazProgramOperacyjny
Infrastruktura i Środowisko. Podczas tar‑
gów Pol‑Eco System podpisano trzy umo‑
wywramachPOIiŚ,zwiększająctymsamym
liczbępodpisanychdokumentówdo1001.
Zkoleiwramachdebaty„Klimatienergia”
zorganizowanej w drugim dniu poznań‑
skiej imprezy wystawienniczej dyskusja to‑
czyła się wokół polityki klimatycznej Unii
Europejskiej oraz wyzwań stojących przed
polską energetyką, która w ok. 80% opie‑
rasięnawęglu. – Musimy odpowiednio za

planować etap przechodzenia na gospodar
kę niskoemisyjną. Dążę do tego, aby był on 
jak najbardziej ewolucyjny a nie rewolucyjny. 

Transformacja energetyki 
musi uwzględniać tech
nologie i czas trwania in
westycji –  podkreśliłmi‑
nister energii Krzysztof
Tchórzewski. Wskazano,
że racjonalna polity‑
ka klimatyczna powin‑
na opierać się na bilan‑
sowaniu emisji gazów
cieplarnianych i łączeniu
redukcji CO2  z jego po‑
chłanianiem.Debatydo‑
tyczyły również finanso‑
wania działań na rzecz
ochrony środowiska ze
środków POIiŚ oraz ak‑
tualnych wyzwań stoją‑
cychprzedNFOŚiGW.Wieleuwagipoświę‑
cono też kwestiimiejskichplanówadapta‑

cji do zmian klima‑
tu oraz budownic‑
twa drewnianego,
zwłaszcza w kon‑
tekście nowocze‑
snych i ekologicz‑
nych domów.
Jakkażdego ro‑

ku, ważnym ele‑
mentem Pol‑Eco
System 2018  było
wręczenie Złotych
Medali MTP. To
jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych 
nagródnapolskim

rynku,którapownikliwejocenieekspertów,
przyznawana jest innowacyjnym produk‑
tom najwyższej jakości.W tym  roku trafiła

dodziewięciufirm.Podczastargówwręczo‑
no również sześć nagród Acantus Aureus,
którezostałyprzyznanezanajlepszearanża‑
cjeekspozycjiwystawowych.Zkoleiworga‑
nizowanym przezMinisterstwo Środowiska
i NFOŚiGW konkursie „Produkt w Obiegu”
nagrodzono producentów, projektantów,
dystrybutorówiusługodawców,którzyefek‑
tamiswojejpracywpisująsięwideęgospo‑
darkioobieguzamkniętym.
Znany jest już termin przyszłorocznych

targów Pol‑Eco System. Odbędą się nieco
wcześniej niż niedaw‑
no zakończona edycja,
a mianowicie w dniach 
od9 do11 października
2019 r.
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Oznacza to nie tylko dostawę niezbęd-
nych maszyn, ale nawet rolę generalne-
go wykonawcy. Korzystając ze swojego 

30 ‑letniego doświadczenia, m.in. w budowie 
nowoczesnych fabryk, Pronar jest w stanie ak-
tywnie uczestniczyć we wszystkich aspektach 
związanych z realizacją inwestycji. Aby odpo-
wiednio mocno zaakcentować kolejny waż-
ny rozdział w historii firmy i zwrócić uwagę 
zwiedzających na zupełnie nową część oferty 
przeznaczonej dla branży recyklingowej, cen-
tralne miejsce stoiska firmy Pronar na targach 
Pol ‑Eco System zajęła ogromna makieta, pre-
zentująca wzorcową linię do przetwarzania 
odpadów. Została opracowana we współpra-
cy z Centrum Badawczo ‑Rozwojowym Pronar 
i ma charakter modułowy. Dzięki temu zapew-
nia możliwość elastycznego tworzenia linii od 
podstaw, rozbudowę lub modernizację insta-
lacji w celu dopasowania jej do aktualnych 
potrzeb klienta, jak również uzupełnienie już 
istniejącej linii o rozwiązania Pronar. Poza tym 
są dostępne różne warianty instalacji, tzn. od 

Podczas Pol ‑Eco System 2018 firma Pronar miała jedno z największych stoisk 
o powierzchni 550 m2. W jego centralnej części ustawiono profesjonalnie 
wykonaną makietę stacjonarnej linii do przetwarzania odpadów, która przez 
wszystkie dni targów budziła ogromne zainteresowanie.

Złoty Medal, Acanthus Aureus, 
premiery światowe i krajowe 
– PRONAR na targach POL ‑ECO System 2018
Firma Pronar od wielu lat jest uczestnikiem targów Pol ‑Eco System (wcześniej Poleko/Komtechnika), ale niedawno zakoń-
czona edycja miała dla niej wyjątkowe znaczenie. Spółka z Narwi oficjalnie ogłosiła na poznańskiej wystawie wkroczenie 
na zupełnie nowy obszar działalności związanej z gospodarką odpadami. Pronar będzie oferował „pod klucz” kompletne 
linie technologiczne do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki. 

Pronar nie mógł narzekać na niską frekwencję wśród gości. Choć przygotowano ponad 100 miejsc 
siedzących, przez większość czasu wszystkie były zajęte. W stoisku pojawili się m.in. partnerzy  
i klienci z zagranicy – łącznie ok. 130 osób z 31 państw.
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wersji z wyposażeniem standardowym, aż po 
zapewniające najwyższy poziom automatyza-
cji i funkcjonalności. Linie Pronar do przetwa-
rzania odpadów będą budowane w oparciu 
o autorskie rozwiązania konstrukcyjne oraz 
podzespoły renomowanych producentów.

Na targach Pol ‑Eco System 2018  mia-
ła również miejsce światowa premiera mo-
bilnego rozdrabniacza szybkoobrotowe-
go MRW 1.53. To pierwsza maszyna tego ty-
pu w ofercie spółki z Narwi – do tej pory by-
ły dostępne tylko rozdrabniacze wolnoobro-
towe. Służy do rozdrabniania odpadów zie-
lonych (liście, trawa, krzewy, gałęzie) i drew-
nianych (palety, zrzyny, odpady poprodukcyj-
ne). Element roboczy stanowi wał o długo-
ści 1750 mm i średnicy 1100 mm. Ma on ma-
sę wynoszącą ok. 2,5 t i obraca się z nominal-
ną prędkością równą 1000 obr./min. Na wale 
znajduje się 36 noży – są one rozmieszczone 
w czterech rzędach po dziewięć sztuk. Każdy 
nóż jest zamontowany wahliwie (na sworzniu), 
co oznacza, że podczas kontaktu z materiałem 

nierozdrabnialnym, np. kamieniem, odchyla 
się i nie dochodzi do uszkodzenia elementu. 
Dzięki temu nowa maszyna Pronar może być 
wykorzystywana nawet w sytuacji, gdy w prze-
twarzanych odpadach znajduje się niewielka 

ilość zanieczyszczeń. W ofercie występuje kil-
ka rodzajów noży ułatwiających dopasowanie 
rozdrabniacza do konkretnych zastosowań. Za 
przykład mogą posłużyć najprostsze – kute, po 
zaawansowane, czyli z ostrzami z węglików 
spiekanych lub napawane drobinami węglika.

Wielkość frakcji wyjściowej można re-
gulować za pomocą wymiennego sita, 
umieszczonego w tylnej części maszyny. 
Do produkcji tych elementów jest używa-
na stal Hardox 500 o bardzo wysokich para-
metrach wytrzymałościowych. Najważniejsze 
znaczenie ma jednak fakt, że ich perforacja 
jest wykonywana za pomocą najnowszego 
nabytku firmy Pronar, jakim jest wycinarka 
wodna (WaterJet). W porównaniu do innych 
maszyn tnących ma ona tę zaletę, że podczas 
obróbki materiału nie wytwarza się ciepło, 
które może doprowadzić do utraty jego wła-
ściwości. Ponadto głowicę WaterJeta można 
ustawić pod kątem i tym samym sfazować 
element. Z funkcji tej skorzystano przy pro-
dukcji sita w zaprezentowanym rozdrabnia-
czu MRS 1.53. Ma ono otwory wycięte pod 
kątem 45°, dzięki czemu uzyskano na nich 
krawędź tnącą, zapewniającą jeszcze większą 
wydajność i skuteczność rozdrabniania.

Maszyna jest napędzana za pomocą  
6 ‑cylindrowego silnika wysokoprężnego  
Volvo Penta, o pojemności 13  l i mocy 
530  KM. W przekazywaniu momentu ob-
rotowego na wał roboczy pośredniczy prze-
kładnia pasowa oraz sprzęgło hydrokinetycz-
ne. To ostatnie ma za zadanie tłumić uderze-
nia powstałe na wale, ale również zapobie-
gać nagłemu zatrzymaniu silnika w sytuacji, 
gdyby do maszyny trafił materiał nierozdrab-
nialny, np. szyna kolejowa.

Rozdrabniacz MRS 1.53  ma masę wła-
sną ok. 24  t, dlatego został zabudowa-
ny na 3 ‑osiowym podwoziu w formie przy-
czepy, którą można ciągnąć po drogach 
publicznych z prędkością do 100  km/h. 

Dla firmy Pronar targi Pol ‑Eco System były również okazją do spotkań z przedstawicielami władz, w tym 
najwyższego szczebla. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Klepacki – Kierownik Działu Sprzedaży Krajowej 
Sprzętu Komunalnego i Recyklingowego w firmie Pronar, Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, 
Sergiusz Martyniuk – Prezes Rady Właścicieli Pronaru i Przemysław Trawa – Prezes MTP.

Do oferty Pronar dołączył mobilny rozdrabniacz szybkoobrotowy MRS 1.53, przeznaczony m.in. 
do przetwarzania biomasy i odpadów drewnianych. 

W maszynie MRS 1.53 elementy robocze są 
zamocowane wahliwie, dzięki czemu „ustępują” 
w kontakcie z materiałami nierozdrabnialnymi. 
Do wyboru jest kilka rodzajów noży. 

W procesie rozdrabniania istotną rolę odgrywa si-
to decydujące o wielkości frakcji wyjściowej. Jego 
otwory zostały wykonane przy użyciu wycinarki 
wodnej, a więc bez udziału ciepła, które mogło-
by doprowadzić do zmiany właściwości materiału. 
Pronar jest w stanie dostarczyć sito z dowolnym 
kształtem oczek. Przezbrojenie maszyny polegają-
ce na zmianie typu sita zajmuje ok. 20 min.
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Maszyna ma długość 12 m, a jej szerokość 
wynosi 2,55 m. Na targach w Poznaniu by-
ła zaprezentowana wersja z wieloma prak-
tycznymi opcjami. Jedną z nich jest napęd 
self ‑crawler, pozwalający na przemieszcza-
nie rozdrabniacza na placu roboczym bez 
angażowania np. ładowarki teleskopowej 
czy samochodu ciężarowego. Obejmuje on 
zamontowane przy przedniej osi dwie rol-
ki pokryte gumą, które w trybie pracy są hy-
draulicznie dociskane do opon. Napęd rolek 
umieszczonych na wspólnej osi odbywa się 
za pomocą silnika hydraulicznego (poprzez 
reduktor). Rozwiązanie to umożliwia ruch 
maszyny w kierunku wzdłużnym ‑ do przo-
du lub wstecz. Ponadto nowy rozdrabniacz 
został wyposażony m.in. w sprężarkę, któ-
ra może być wykorzystywana do czyszcze-
nia maszyny (np. odmuchiwania chłodnic), 
ale też odblokowywania układu hamulco-
wego po dłuższym postoju. Innymi ciekawy-
mi elementami uwagi są adapter na dyszel 
umożliwiający „przeciąganie” maszyny np. 
ładowarką bez ryzyka uszkodzenia oczka za-
czepu czy pełne oświetlenie rozdrabniacza, 
w tym wnętrza komory silnika.

Jeśli chodzi o premiery krajowe, pod-
czas Pol ‑Eco System 2018 zadebiutował jed-
nowałowy rozdrabniacz wolnoobrotowy 

Pronar MRW 1.300, który jeszcze przed tar-
gami otrzymał Złoty Medal MTP. Maszyna ta 
znajduje zastosowanie m.in. przy produk-
cji kompostu, rozdrabnianiu zielonych od-
padów organicznych i drewnianych, papie-
ru, tworzyw sztucznych, folii, a nawet drob-
nego złomu. Zastosowano w niej silnik Volvo 
Penta o mocy 550  KM oraz układ przenie-
sienia napędu ze sprzęgłem hydrokinetycz-
nym stanowiącym zabezpieczenie w przy-
padku natrafienia na nierozdrabnialne mate-
riały zakłóceniowe. Podobnie jak w przypad-
ku MRS 1.53, do „ozłoconej” maszyny prze-
widziano bardzo wiele rozwiązań opcjonal-
nych, pozwalających na dopasowanie roz-
drabniacza do wymagań klienta.

W Poznaniu można też było zobaczyć kil-
ka dobrze znanych maszyn firmy Pronar. Na 
stoisku oraz zewnętrznym terenie wystawien-
niczym zaprezentowano mobilny przesie-
wacz bębnowy na podwoziu gąsienicowym 
MPB 20.72g, mobilny rozdrabniacz wolno-
obrotowy na ramie podhakowej MRW 2.85h 
oraz mobilny przenośnik taśmowy MPT 24g.

Złoty Medal MTP przyznany za maszy-
nę MRW 1.300  odebrał podczas uroczystej 
gali zorganizowanej w pierwszym dniu tar-
gów Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sergiusz 
Martyniuk. To już czwarte takie wyróżnienie 
dla produktów spółki z Narwi. Firma zdobyła 
ponadto nagrodę Acanthus Aureus za godną 
naśladowania strategię marketingową i wyjąt-
kowe stoisko. Miłym akcentem ze strony MTP 
było też dla niej wręczenie statuetki z oka-
zji jubileuszu 30 ‑lecia. Odebrał ją Sergiusz 
Martyniuk z rąk Przemysława Trawy, Prezesa 
Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Podobnie jak w zeszłych latach, udział 
Pronaru w poznańskiej wystawie stworzył 
znakomitą okazję do wielu spotkań. Stoisko 
firmy odwiedził m.in. Minister Środowiska 
Henryk Kowalczyk, który nie krył wrażenia, ja-
kie zrobiły na nim maszyny zaprezentowane 
przez spółkę Pronar oraz rozmach jej działal-
ności. Gośćmi firmy podczas targów byli rów-
nież Minister Energii Krzysztof Tchórzewski 
oraz Sławomir Mazurek, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Środowiska. Przez trzy 
dni imprezy z ekspozycją Pronar zapoznało 
się wielu klientów, zarówno z Polski, jak też 
z zagranicy. Specjalnie dla nich w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 
koło Gniezna zorganizowano pokaz pracy 
maszyn Pronar –  mobilnego rozdrabniacza 
wolnoobrotowego MRW 2.85, mobilnego 
przesiewacza bębnowego MPB 18.47 i mo-
bilnej przerzucarki kompostu MBA 4512g. 
Z możliwości zobaczenia, jak taki sprzęt pra-
cuje w typowych warunkach eksploatacji 
skorzystało kilkadziesiąt osób.

Karol Wójtowicz

Duża wanna załadunkowa maszyny MRS 1.53 mo-
że być obsługiwana za pomocą ładowarek wypo-
sażonych w łyżkę o szerokości 4 m. Materiał jest 
podawany do komory rozdrabniającej przenośni-
kiem zgrzebłowym, ale zanim do niej trafi, prze-
chodzi przez „gardziel” utworzoną przez hydrau-
licznie napędzaną rolkę dociskającą. Prześwit pod 
tym elementem wynosi maksymalnie 900 mm.

Na zewnątrz hali targowej zaprezentowano m.in. mobilny przenośnik taśmowy MPT 24g o wydajności 
600 t/h. W tym roku do produkcji weszły lżejsze modele MPT 18/1g i MPT 24/1g, których wydajność 
wynosi 400 t/h, a niebawem dołączy do nich bardziej kompaktowa maszyna MPT 15g. 

Maszyna MRS 1.53 została zaprezentowana 
w bardzo bogatej kompletacji, która objęła 
np. napęd self ‑crawler pozwalający na łatwe 
przestawianie rozdrabniacza bez użycia ciągnika. 

W rozdrabniaczu MRS 1.53 (na tylnym planie) materiał wyjściowy jest odbierany za pomocą przenośnika 
taśmowego o szerokości 1,5 m. Można go unieść na wysokość przekraczającą 4 m, a tym samym 
załadowywać przetworzone odpady bezpośrednio do naczepy z ruchomą podłogą. Na pierwszym 
planie maszyna MRW 1.300 nagrodzona Złotym Medalem MTP.
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Geneza rozwiązań HDS jest podobna
do opracowania przez niemiecką fir‑
mę innychmaszyn.Kilka lat temu je‑

denzklientówzasygnalizowałtrudnościprzy
rozdzielaniu materiałów takich jak drew‑

noczytworzywasztuczneodkamieni,gru‑
zuitd.,rozdrobnionychdozbliżonejwielko‑
ści. Doppstadt znalazł na to sposób, który
sprawdziłsięteżwinnychzakładach,apo‑
nadto z jeszcze szerszym spektrum mate‑
riałów. Zaproponowane rozwiązanie dzia‑
ław oparciu o gęstość separowanych frak‑
cji, przy czym jedna z nichmusi być „lżej‑
sza”odwody.Komoręrobocząunikatowych
maszynHDS stanowiwanna,wktórej cięż‑
kimateriał,jaknp.kruszywo,opadanadno.
Stamtąd jest onwybierany za pomocąma‑
sywnego przenośnika śrubowego. Lekkie

elementy, czyli np. kawałki drewna, unoszą
sięnapowierzchniwody.Wtymprzypadku
doich„odławiania”służyprzenośnikażuro‑
wy – wpostaci taśmy z poprzecznymi prę‑
tami. Kluczem do efektywnej pracymaszyn

HDS jestodpowiedniacyrku‑
lacja wody. W wannie wytwa‑
rzasię„nurt”,którypowodu‑
jeprzemieszczaniefrakcjilek‑
kiej w kierunku przenośnika.
Gdybywodastaławmiejscu,
separowany materiał, np.
w postaci kawałków drew‑
na, zbyt długo przebywałby
wcieczy,więcmógłbynasiąk‑
nąć. W skrajnym przypadku
brakjegoodbioru„nabieżą‑
co” doprowadziłby dowtór‑
nego mieszania obu frak‑
cji. Doppstadt poświęcił za‑
gadnieniu przepływu wody

bardzowiele uwagi i czasu, dlatego ofero‑
wanemaszynyHDSsą
podkażdymwzględem
sprawdzoneidopraco‑
wane. Zapewniają od‑
powiednią wydajność,
a przede wszystkim
skuteczność, która się‑
gaaż99,9%.

Aktualną gamę separatorów wodnych
Doppstadt tworzą trzy modele: stacjonar‑
ny HDS‑S, semimobilny HDS‑M (na ramie
podhakowej)iHDS‑Lnapodwoziuwpostaci
przyczepy tandemowej. Pierwszyznichza‑
pewniawydajnośćod10 do20 m3/h(zależ‑
nieodmateriałuwejściowego).Makompak‑
towewymiaryizintegrowanąszafęsterow‑
niczą,dziękiczemumożnagołatwoiszyb‑
ko zainstalować. Jest dostępny z separato‑
rem powietrznym (dmuchawą) montowa‑
nym w miejscu załadunku materiału, któ‑
ry już na wstępie procesu umożliwia wy‑
dzielenie trzeciej frakcji, np. skrawków folii
czypapieru.MaszynyHDS‑MiHDS‑Loferu‑
jąjeszczewiększąwydajność– sięgaonaok.
50 m3/h.Coistotne,materiałmożebyćcięż‑
szy imieć grubsze uziarnienie,więcw cią‑
gu godziny są w stanie „przerobić” nawet
200  t.Model HDS‑Mmoże ponadto sepa‑
rowaćwjednymprzejściumateriałunietyl‑
kofrakcjęciężkąilekką,alerównieżbardzo

Separacja wodna i mycie materiałów 
– unikatowe rozwiązania Doppstadt

Trudnofrakcjonowaćmateriały,
którychcząstkimająpodobną
wielkość– niesprawdzająsię
zarównoprzesiewaczebębnowe,
jakiseparatorypowietrzne.
Ztymproblememskutecznie
zmierzyłasięfirmaDoppstadt,
aefektempodjętychdziałań 
jestgamaseparatorówwodnych 
HDS(HighDensitySeparation).

Separatory wodne HDS 
mają szerokie zastosowanie, 

mogą być wykorzystywane 
np. do odpadów budowlanych, 

porozbiórkowych, kompostu 
czy rozdrobnionych karpin. 

Na zdjęciu model HDS ‑S.

Na targach IFAT 2018 zaprezentowano maszynę HDS S doposażoną 
w separator powietrzny (czarny element umieszczony nad wanną) 
wydzielający z materiału wsadowego „lotne” zanieczyszczenia.

Maszyna HDS M umożliwia 
wyseparowanie w jednym 
przejściu materiału nawet 

czterech frakcji. 
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drobne zanieczyszczenia, np.
piasek(zastosowanowtymce‑
lu specjalna rynnę odprowa‑
dzającą). Praktyczną opcją jest
sito wibracyjne, pozwalające
nausunięciezfrakcjilekkiejja‑
kiegoś drobnego, pływającego
materiału, np. zanieczyszczeń
organicznych.
Oprócz separatorów wod‑

nych, ciekawą propozycją fir‑
my Doppstadt są rozwiązania
umożliwiająceefektywnemycie
nadużąskalęnp.kamieni,kru‑
szyw, ale także folii, tworzyw
sztucznych czy gumy. Tworzą

jesystemymyjącemonto‑
wane w przesiewaczach
bębnowychseriiPlus,czyli
modelach518,620 i720.
Chcąc wykonywać ta‑
ką operację, nie ma więc
konieczności zakupu in‑
nejmaszyny.Przezbrojenie
„sita” w celu zmiany je‑
gofunkcjonalnościpolega

przedewszystkimnamontażuwbębniedysz
myjącychorazwannyodciekowejwmiejsce
dolnegoprzenośnika.Wmaszyniepozostaje
tylny główny przenośnik, którym odprowa‑
dzanyjestczystymateriał.Wodapoproceso‑
wamożebyćpoddawana recyrkulacji, przy
czym,jeślinamaterialeznajdujesiędużoza‑
nieczyszczeń,warto,abyprzechodziłaprzez
osadnik,któryrównieżjestdostępnywofer‑
cieDoppstadt.

Karol Wójtowicz

REKLAMA

POZNAJ NAJNOWSZE TECHNOLOGIE SEPARACJI I CZYSZCZENIA DOPPSTADT

SEPARACJA WODNA
	 duży	wybór	maszyn
	 wysoka	wydajność	i	skuteczność
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przejściu	materiału

	 szeroki	zakres	zastosowań

SYSTEMY MYJĄCE
	 zestawy	montażowe	 
do	przesiewaczy	bębnowych	
Doppstadt	serii	Plus

	 duża	skuteczność	mycia
	 możliwość	recyrkulacji	 
wody	z	osadnikiem
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Arcon Polska Sp. z o.o., ul.	Baletowa	14,	 
02-867	Warszawa,	tel.	22 648	08	10,	fax	22 644	16	16

Więcej	informacji	 
udziela:
Michał Sołśniak
+48 664 737 700
solsniak@arcon.com.pl

Model HDS L to największy separator wodny dostępny w ofercie 
Doppstadt. Został zabudowany na podwoziu kołowym, stanowiąc 
znakomitą ofertę dla tzw. kontraktorów. Przesiewacz bębnowy idealnie nadaje się 

do rozszerzenia funkcjonalności o mycie. Obrót 
bębna sprawia, że cząstki materiału są czyszczone 
z każdej strony i jednocześnie przemieszczają się 
w kierunku przenośnika wyładowczego. Woda 
razem z zanieczyszczeniami trafia przez perforację 
„sita” do wanny odciekowej. 

Podczas mycia może być wykorzystywany osadnik, w którym 
zatrzymywane są większe zanieczyszczenia. Do procesu powraca 
czystsza woda, zapewniając większą efektywność pracy.
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Naszczególnąuwagęzpewnościąza‑
sługują urządzenia Max‑AI opraco‑
waneprzezfirmyBHSiNRTzudzia‑

łemSadakoTechnologieszHiszpanii– lide‑
rawdziedzinie sztucznej inteligencji. Jed‑

nym z nich jest autonomiczny robot sor‑
tującyMax‑AIAQC‑1  (AutonomousQuali‑
tyControl),którywspółpracujezseparato‑
rem optoelektronicznymNRT. Nowe urzą‑
dzenie zapewnia bardzo wysoką skutecz‑

ność, ponieważ do iden‑
tyfikacji materiałów ko‑
rzysta z wielomiliono‑
wej bazy obrazów, ale 
przede wszystkim ma
ono zdolność głębokie‑
go uczenia się. Proces
ten jest realizowany za‑
równowoparciuo„wła‑
sne” zgromadzone infor‑
macje, jak również da‑
neinnychjednostekMax‑
‑AI pracującychna całym
świecie i połączonych ze
sobą w sieci interneto‑
wej.Dziękitemuurządze‑
nie jest w stanie szybko
analizować nowe obrazy
i poprawnie klasyfikować
obiekty– nawette,które

jeszczenigdywcześniejdoniegonietrafi‑
ły.Wprzeciwieństwiedoczłowieka,takiro‑
botnie traci czasuna„zastanawianie się”
podczas sortowania odpadów i praktycz‑
nie zawsze podejmuje odpowiednie decy‑
zje, który przedmiot należywyjąć ze stru‑
mieniaigdziegoumieścić.Wtymmiejscu
napewnoniejednaosobazadajesobiepy‑
tanie,czytakatechnologianiepozbawilu‑
dzipracy,alePiotrPantoł,dyrektorhandlo‑
wyWendeRecyclingtechprzekonuje,żenie
trzebamiećcodotegoobaw.– Gdy poja
wiły się koparki, ich sceptycy wieścili brak 
zatrudnienia dla osób, które pracowały ko
rzystając z łopat i kilofów. Dzisiaj trudno 
wyobrazić sobie jakąkolwiek budowę bez 
tych maszyn, natomiast przy ich konstru
owaniu, produkcji, sprzedaży czy w koń
cu obsłudze serwisowej są zatrudnione set
ki tysięcy ludzi. Podobnie będzie z robotami 
sortującymi. Osoby, które teraz sortują od
pady ręcznie, przejdą do innej pracy, która 
będzie lżejsza i w lepszych warunkach, bo 
w tym kierunku powinno to zmierzać.
Elementem wykonawczym urządze‑

niaMax‑AI jest tripod operujący elastyczną
rurązpodciśnieniem,którachwytaodpady
– równieżfrakcjępłaską.Wykonujeon65 ru‑
chównaminutę,dziękiczemujestwstanie
zastąpićdwóchsortowaczy.Urządzeniema
kompaktowąbudowęiłatwojezastosować
praktycznie w każdej instalacji, ponieważ

Przełomowe nowości w ofercie 
Wende Recyclingtech

Firmy reprezentowane w Polsce przez Wende Recyclingtech kładą duży nacisk 
na rozwój oferowanych produktów, a także wdrażanie całkowicie nowych 
rozwiązań wyznaczających trendy w konstruowaniu maszyn dla szeroko 
rozumianej gospodarki odpadami. Jakie są ich najnowsze osiągnięcia?

Film z pracy urządzenia Max ‑AI AQC ‑1 
w normalnych warunkach zastosowania  

– zeskanuj kod lub wpisz adres:
www.technika ‑komunalna.pl/filmy/62018f

Na świecie pracuje już ponad 100 urządzeń Max AI. Są one w stanie 
samodzielnie podejmować wiele decyzji dotyczących sortowania, np. 
wydzielając tacki termoformowane ze strumienia butelek PET. Wszystkie 
operacje odbywają się w tempie przekraczającym możliwości człowieka.
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jestmontowanenad istniejącymprzenośni‑
kiem taśmowym. Nie wymaga więc budo‑
waniajakichśdodatkowych,specjalnychka‑
binczyrozszerzanialiniisortowniczych.Zda‑
niem Piotra Pantoła, szersze wykorzysta‑
nie robotówsortującychwzakładachprze‑
twarzaniaodpadówtotylkokwestiaczasu.
– Podobnie było z separatorami optoelektro
nicznymi. Jeszcze kilka lat temu traktowano 
je jako bardzo drogie science fiction, a dzi
siaj są w Polsce zakłady, które mają po kil
kanaście takich urządzeń. Za wykorzystywa
niem robotów sortujących przemawia wiele 
argumentów. Rozwiązują problemy kadro
we, zarówno jeśli chodzi o brak pracowni
ków, jak również ich dostępność związaną 

z urlopami, zapewniają wysoką skuteczność 
i – w przeciwieństwie do ludzi – można je 
wykorzystywać do sortowania odpadów 
niebezpiecznych.
Drugim bardzo praktycznym rozwiąza‑

niemMax‑AI jest system identyfikacjiwizu‑
alnej VIS (Visual Identification System). Po‑
zwala on weryfikować w czasie rzeczywi‑
stym surowce, jakie przechodzą przez linię
sortowniczą.Gromadzonewtensposóbda‑
ne są przydatne do opracowywania szcze‑
gółowych analiz dotyczących ilości czy ja‑
kościprzetwarzanychmateriałówwdowol‑
nymujęciuczasowym,np.dobowym,tygo‑
dniowymalbonawetrocznym.Służydote‑
gospecjalnaplatformaTotalIntelligenceofe‑
rowanarazemzurządzeniem.
Kolejne ciekawe nowości proponuje fir‑

ma Lindner. Jedną z nich jest stacjonarny
rozdrabniaczdwuwałowyAtlas5500,który
dotejporybyłdostępnytylkowwersjimo‑
bilnej.Zostałzaprojektowanyzmyśląobar‑
dzointensywnejeksploatacji– 24 hnado‑
bęprzezwszystkiedni tygodnia.Zapewnia
ogromnąwydajnośćsięgającąnawet70 t/h.

Takie parametry to zasłu‑
gaprzemyślanejkonstruk‑
cji maszyny. Wały roz‑
drabniacza obracają się
wsposóbasynchroniczny.
Dotyczy to jednak nie tyl‑
ko prędkości obrotowej,
ale również kierunku sa‑
mych obrotów. Dochodzi 
więc do sytuacji, że oba
wałyobracająsięwtęsa‑
mąstronę.Z tegowzglę‑
du dłuższe boki komo‑
ryroboczej(oba,bowały
mogąobracaćsięwlewąlubprawąstronę)
zostały wyposażone w przeciwnoże. Pod‑
czas takiego trybu pracy jedenwałwspół‑
pracuje z przeciwnożami, natomiast dru‑
gipodajenaniegomateriał.Tojednaktylko
częścistrumienia,bowieleodpadówjestjuż
rozdrabnianychnasamychwałach.Popew‑
nymczasieobawałyzmieniająkierunekob‑
rotów,copowodujeinneułożeniesięmate‑
riałówobecnychwkomorze,atymsamym

szybsze rozdrobnienie odpadów. Taki spo‑
sóbpracymawpływnawydajność,alespra‑
wiateż,żewaływzajemnieoczyszczająsię,
dlatego rzadkowymagana jest jakakolwiek
interwencjaręczna.
Maszynę Atlas 5500  wyróżnia ponad‑

to innowacyjny napęd elektryczny z „inte‑
ligentnym” systemem zarządzania ener‑
giąDEX(DynamicEnergyExchange).Układ

obejmuje dwa silniki omocy 110  kW każ‑
dy, połączone z wałami za pomocą prze‑
kładni pasowych –  jeden silnik napędza je‑
denwał.Wyjątkowośćzastosowanego roz‑
wiązaniapoleganatym,żegdyktóryśzwa‑
łów jest zatrzymywany, powstająca w tym
czasieenergianiejesttraconanaciepło,ale
wykorzystywana przez drugi silnik. W re‑
zultacieAtlas 5500  zużywa ok. 40%mniej
energii niż porównywalne rozdrabniacze

Urządzenie Max AI jest również dostępne 
w wersji AQC 2, w którym pod jedną obudową 
znajdują się dwa zespoły sortujące. Są one 
umieszczone po przekątnej (dla ograniczenia 
rozmiarów kompletnej maszyny) i pozwalają 
na wysortowanie w jednym przejściu 
dodatkowych rodzajów niepożądanych obiektów.

System Max AI VIS identyfikuje surowce wtórne 
w czasie rzeczywistym, umożliwiając łatwiejszą 
optymalizację wykonywanych operacji, a tym 
samym osiągnięcie lepszej rentowności zakładu.

Dzięki innowacyjnemu napędowi elektrycznemu 
z systemem DEX, rozdrabniacz Lindner Atlas 
5500 zawsze pracuje pod optymalnym obciążeniem 
i przy stałym poborze prądu z sieci energetycznej. 
W największym uproszczeniu działanie 
zastosowanego układu polega na wykorzystywaniu 
energii hamowania jednego wału do napędu 
drugiego, co również przyspiesza ich rewersowanie.

W rozdrabniaczach Lindner Polaris występuje 
wał pośredni, który razem z kołami pasowymi 
pełni rolę koła zamachowego. Według 
producenta akumulowana siła bezwładności 
ma w przybliżeniu wartość 11 t, dzięki czemu 
skutecznie przeciwdziała szczytowym wartościom 
obciążenia wału roboczego. 
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dwuwałowezkonwencjonalnyminapędami
hydraulicznymi.
Dla wielu zakładów atrakcyjną propozy‑

cjąmożebyćseriarozdrabniaczyjednowało‑
wychLindnerPolaris.Obejmujeonatrzymo‑
dele,tj.1800,2200 i2800.Maszynytesłu‑
żą do jednostopniowej produkcji paliw al‑
ternatywnychośrednichwartościachopało‑
wych i wielkości frakcji 50–100 mm z nie‑
przetworzonych odpadów komunalnych, 
przemysłowychikomercyjnych,przeznaczo‑
nychdowspółspalania. Podobnie jaknowy
rozdrabniacz Lindner Atlas, mogą być eks‑
ploatowane bardzo intensywnie –  całą do‑
bę przez wszystkie dni tygodnia. W tym
przypadku również nie zabrakło wielu cie‑
kawychrozwiązań.Zaprzykładmożeposłu‑
żyćzastosowaniewałupośredniegozkołami

pasowymi, który z jednej strony zwiększa
moment obrotowy na wale roboczym i redu‑
kujejegoobroty,alerównieżdziałajakkoło
zamachowe.Możewięcmagazyno‑
waćizwalniaćenergięzależnie

odobciążenia– maszynałatwiejradzisobie
przy trudniejszych do rozdrobnienia mate‑
riałach,zużywając jednocześniemniejener‑
gii.Wartyuwagijestteżznajdującysięwe‑
wnątrzkomoryroboczejhydraulicznypopy‑
chacz, który przesuwa odpady w kierunku
wałuitymsamymzwiększawydajnośćroz‑
drabniacza – maszyna jest szybciej gotowa
naprzyjęciekolejnejporcjimateriału.
FirmaPAALwprowadziładoofertynowy

typoszereg pras kanałowych KONTI, ozna‑
czonychliterą„i”.Mająonewieleulepszeń
powstałychwskutekrozwojutychmaszyn,
ale też stanowiących odpowiedź na suge‑
stie zgłaszane przez klientów. Dzięki temu
belownice KONTI serii „i” zapewniają cał‑
kowicie nowe standardy, jeśli chodzi o cię‑
żar i uformowanie balotów, ale także cha‑
rakteryzują się wyjątkowo łatwą obsługą.
Wtymcelunowemaszynyzostaływyposa‑
żonem.in.winnowacyjnyprzeciwnóżiwy‑
bijak materiału, centralny punkt smarujący

zwężaczy kanałuorazprowadnic igiełwią‑
żących.Ponadtozastosowanozmianywto‑
rze prowadzenia drutu (głównie w obsza‑
rachciernych),hydraulicznynakładaczdrutu
oraz inne, wymienne zawijaki drutu. Stero‑
wanieprasąodbywasięzapomocąpanelu
dotykowego,ztrzemapoziomamidostępu:
operator,kierownikitechnikserwisu.Każda
nowamaszynama bardzowiele ustawień,
dlatego– abywpełniwykorzystaćjejpoten‑
cjał– koniecznejestodbycierozbudowane‑
goszkolenia.
Z kolei w ofercie holenderskiej firmy

Nihotpojawiłsięnowyseparatorpowietrz‑
ny SDX. Jest on przeznaczony dla zakła‑
dówprodukujących paliwo RDF iwystępu‑
je w dwóch rozmiarach: SDX 1000  i SDX
1400.Służydousuwaniamateriałówzakłó‑
ceniowychzestrumieniaodpadów,chroniąc

Belownicę kanałową PAAL Konti nowej serii „i”, dokładnie model V 325 i, można było zobaczyć 
na targach POL ECO System 2018. Maszyny te wyróżniają się większą wydajnością oraz uproszczoną 
obsługą, m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów centralnego smarowania. 

Maszyna Nihot SDS 800i 
to semimobilny separator powietrzny, 
który dzięki swojej zintegrowanej budowie 
może być przestawiany w różne miejsca zakładu. 
W ofercie jest jeszcze mniejszy model: SDS 650i.

Separator powietrzny Nihot SDX  
został opracowany z myślą o ochronie  

rozdrabniaczy wtórnych wykorzystywanych  
do produkcji paliwa RDF. Może pracować z frakcją 0–500 mm.

16 | technika‑komunalna.pl TK nr 6/2018

m a s z y n y  k o m u n a l n e



przed uszkodzeniem rozdrabniacz końco‑
wy.Może pracować z frakcją o ziarnistości
0–500  mm. Nowa maszyna charakteryzuje
się m.in. zintegrowanym wentylatorem re‑
cyrkulacyjnym,krótkimikanałamiogranicza‑
jącymistratymocy,niskimikosztamieksplo‑
atacji ibezpyłowąpracą,comaszczególne
znaczeniedlaosóbporuszającychsięwsą‑
siedztwieseparatora.
Ciekawe rozwiązanie stanowi też semi‑

mobilny separator powietrzny Nihot SDS
800i(dowyborujestjeszczemniejszymodel

SDS 650i). Ma on zintegrowane sterowa‑
nie czyukładfiltracji powietrza,dzięki cze‑
mumożna go ustawić w dowolnymmiej‑
scu, jak również łatwo przenieść w inne.

Maszyna umożliwia doczyszczanie paliwa
alternatywnego albo materiału po kompo‑
stowaniuzzawartościtworzywsztucznych,
którepóźniejmożnawykorzystaćnp.doob‑
róbki termicznej.
WendeRecyclingtechjestrównieżprzed‑

stawicielem firmy ZEN Robotics w Polsce.
W ten sposób może zaproponować kom‑
pleksowerozwiązaniadoautomatycznejse‑
gregacjiodpadówbudowlanychiporozbiór‑
kowych.Niestety,pókiconiejesttoopłacal‑
ne.PodczasgdywkrajachEuropyZachod‑
niej tego typu odpady są przyjmowane po
130–140 euro/t,wPolscetrzebazanieza‑
płacićconajwyżej80 zł/t,azdarzająsięteż
cenyrzędu30–40 zł/t.Elementamiroboczy‑
miwmaszynieZENRoboticssądwaramio‑
na sortujące. Jedno z nich –  heavy picker 
– maudźwigdo20 kgiodpowiadazapo‑
dejmowanie cięższych odpadów, takich jak
fragmentypłytkartonowo‑gipsowych,cegły,
kamienie,elementymetalowe.Drugie– fast 
picker –  pracuje z większą prędkością, ale
mamniejszyudźwig(do5 kg)isłużydowy‑
bierania odpadów drewnianych, z tworzyw 
sztucznychitp.

Karol Wójtowicz

REKLAMA

Firma Wende 
Recyclingtech jest już 
gotowa do oferowania 
robotów sortujących 
przeznaczonych do pracy 
z odpadami budowlanymi 
i porozbiórkowymi. 
Urządzenia ZEN Robotics 
działają w oparciu o dwa 
ramiona z chwytakami, 
z których jedno jest 
odpowiedzialne za 
wydzielanie lżejszych 
przedmiotów, a drugie 
– cięższych.
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Zabudowa targowa ze statkiem ko‑
smicznym to bezpośrednie nawiąza‑
nie do najnowszych maszyn oferowa‑

nychprzezAgrex‑Eco. Jednąznich jest se‑
parator optyczny Clarity Multiway produk‑
cji Binder+Co, który wyróżnia się nie tylko

wysoką funkcjonalnością, ale również futu‑
rystycznym, wręcz kosmicznym wyglądem,
dzięki czemu budzi zainteresowanie nawet
osób nie związanych z branżą. Unikatowa
maszynajestprzeznaczonadoseparacjifrak‑
cji 3D otrzymywanej na wyjściu separatora

balistycznego, awięcbez folii, papieru itp.
Mogą to być materiały takie jak np. pusz‑
ki, butelki PET, opakowania kartonowe czy
tetra‑pak, jak również odpowiednio przy‑
gotowane zmieszane odpady komunalne.
Charakteryzują się one różnymi właściwo‑
ściamichemicznymiifizycznymi,coumożli‑
wiaichidentyfikacjępoprzezanalizęwidma
optycznego.Wtensposóbdziałajązastoso‑
wanewurządzeniachClarityMultiwaysen‑
sory NIR, wspomagane przez kamery RGB,
którerozpoznająiprzekazujądaneokształ‑
cie. Nowe separatory potrafią również wy‑
krywać i analizować nie tylko informacje
o rodzaju materiału, ale również o para‑
metrach światła przenikającego przez dany
obiekt, rozpoznając tym samym tworzywa
sztuczneoróżnymstopniuprzeźroczystości.
Podczas pracy separatora materiał wsa‑

dowy jest przenoszony do obszaru robo‑
czegonaperforowanejtaśmieprzenośnika.
Specjalnysystemczujnikówskanujewszyst‑
kieodpady,poczymukładseparującywpo‑
stacilistewzdyszamisprężonegopowietrza
umieszczonych pod taśmą „wystrzeliwuje”
wodpowiednimmiejscu i czasie pożądaną
frakcję. Jej elementy odbijają się od odpo‑
wiednio zakrzywionej zabudowy, która pro‑
wadzi je na zamontowane poprzecznie prze‑
nośniki odbiorcze. W Poznaniu zaprezen‑
towano separator ClarityMultiwayw skró‑
conej, kompaktowej wersji, pozwalającej

Kosmiczna podróż 
Agrex ‑Eco po dwa  
Złote Medale MTP

Choć na tegorocznych targach Pol ‑Eco System wiele stoisk prezentowało 
światowy poziom, jedno zwracało szczególną uwagę. Mowa o ekspozycji fir‑
my Agrex ‑Eco z motywem przewodnim w postaci statku kosmicznego, który 
pełnił jednocześnie funkcję zaplecza stoiska. Skąd wziął się taki pomysł?

Bez względu na liczbę separowanych frakcji, w Clarity Multiway jest jeden przenośnik i jedna sprężarka. 
Cała konstrukcja tworzy pojedynczy, zwarty blok, dzięki czemu łatwo go wkomponować w już istniejące 
obiekty i instalacje.
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SEPARATORY	OPTYCZNE	
CLARITY	MULTIWAY	

jakość	sortowania	
elastycznie	dostosowana	
do	aktualnego	materiału	
wsadowego,	ale	i	żądanego	
produktu	końcowego	
	

skonstruowany	w	
oparciu	o	sprawdzony	
system	modułowy	-	
bezproblemowa	
integracja	w	już	
istniejącej	instalacji	

bardzo	 prosta	 wymiana	
części	eksploatacyjnych	

umożliwia	wysortowanie	do	6	
różnych	frakcji	w	jednym	
urządzeniu		

dedykowany	do	
kompleksowego	
zagospodarowania	frakcji	
3D	z	separatora	
balistycznego		

DANE	TECHNICZNE	CLARITY	MULTIWAY	do	odpadów	opakowaniowych	

szerokość	taśmy	sensora	(mm):	 1000	 2000	

max	ilość	zaworów	dla	1	maszyny	(szt.):	 56	 80	

rozmiar	materiału	wsadowego	(mm):	 40	-	300	

typ	sensorów:	 NIR,	VIS	(kamera	RGB)	
detektor	metali	

wydajność	(t/h):	
w	zależności	od	aplikacji	i		
gęstości	materiału	wsadowego	

2,1	
	

3	
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na pozytywne wydzielenie trzech różnych
frakcji materiałowych. Nowa maszyna jest
jednak w stanie odseparować pozytywnie
pięć różnychproduktówkońcowychw jed‑
nymkrokutechnologicznym.Ponadtowystę‑
pujewdwóchwersjachszerokościroboczej,
tj.1400 i2000 mm,pozwalającnaosiągnię‑
cie optymalnych rezultatów przy różnych
przepustowościach. Zależnie od potrzeb,
możnająteżdoposażyćwróżneopcje,np.
systemodpylania,detektormetali.
Kosmosnierozłączniekojarzysięzgwiaz‑

dami– wnocynabezchmurnymniebiemoż‑
nasięichdoliczyćok.3 tys.Napewnoniety‑
le,aleconajmniejkilkasetmaichprzesiewacz
gwiaździsty Multistar S3  firmy Komptech,
któryrównieżmożnabyłozobaczyćnasto‑
iskuAgrex‑Ecopodczastegorocznychtargów
Pol‑Eco System. Zastosowane gwiazdy są
wykonane z gumy i tworzą dwa pokłady,
umożliwiającw jednym przejściumateriału

wydzielenietrzechfrakcji.Wszystkieelemen‑
tymająstalowenakładki,zapobiegającegro‑
madzeniu się zanieczyszczeń w „oczkach”
przesiewacza. Rozwiązanie to wchodzi
w skład opatentowane‑
go systemu Cleanstar,
który sprawia, że ma‑
szyna doskonale spraw‑
dzasięprzybardzotrud‑
nym materiale, jakim 
jest np.mokry kompost.
Szczegółowe informa‑
cjenatematjejkonstruk‑
cjiorazcałegotyposzere‑
gu przesiewaczy gwiaź‑
dzistych Multistar zosta‑
ną zamieszczone w ko‑
lejnym wydaniu Techniki 
Komunalnej, tj. 1/2019.
Odkońcaub.r.Agrex‑

‑Eco jest przedstawicielem w Polsce bry‑
tyjskiej firmy Eriez
Europe,będącejspół‑
kązależnąamerykań‑
skiegokoncernuEriez.
Towiodącynaświecie
inajwiększywWielkiej
Brytaniiproducentse‑
paratorów magne‑
tycznych i wiroprą‑
dowych, separato‑
rów balistycznych,
podajników wibra‑
cyjnych oraz wykry‑
waczymetali i sprzę‑
tu próbkującego, sys‑
temów flotacyjnych
węgla i oczyszczal‑
ni płynów. Aby od‑
powiednio silnie za‑
akcentować pozyska‑
nie nowego partnera

biznesowego,przygłównymwejściudosto‑
iska ustawiono magnes nadtaśmowy pro‑
dukcji Eriez.Najnowszeurządzenia tego ty‑
pudostarczaneprzezbrytyjskąfirmęcharak‑

teryzująsięmniejsząmasąibardziejkompak‑
towymi rozmiarami w porównaniu do wcze‑
śniejoferowanychrozwiązań,aleprzyzacho‑
waniu takiej samej wydajności. Dodatkowo
zastosowanownichwewnętrznąramę,któ‑
raułatwiaiprzyspieszawymianętaśmy.
SeparatorClarityMultiwayiprzesiewacz

gwiaździstyMultistar S3  zostały zgłoszone
dokonkursuoZłotyMedalMTP.Mimodu‑
żej konkurencji, to szczególnewyróżnienie
otrzymały obie maszyny. Stanowi ono po‑
twierdzenie innowacyjnościproduktuopra‑
cowanegowoparciuonajnowszedostęp‑
ne technologie. Złote Medale wręczono
podczas uroczystej gali. Odebrał je prezes
Agrex‑Eco Jacek Zawadzki w towarzystwie
przedstawicieli producentów obu maszyn
–  Markusa Maierhofera, regionalnego kie‑
rownika sprzedaż firmy Komptech GmbH
i Wernera Wiedenbauera, kierownika roz‑
wojuglobalnegowBinder+CoAG.

Karol Wójtowicz

Cykliczne pokazy dynamiczne separatora Clarity Multiway za każdym razem 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. 

Maszyny serii Multistar to odpowiedź firmy Komptech na problemy z przesiewa
niem wilgotnych a nawet mokrych materiałów, np. kompostu. W ofercie jest do
stępnych kilka modeli różniących się m.in. wydajnością i sposobem zabudowy, 
a każdy z nich może być doposażony np. w separator powietrzny, metali itp. 

Zaprezentowany magnes nadtaśmowy marki Eriez znakomicie nadaje 
się do mobilnych kruszarek, rozdrabniaczy oraz przesiewaczy.

Tegoroczne targi Pol Eco System były dla firmy Agrex Eco wyjątkowe, bo aż 
dwa jej produkty otrzymały Złoty Medal MTP. Na zdjęciu od lewej: Marek 
Sozański – przewodniczący Sądu Konkursowego Złotego Medalu Targów 
PolEco System, Markus Maierhofer – regionalny kierownik sprzedaży firmy 
Komptech GmbH, Jacek Zawadzki – prezes Agrex Eco, Henryk Kowalczyk 
– Minister Środowiska i Przemysław Trawa – Prezes Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. 
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ZBUDOWANE W POLSCE  
WSPIERANE Z POLSKI

• POLSKA PRODUKCJA 

• SZEROKA GAMA KOPAREK 
   I ŁADOWAREK KOŁOWYCH

• GWARANCJA 3 LATA / 5000 MTG

LiuGong jest jedynym chińskim 
producentem maszyn budowlanych 
i komunalnych, który stawia europejskich 
klientów na pierwszym miejscu poprzez 
produkcję koparek i ładowarek kołowych 
w samym sercu Europy.

          polska@liugong.com                  505 555 475

 FACEBOOK.COM/LIUGONGEUROPE  |  WWW.LIUGONG-EUROPE.COM

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

Dowiedz się 
więcej



Szwedzkafirma FireflyAB, jako czołowy
narynkuświatowymproducentprewen‑
cyjnych systemów przeciwpożarowych,

jestcałkowicieprzekonana,żemożnaskutecz‑
nie eliminować źródła ognia w rozdrabnia‑
czach oraz liniach rozdrabniania, co zmniej‑
sza ryzyko pożaru. Oferowane rozwiązania
mogąznajdowaćzastosowaniewwieluga‑
łęziachprzemysłu.Obejmująsystemywykry‑
waniaigaszeniaiskierorazspecjalistyczneza‑
bezpieczeniamaszyniurządzeń.Sąprojekto‑
wanewoparciuowieloletniedoświadczenie
firmyiprzyzachowaniunajwyższychstandar‑
dówjakościowych,coprzekładasięnietylko
na odpowiednią skuteczność systemów, ale
takżeichniezawodność.
System ShredderGuard został opraco‑

wany we współpracy z największymi pro‑

ducentami rozdrab‑
niaczy. Jego zada‑
niem jest minimali‑
zacja ryzyka poża‑
rowego poprzez za‑
bezpieczenie proce‑
suprodukcji,zapew‑
nienie ciągłości wy‑
twarzania, ochronę
przed stratami ma‑
terialnymi i ludzkimi. 
Niezależnie od te‑
go, czy rozdrabnia‑
nesąodpadyztwo‑
rzyw, papier lub in‑
ny materiał, pożary najczęściej powstają
na skutek tarcia,uszkodzenia łożysk, rolek
lub z powodu przedmiotów obcych w ma‑

teriale wsadowym, czyli tzw. elementów
zakłóceniowych, np. kamieni, zanieczysz‑
czeńmetalowych.Ponieważwokółmaszyn 

Firefly ShredderGuard 
ochroni przed pożarem
Pożary rozdrabniaczy jak również linii rozdrabniania  
zdarzają się bardzo często. Można zaryzykować  
stwierdzenie, że są nieuniknione. Czy aby na pewno?

Schemat rozmieszczenia elementów systemu Firefly ShredderGuard: 1) Opatentowane detektory True IR, 2) Dysze wodne, 3) Dysze mgłowe instalowane  
np. nad przenośnikami taśmowymi, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, 4) Detektor płomieni Firefly.

Gaszenie pożaru odbywa się za pomocą odpowiednio rozmieszczonych 
dysz, co zapewnia dokładną penetrację kanału przesypowego, a tym 
samym pokrycie strumieniem wody całego zagrożonego obszaru. 
Aktywacja gaszenia następuje w przeciągu milisekund od momentu 
wykrycia potencjalnego źródła ognia.

1

2
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2

2

1
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występujezazwyczajdużezapylenie,pożar
możerozprzestrzenićsiębardzoszybko.
Wodpowiedzinatakiepotrzebypowsta‑

ło rozwiązanie ShredderGuard. Tworzy je
wpełniautomatyczny,szybkoreagującysys‑
tem przeciwpożarowy, którego zadaniem
jest skuteczna detekcja źródeł zapłonów
(iskier, żaru, przegrzanych czarnych cząstek
mających wysoką temperaturę, płomieni)
oraz ugaszenie wykrytych zagrożeń zanim
spowodująonepożar.Dogaszeniawykorzy‑
stywana jestwodapodciśnieniem7–9 bar
orazniskociśnieniowamgławodna.Jakwy‑
nikazdoświadczeniafirmyFirefly,połącze‑
nieobusposobówprzeciwdziałaniarozprze‑
strzeniania sięognia, zapewniaoczekiwany
efekt nawet w najtrudniejszych warunkach
produkcyjnych.
Prezentowanawartykulegrafikailustru‑

je przykładowe rozmieszczenie detektorów
idyszgaśniczych.Dokładnalokalizacjaurzą‑

dzeńorazichliczbamogąsięróżnić,dlate‑
goprojektzawszeopracowywanyjestindy‑
widualnie,dlawybranejmaszynybądź linii
produkcyjnejprzyuwzględnieniuotoczenia,
panującychwhaliwarunkóworazmożliwo‑
ścitechnicznychsystemu.
Pierwsze instalacje Firefly w Polsce zo‑

stały zamontowane już w latach 90‑tych,
natomiast po 2010  r. nastąpił dynamicz‑
nywzrost ich popularności. Z tegowzglę‑
duw2014 r.firmaotworzyłaswojeprzed‑
stawicielstwo(niepunktdealerski)weWro‑
cławiu.Oferujeononietylkospecjalistyczne
systemyprzeciwpożarowe,ale takżeusługi
doradcze, projektowe, serwisowe i instala‑
cyjne, a także sprzedaż części zamiennych.
Przyjętymodeldziałalnościpozwalanadu‑
żąelastycznośćwzakresieplanowaniaprac
serwisowych,krótkiczasreakcjinazgłosze‑
nieklienta,jakrównieżmożliwośćzaofero‑
wania atrakcyjnych cen systemów i usług
posprzedażowych.

Fireflyposiadaponad40 patentów,któ‑
re tworzą unikatowe portfolio innowacyj‑
nych produktów i rozwiązań, a jej wyro‑
bymająmiędzynarodoweatesty.Samafir‑
ma jest notowana na giełdzie NASDAQ
w Sztokholmie.

REKLAMA

Opatentowane detektory True IR są nieczułe 
na światło dzienne. Wykrywają płomienie, iskry, 
żar oraz gorące cząstki mające temperaturę 
i energię wystarczającą do zainicjowania zapłonu.

Centrala sterująca jest wyposażona w kolorowy 
ekran dotykowy o przekątnej 12 cali i obejmuje 
interfejs operatora systemu EXIMIO. Korzystając 
z niego, można np. w łatwy sposób sprawdzić 
stan pracy zastosowanych komponentów. Menu 
jest w języku polskim.

Podczas targów POL ECO System 2018 firma 
Firefly organizowała na swoim stoisku widowi
skowy pokaz działania unikatowego rozwiąza
nia ShredderGuard. Pierwsze doświadczenie po
legało na aktywacji systemu poprzez zapalenie 
zwykłej zapalniczki na zewnątrz przeźroczystego 
tunelu. Podczas drugiego doświadczenia do tu
nelu została wrzucona stalowa kulka rozgrza
na do temperatury powyżej 250°C (przepalała 

chusteczkę). Uruchomienie 
dysz wodnych nastąpi
ło błyskawicznie – przy za
stosowaniu kamery typu 
slow motion widać, że jest 
to moment, w którym kulka 
wpada na ok. 1/3 głęboko
ści tunelu.

Filmy z pokazu – zeskanuj kod  
lub wpisz adres: 
www.technika‑komunalna.pl/filmy/42018f/
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Firma Caterpillar od kilkudziesięciu lat
bardzomocno angażuje sięw szeroko
pojętąochronęśrodowiska,gospodarkę

odpadamiirecykling,dziękiczemumaobec‑
nie największą gamę maszyn przeznaczo‑
nych do takich zastosowań. Obejmuje ona
przede wszystkim kompaktory wydłużające
okreseksploatacjiskładowiskodpadów,spy‑
charkigąsienicowewykorzystywanedoroz‑
garniania i zagęszczania odpadówna skła‑
dowiskach,aletakżerekultywacjiskładowisk
orazbudowykwater.Istotnąrolęodgrywają
maszynyzaładunkowe,począwszyodłado‑
warekgąsienicowych,przezładowarkioste‑
rowaniu burtowym oraz ładowarki kołowe
i teleskopowe,na koparkachdopracprze‑
ładunkowychkończąc.Zawyjątkiempierw‑
szejgrupymaszyn,którenajczęściejznajdują
zastosowanieprzyobsłudzeskładowisk,po‑
zostałestanowiąnieodłącznyelementwypo‑
sażenia stacji przeładunkowych, sortowni,

zakładów przetwarzania odpadów czy za‑
kładówrecyklingowych.Zależnieodrodzaju,
wykorzystuje się je dopryzmowania i pod‑
garniania odpadów, załadunku środków
transportu, linii technologicznych, transpor‑
tu bliskiego, a nawet prac porządkowych
natereniezakładu.
Wszystkie ww. maszyny są dostępne

wbardzo złożonychkompletacjach,przysto‑
sowującychjedozastosowańwnajtrudniej‑
szych warunkach. Dla przykładu, jeśli cho‑
dzio ładowarkikołowe,unikatowaspecyfi‑
kacjarozpoczynasięodogumieniapneuma‑
tycznego,któremożebyćdostarczonewkla‑
siebieżnikaodL3 doL5.Zdarzasię,żeży‑
wotnośćopontypuL4 jestnawet3‑krotnie

Trudne aplikacje wymagają 
specjalnych rozwiązań

Maszyny firmy Caterpillar są utożsamiane z największą trwałością i wytrzy‑
małością bez względu na warunki eksploatacji. Z tego powodu powszechnie 
stosuje się je w najcięższych aplikacjach, czyli np. do pracy z odpadami, gdzie 
jest dużo zanieczyszczeń, silne zapylenie i wiele niebezpiecznych przedmio‑
tów stanowiących zagrożenie zarówno dla maszyny, jak i operatora.

Gdy nie ma dużo miejsca, idealnie spraw‑
dzają się koparki przeładunkowe Cat. Mają 
one unoszoną kabinę, która ułatwia precy‑
zyjny załadunek materiału do rozdrabniacza 
albo do tzw. ruchomej podłogi.

W ofercie Caterpillar występuje szeroka gama 
narzędzi roboczych, które zwiększają 
zakres zastosowań każdej maszyny. 
Na zdjęciu chwytak wielozadaniowy, 
przeznaczony do pracy 
z odpadami 
porozbiórkowymi, 
złomem czy przy 
przetwarzaniu 
drewna.
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dłuższaniżwprzypadku
opon typu L3. Jeszcze
większą odpornością
nazużycieiuszkodzenia
mechaniczne charakte‑
ryzują sięopony L5, ale
jeśli i te nie są wystar‑
czające, Caterpillar ofe‑
ruje opony pełne.Mają
one poprzeczne otwo‑
ry cylindryczne, które 
z jednej strony amorty‑
zująwstrząsy,natomiast
z drugiej –  ograniczają
masęwłasną.

Odpady, po jakich 
poruszają się ładowar‑
ki, są zagrożeniem nie
tylko dla opon, ale tak‑
że innych elementów.
Gromadzenie się zanie‑
czyszczeń w newralgicznych miejscach al‑
boowijaniesznurkówczydrutówwokółru‑
chomych części mogłoby spowodować ich
przyspieszonezużycie,anawetdoprowadzić
do uszkodzenia maszyny. Dlatego koniecz‑
ne jest stosowanie różnego typu zabezpie‑
czeń ograniczających ryzykowystąpienia ta‑
kichsytuacji–wszystkieelementywystępują
wofercieproducenta.Sątom.in.osłonypod‑
wozia,osi,przegubuskrętno‑obrotowegoczy

siłownikówhydraulicznych.Niezwykleważną
kwestiąjestrównieżochronaoperatoraoraz
zapewnienie mu takich warunków pracy, aby 
byłyone jaknajmniejuciążliwe.Wtymcelu
kabinajestdoposażanawosłonykratownico‑
weispecjalnysystemfiltracjiRESPA.Zamiast
kratmożnawybraćwzmocnione szyby, nie‑
malże kuloodporne, które pełnią tę samą
funkcjęochronnącowspomnianeosłony,ale
gwarantująmaksymalnąwidoczność.System
RESPAnajczęściejznajdujezastosowaniewsy‑
tuacjach,gdyoperatorjestnarażonynaszko‑
dliwegazyinieprzyjemnezapachy.Wkabinie
cały czas panuje nadciśnienie zapobiegające
przedostawaniusiędośrodkapyłówidrob‑
nych zanieczyszczeń. Jest onomonitorowa‑
neprzezczujnikikażdyjegospadekurucha‑

miasygnałalarmowy.Wartoteżwspomnieć
o systemie wibracyjnym oczyszczania wlo‑
tupowietrza kierowanegodo silnika, stoso‑
wanymwkoparkachprzeładunkowych.Jego
działanie polega na automatycznym otrzą‑
saniu kratki wlotowej z nagromadzonych

materiałów,coprzekładasięnaefektywność
pracysprzętuiograniczeniejegoobsługi.
Każda maszyna Cat jest specyfikowana

indywidualnie.Dotyczy to nie tylko osprzę‑
tu,czylinp.rodzajuwysięgnikawładowar‑
ce kołowej (standardowy lub przedłużony),
rodzajuiwielkościłyżkiczychwytakawko‑
parceprzeładunkowej,aleprzedewszystkim
pakietudodatkowychrozwiązań.Możnago
zamówićwpełnejwersjilubzdecydowaćsię
naposzczególneelementy,dobranenadro‑
dze szczegółowej analizy warunków, w ja‑
kichmaszynabędziepracowała.Częstozda‑
rzasiębowiem,żewdanejaplikacjiniebę‑
dzie konieczności zastosowania np. jakiejś
osłony. Dzięki temu klienci mogą zamó‑
wić tylko te elementy, które są imnapraw‑
dę potrzebne, co oczywiście przekłada się

Maszyny, silniki, agregaty prądotwórcze i osprzęt 
roboczy Cat wkrótce zyskają nowy wygląd. 
Caterpillar zastępuje obecny element graficz‑
ny „Power Edge” (znak towarowy Cat na czar‑
nym tle podkreślony ukośnym czerwonym pa‑
skiem) zupełnie nowym projektem o nazwie 
„Cat Modern Hex”. Stanowi on połączenie trady‑
cyjnego logo Cat oraz oznaczeń modeli ze śmia‑
łym, trójwymiarowym czerwonym sześciokątem 
i wzorem sześciokątnej perforacji. Czerwony ko‑
lor to powrót do grafiki zastosowanej w pierw‑
szych ciągnikach gąsienicowych firmy w 1925 r.
Grafika Cat Modern Hex została zaprojektowa‑
na przez Caterpillar Industrial Design Group. 
–  Naszym celem było opracowanie projektu 
o wyglądzie i jakości klasy premium –  tłuma‑
czy Ed Stembridge, kierownik ds. identyfika‑
cji produktów. – Połączenie wzoru Modern Hex 
z naszymi charakterystycznymi elementami gra‑
ficznymi produktów Cat przypomina klientom, 
że kupione i używane przez nich produkty są 
najlepsze na rynku. Nowy element graficzny bę‑
dzie stosowany nie tylko na maszynach, agrega‑
tach i silnikach, ale także na opakowaniach czę‑
ści Cat i różnych licencjonowanych produktach, 
takich jak zabawki i miniaturowe modele.

Oprócz typowego osprzętu, można zamówić 
narzędzia specjalne, np. łyżkę ładowarkową Push 
& Doze. Ma ona krótkie dno i wysoki profil, dzięki 
czemu idealnie sprawdza się do przesuwania 
i upychania sortowanego materiału. Duża 
nadstawka ażurowa zwiększa objętość łyżki, ale 
również poprawia widoczność.

Dzięki przedłużonemu wysięgnikowi High Lift sworzeń obrotu łyżki 
znajduje się na wysokości znacznie przekraczającej 4 m, umożliwiając 
swobodny załadunek zestawów naczepowych.

W maszynach Cat 
jest dostępnych wiele 
fabrycznych elementów 
wyposażenia dodatkowego, 
które zabezpieczają sprzęt 
przed uszkodzeniem 
i zwiększają bezpieczeństwo 
pracy operatora.  
Można je zamawiać 
w pakiecie lub osobno. 

nabardziejatrakcyjnącenęmaszyny.
Karol Wójtowicz
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XX Międzynarodowe
Targi Ochrony Środowiska

i Gospodarki Odpadami

27.02.-1.03.2019
Kielce

www.ekotech.targikielce.pl 

EkoTech



Pomysł na rozszerzenie gamy wziął się
zbranżyrolniczej.Gospodarstwanasta‑
wionenawysokąwydajnośćpotrzebują

odpowiednichnarzędzi,zwłaszczawobsza‑
rzepracprzeładunkowych.Korzystanie z ła‑
dowaczaczołowegoniezapewniaoczekiwa‑
nej efektywności, a czasami jest wręcz nie‑
możliwe, np. w przypadku ograniczonej
przestrzeni manewrowej. Najlepsze rezul‑
tatymożna osiągnąć tylko przywykorzysta‑

niumaszyn,którezostałyopracowanezmy‑
śląotakichzastosowaniach,awięcm.in.ła‑
dowarekprzegubowychczyładowarekoste‑
rowaniu burtowym. Zdaniemprzedstawicie‑
limarkiNewHollandwPolsce,naszerolnic‑
twowpełnidojrzałojużdorozwiązań,które
jeszczedoniedawnabyłykojarzonegłównie
zsektorembudowlanym.Rozszerzenieoferty
powinnowięcsięspotkaćzdużymzaintere‑
sowaniemrolników,ponieważułatwionodo‑

stępdobardziejwydajnychnarzędzi,wdo‑
datkuoddobrzeznanego,lokalnegodealera.
NauzupełnieniuprzezNewHollandgamy

oferowanych produktów skorzysta również
branża komunalna.Do tej pory nabywcami
maszyntejmarkibyłygłówniefirmyzajmują‑
cesięletnimizimowymutrzymaniemdróg,
przydrożnych rowów, terenów użyteczności
publicznej,lotniskitp.,awięctychwszystkich
miejsc,wktórych idealniesprawdzasięcią‑
gnik rolniczy. Obecnie grono potencjalnych
klientów będzie jeszcze szersze, ponieważ
mogądoniegodołączyćm.in.spółkiwodne,
firmyinstalacyjneczywkońcuzakładyprze‑
twarzania odpadów. Wynika to z wielu ro‑
dzajówdostępnychrozwiązań.Ofertęsprzę‑
tubudowlanegomarkiNewHollandbędzie
tworzyłopięćtyposzeregówmaszyn,tj.:mi‑
nikoparki,ładowarkiosterowaniuburtowym
i miniładowarki gąsienicowe, kompaktowe
ładowarki przegubowe, koparko‑ładowarki
idużeładowarki.
O rozszerzeniu oferty stanowiącym po‑

czątek kolejnegoważnego rozdziałuwpo‑
nad 20‑letniej historii marki New Holland
wPolsce, oficjalnie poinformowanona tar‑
gachAGROSHOW2018 wBednarach,gdzie
można było zobaczyć trzy „żółte” maszy‑
ny. Jedną z nich była ładowarka o stero‑
waniu burtowym L218  z podwoziem koło‑
wym.MaszynyNewHollandtegotypuma‑
jąkompaktowewymiarygabarytowe– poni‑
żej2 mwysokościiniecoponad1,5 msze‑
rokościwprzypadkunajmniejszegomodelu.

Maszyny robocze New Holland 
nareszcie dostępne!

Do tej pory dealerzy New Holland byli kojarzeni w branży komunalnej 
wyłącznie z traktorami. Teraz się to zmieni, ponieważ w ich ofercie 
będą dostępne również maszyny budowlane tej marki.

Choć z roku na rok zwiększa się udział maszyn specjalistycznych,  
koparko ładowarki nadal cieszą się ogromnym powodzeniem,  

w czym dealerzy New Holland upatrują swoje duże szanse.  
Prezentowany model B115C ma obie osie skrętne  

i najmocniejszy silnik – 111 KM. 
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Jednocześniecharakteryzująsiędużymiosią‑
gami, ponieważ ich udźwig wynosi nawet
3447  kg (maszyna C238). Innymiważnymi
zaletami są bardzo dobra stabilność, uzy‑
skanapoprzezniskiśrodekciężkościiodpo‑
wiedni rozkładmasywpłaszczyźniepozio‑
mej,krótkiecykleroboczeorazkomfortowa
kabina Deluxe zapewniająca znakomitąwi‑
docznośćwewszystkichkierunkach.
W 2017  r. New Holland dostarczył

250‑tysięczną ładowarkęo sterowaniubur‑
towym. Ichprodukcja rozpoczęłasię45  lat
temuwAmerycePołudniowej.Firmaszczyci
sięzapoczątkowaniemkonstrukcjiwysięgni‑
kaSuperBoom,któryoferujewyjątkowyza‑
sięgdoprzoduorazdużąwysokośćpodno‑
szenia,przyzachowaniuwłaściwegopozio‑
mubezpieczeństwaoperatora.
InnąmaszynązaprezentowanąwBedna‑

rach była kompaktowa ładowarka przegubo‑

waW80C.WofercieNewHolland sądo‑
stępneczterytakiemaszynyomocywza‑
kresie58‑75 KM,udźwiguod1,9 do2,5 t
i wysokości podnoszenia 3,1–3,4  m. Za‑
stosowaniom, do których zostały opraco‑
wane,sprzyjaponadtoniewielkawysokość
kabinywynoszącazaledwie2,46 mimak‑
symalnaszerokość1,74 m(modelW50C).
Sprawia to, że kompak‑
towe ładowarki przegu‑
bowe marki New Hol‑
land znakomicie nada‑
jąsiędopracywniskich
pomieszczeniach, pod
przenośnikami taśmowy‑
mi itp. Nie bez znacze‑
nia jest również niewiel‑
ki promień zawracania,
ułatwiający operowanie
w zamkniętych obiek‑
tach, gdzie pierwotnie
nieprzewidywanozasto‑
sowania maszyn robo‑
czych. Nowa kabinawy‑
różnia się przestronnym
wnętrzem i 4‑słupkową
ramą,któradominimum
ogranicza martwe po‑
le widzenia, zapewniając widoczność nie‑
malwzakresie360°. Sterowaniemaszyną
odbywa się elektrohydraulicznie zapomo‑
cą wielofunkcyjnego joysticka. Jest on er‑
gonomiczny i działaw sposób proporcjo‑
nalny,umożliwiającprecyzyjnąkontrolęru‑
chówosprzętu.
PodczastargówAGROSHOW2018 moż‑

na jeszcze było zapoznać się z koparko‑
‑ładowarkąNewHollandB115C.Uniwersal‑
nemaszynyświetnienadająsiędopracza‑
ładunkowychoraz robót ziemnych,w tym
realizacjiwykopów,dziękiczemumogąbyć

atrakcyjną propozycją m.in. dla miejskich
spółekwodociągowo‑kanalizacyjnych, firm
świadczących usługi melioracyjne, szkó‑
łek leśnych czy przedsiębiorstw zajmują‑
cych się architekturą krajobrazu itp. Mo‑
del B115C ze wszystkimi kołami skrętny‑
mi doskonale sprawuje się w wymagają‑
cychwarunkach,bezzbędnychkompromi‑

sówwkwestiizwrotności.Podstawowymo‑
delB100Cjestprzystępnycenowo,ajedno‑
cześniemabogatąspecyfikacjęstandardo‑
wą, która zostaładopasowanapod kątem
wielu różnorodnych zastosowań maszyny.
Koparko‑ładowarki NewHolland charakte‑
ryzuje m.in.: udźwig przedniego osprzętu
równy3,5  t, podwozie 4x4  zmożliwością
wyborunapęduna jednąoś,mechaniczna
przekładniaPowershuttlelubautomatyczna
Powershiftorazniskipoziomhałasuwkabi‑
nie,tylko77 dB(A).

Karol Wójtowicz

Łukasz Chęciński, Marketing Manager New  
Holland Agriculture Polska: Wiążemy duże na‑
dzieje z maszynami budowlanymi New Holland.  
Liczymy, że w ciągu kilku miesięcy pojawią się 
w wielu polskich gospodarstwach i przedsię‑
biorstwach komunalnych.

Maszyny New Holland są dostępne w różnej kompletacji, dzięki czemu 
łatwo dostosować je do konkretnych zadań. Gamę typowych narzędzi 
roboczych uzupełnia osprzęt specjalistyczny, jak np. szczotki walcowe 
czy wiertnice.

Ładowarki New Holland o sterowaniu burtowym oraz miniładowarki gąsienicowe są oferowane z wysięgnikiem wertykalnym Super Boom lub radialnym Radial 
Lift. Na wystawie w Bednarach pokazano model L218 z osprzętem pierwszego typu. Wyróżnia go duży zasięg, dzięki czemu dostęp np. do naczepy kurtynowej 
jest bardzo łatwy. Maszyny te mają niewielką wysokość całkowitą i mogą zawracać dosłownie w miejscu (wokół własnej osi), dlatego są chętnie wykorzystywane 
wewnątrz pomieszczeń z ograniczoną przestrzenią manewrową, przy budowie tuneli itp.
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PrzezpierwszelatadziałalnościNewHol‑
landwPolsce– do2004 r.– wciążjesz‑
czebyłyprodukowanena rynek krajo‑

wykombajnyzlogiemiwkolorystyceBizo‑
na,jednakstopniowowprowadzanoteżno‑
we żółte maszyny New Holland. –  Począt
kowo był to montaż podzespołów pocho
dzących z brazylijskiej fabryki New Holland 
w Kurytybie. TC59, bo o nim mowa, miał wy
trząsacz 6 klawiszowy i silnik Genesis o mo
cy 220 KM. Takiej maszyny w tym czasie bra
kowało w Polsce – wspominaJózefDębski,
Specjalistads.KombajnówNewHolland.

Brazylijski kombajn 
na polskie warunki
Pierwsze, sprowadzane z Brazylii kombaj‑
nyseriiTCmiałykilkaukładówpneumatycz‑
nych.Wtamtejszychwarun‑
kachsprawdzałysiębardzo
dobrze i były łatwe w ser‑

wisowaniu,alewnaszejstrefieklimatycznej
zaczęłypojawiaćsięproblemy,np.podczas
zbiorukukurydzy,kiedyczęstopanujeniska
temperatura. Woda zawarta w czynniku ro‑
boczym(sprężonepowietrze)poprostuza‑
marzała podczas przymrozków. Dlatego
pierwszymzadaniemkonstruktorówwPłoc‑
ku, gdy tylko kombajny dotarły do polskiej
fabryki, była zamiana zastosowanych ukła‑
dów pneumatycznych na hydrauliczne. Od 
tej pory każda taka maszyna pochodząca
z Brazylii, przechodziła modernizację przy‑
stosowującąjądopolskichwarunków.
–  Pierwszy Demo Tour zrobiliśmy zimą. 

Wzięliśmy kombajn TC59 na przyczepę i ob

jechaliśmy wszystkich dealerów Bizona, aby 
im go pokazać. Wtedy jeszcze zarówno rol
nicy, jak i nasi regionalni przedstawiciele py
tali, po co nam taki duży kombajn? Prze
cież Bizon świetnie daje sobie radę…– mó‑
wi Józef Dębski. –  Najpierw byliśmy prze
rażeni. Pomyśleliśmy, że w Polsce dużego 
kombajnu chyba nie uda się sprzedać. Mię
dzy innymi dlatego pierwszy kombajn był 
nazwany i sprzedawany jeszcze jako Bizon 
TC59 – dodaje.

Maszyna rolnicza  
może być piękna
Kolejnym istotnym etapem w historii New
Holland, którywpłynął na całą branżę, by‑
ła modyfikacja wyglądu maszyn rolniczych
–  z kanciastych, niezbyt estetycznych form
nakształtybardziejopływowe,obłe.– Zaraz 
po roku 2000 wciąż jeszcze panowało prze
konanie, że maszyna rolnicza nie musi ładnie 
wyglądać, ona ma spełniać swoje zadanie. 
My się z tym nie zgadzaliśmy. Wprowadzili
śmy więc nowe kształty w momencie rozpo
częcia produkcji kombajnów serii CX. Oka
zało się, że to był „strzał w dziesiątkę”, ma
szyna rolnicza może być przecież piękna. In
ne firmy poszły wtedy za naszym przykładem 
– podkreślaJózefDębski.

Podczas konferencji prasowej przypomniano najważniejsze fakty dotyczące 20 lat obecności marki 
New Holland w Polsce, ale było też wiele osobistych wspomnień bogatych w anegdoty. Pod tym 
względem prym wiódł Józef Dębski, Specjalista ds. Kombajnów New Holland, który w fabryce 
w Płocku pracuje od ponad 40 lat.

20 lat marki New Holland 
w Polsce

Wewrześniu1998 r.wPłocku
zostałazarejestrowanaspółka
NewHollandBizon.Tymsamym
rozpoczęłodziałalnośćpolskie
przedstawicielstwomarkiNew
Holland,którajużpo11 latach
trafiłanapierwszemiejsce
rankingusprzedażynowych
ciągnikówrolniczychwPolsce.
Od2009 r.nieprzerwanie
utrzymujetytułlideraipewnie
zmierzadozwycięstwa
wkolejnym roku.

Adam Sulak, Bussines Director 
New Holland Agriculture Polska: 

– Świętujemy jubileusz naszej 
obecności w Polsce, a dokładniej 

mówiąc w Płocku, bo 20 lat 
temu, we wrześniu 1998 r. 

została zarejestrowana spółka 
New Holland Bizon. Minęły 
już dwie dekady, to piękny 

czas, zwłaszcza dla nas – ludzi, 
którzy pracują w zespole marki 

New Holland w Płocku, ale 
również dla naszych klientów.
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OdtamtejporyznaczeniemarkiNewHol‑
landnapolskimrynkusystematycznierosło.
Gdyw 2002  r. sprzedano dosłownie kilka‑
dziesiątciągników,10  latpóźniej ich liczba
zwiększyłasiędoponad4200 szt.– 20  lat 
historii na polskim rynku, począwszy od 
1998  r., skończywszy na wrześniu 2018  r. 
to ponad 31,5 tys. sprzedanych nowych cią
gników, czyli średnio ponad 1500 traktorów 
rocznie. W tym czasie fabryka w Płocku wy
produkowała ok. 53  tys. hederów, 22  tys. 
pras, 22 200 kombajnów New Holland oraz 
977 kombajnów pod szyldem Bizon– wyli‑
cza Łukasz Chęciński, Marketing Manager
NewHollandAgriculturePolska.

Już 9 lat w koronie
Bardzoszybko,bo jużw2009 r.,NewHol‑
landzostałlideremsprzedażynowychciągni‑
kówrolniczychwPolsce.Odtamtejporynie
ustępujetegomiejsca– dodzisiajmożepo‑
chwalić się największą liczbą rejestracji no‑
wych maszyn. Przedstawiciele marki dokła‑
dająwszelkichstarań,abystanąćnanajwyż‑
szymstopniupodiumrównieżwkolejnym ro‑
ku. – Dążymy do tego, aby po raz dziesią
ty zdobyć tytuł lidera rynku w sprzedaży no
wych ciągników rolniczych w Polsce – mówi
AdamSulak,BusinessDirectorNewHolland
AgriculturePolska. – To dla nas bardzo istot
ne, będziemy mogli powiedzieć, że od 20 lat 
New Holland działa w Polsce i przez połowę 

tego czasu jest liderem ryn
ku. Jeśli ten cel osiągnie
my, będziemy mogli mówić 
o sukcesie całej załogi i de
alerów marki New Holland. 
Co do przyszłej strategii... 
Rynek jest bardzo dynamicz
ny, zmienny, więc nasza stra

tegia będzie wynikową tego, co będzie się 
na nim działo i np. jak będą rozkładały się da
lej fundusze unijne, czy w ogóle będą dopłaty 
do zakupu nowych maszyn – wyjaśnia.

Maszyny skrojone na miarę 
potrzeb klientów
Imponujące liczby sprzedawanych co  roku
nowych ciągników New Holland w Polsce
to efektpracywielu ludzi,wprowadzanych
innowacjiiulepszeńwoferowanychmaszy‑
nachoraz jasnej strategii rozwoju. To rów‑
nieżstałaobserwacjatrendównarynku,za‑
równo lokalnym, jak iwkontekścieglobal‑

nym,abywyprzedzać
konkurencję co naj‑
mniejokrok.– Czte
ry filary, które deter
minują sukces marki 
New Holland, to cią

gły rozwój oferty produktowej, innowacyj
ne technologie, odpowiedzialne podejście 
do rolnictwa zrównoważonego i komplekso
we podejście do klienta – wymieniaŁukasz
Chęciński. – W każdym aspekcie na pierw
szym miejscu stawiamy jednak ludzi, naszych 
klientów. To w odpowiedzi na ich potrzeby 
wprowadzamy nowe rozwiązania technicz
ne, zmieniamy konfigurację maszyn, uzupeł
niamy ofertę o nowe modele – podkreśla.
Jak zapewnia Łukasz Chęciński, cała ga‑

ma produktów jest w ciągłym rozwoju.
W tym  rokudoofertydołączają lekkiema‑
szyny budowlane przeznaczone dla rolnic‑
twaibranżykomunalnej.Ważnątegoroczną
nowością jest również ciągnik T6  Dynamic
Command,któryporazpierwszymożnaby‑
łozobaczyćwpracypodczaspokazówżniw‑
nych.Tosamodotyczymaszyntowarzyszą‑

cych, zaprezentowanych szerokiej publicz‑
ności na targach AGROTECH 2018  w Kiel‑
cach.Każdego rokudoofertyNewHolland
dołącza przynajmniej kilkanaście nowych
rozwiązańmającychnaceluzwiększeniewy‑
dajności, poprawę komfortu operatora czy
wkońcuwiększądbałośćośrodowisko.
– W 1998 r. rozpoczęła się historia New 

Holland w Polsce, przez nabycie fabryki Bi
zon w Płocku. Od tego czasu zaczęliśmy bu
dować siłę tej marki na naszej polskiej ziemi 
– mówiŁukaszChęciński.– Ale patrzymy też 
w przyszłość. Dlatego stawiamy na rozwój, 
nie zatrzymujemy się, nie osiadamy na lau
rach. W ciągu minionych 20  lat wspólnie 
z naszymi klientami wykonaliśmy ogromny 
krok naprzód. Wiele małych, rodzinnych go
spodarstw przeobraziło się w nowoczesne 
przedsiębiorstwa. My również nie jesteśmy 
tą samą firmą, co 20 lat temu. Przez cały ten 
czas dynamicznie się rozwijaliśmy i nabywa
liśmy cenne doświadczenie– podsumowuje
ŁukaszChęciński.

Wieczorną atrakcją 
wydarzenia był Wielki 
Test Wiedzy o New 
Holland połączony 
z animacją grupy 
kabaretowo aktorskiej 
oraz występami 
multiinstrumentalisty 
etnicznego.

Łukasz Chęciński, Marketing 
Manager New Holland 
Agriculture Polska: – Pozycja, jaką 
osiągnęliśmy na polskim rynku, 
jest w pełni zasłużona, bo cały 
czas rozwijamy ofertę i ulepszamy 
nasze produkty, wsłuchując się 
w potrzeby klientów. 

Konferencja prasowa została 
zorganizowana na zamku 
w Gniewie – miejscu adekwatnym 
do pięknego jubileuszu. Przy 
takiej okazji nie mogło zabraknąć 
pamiątkowego zdjęcia wszystkich 
uczestników spotkania.
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Stojące przed ludzkością wyzwania do‑
skonalerozumiefirmaHaulotte.Podczas
tegorocznychtargówIntermatwParyżu

zaprezentowała całkowicie nową genera‑
cję przegubowych podestów ruchomych.
MaszynyPulseo,boonichmowa,wyróżnia
napędelektryczny.Wprowadzającjedosprze‑
daży,francuskiproducentzapowiada,żedo‑
celowowszystkie rodzajeoferowanychpod‑
nośnikówbędązasilanewtakisposób.

Rozbudowa gamy
Maszyny Pulseo są przedstawicielami nowej
generacji przegubowych podestów rucho‑
mych,alejednocześniedoskonaleuzupełnia‑
jąaktualniedostępnysprzęt.Dotejporyga‑
maelektrycznych„zwyżek”otakiejkonstruk‑
cjikończyłasięnamodeluHA15 IPzapewnia‑
jącymwysokośćroboczą15 mimaksymalny
udźwig230 kg.Wnajnowszychmaszynach
seriiPulseoteparametrywynosząodpowied‑
nio20 minawet350 kg.Dysponująctakimi
osiągami,mogąbyć adresowanedo jeszcze
większejgrupyodbiorców.Dużywpływnaich

Haulotte 
HA20 LE Pulseo 
– przegubowe podesty ruchome 
z (już niedalekiej) przyszłości

Świat zmienia się na naszych oczach. Kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o strefach ciszy czy zeroemisyjnych, nato‑
miast dzisiaj – stanowiąc jeden z kluczowych elementów ochrony środowiska i poprawy warunków życia w dużych 
aglomeracjach – nikogo już nie dziwią. Funkcjonowanie w takich realiach, a jednocześnie konieczność spełniania 
coraz wyższych wymagań związanych z ekologią nie jest możliwe bez odpowiedniej komunikacji publicznej, środków 
transportu czy w końcu maszyn roboczych.

Podesty ruchome o konstrukcji przegubowej wyróżnia możliwość pracy 
w miejscach, do których nie ma bezpośredniego dostępu, a jedynie z pewnej 

odległości. Na zdjęciu maszyna Haulotte HA20 LE Pro generacji Pulseo.

Podnoszenie obywa się płynnie (bez szarpnięć) i szybko – osiągnięcie maksymalnej wysokości 20 m trwa 
tylko ok. 60 s. Maszyna jest odpowiednio stabilna, dzięki czemu zapewnia poczucie bezpieczeństwa.  
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popularność z pewnością będzie też miała
możliwośćpracyzarównowewnątrzpomiesz‑
czeń(równieżtychzamkniętych),jakinaze‑
wnątrz,wtymnaterenachnieutwardzonych,
a wręcz trudnych –  wyboistych, grząskich
itp. Z jednej strony to zasługa bezemisyjne‑
go napędu elektrycznego, z drugiej uniwer‑
salnegopodwozia.Zastosowanownimnie‑
zależnynapędwszystkichczterechkół iwa‑
hliwą, gwarantującą odpowiednią przyczep‑
ność i stabilność na nierównym podłożu
oś. Istotną rolę odgrywa też duży prześwit
i możliwość pokonywania 45‑procentowych
wzniesień, jak np. ramp dla samochodów
ciężarowych. Efektywną i bezpieczną pracę

naróżnychnawierzchniach,wtymnieutwar‑
dzonych,atakżewtrudnychwarunkachpo‑
godowychumożliwiająoponyterenowe.Jeśli
ruchomypodestmabyćwykorzystywanynp.
wewnątrzmagazynuczycentrumhandlowe‑
go,możnajezastąpićogumieniemniepozo‑
stawiającymśladównaposadzce.Zależnieod
poziomu kompletacji, w maszynach Pulseo
wszystkie koła mogą być skrętne. Operator
mawówczas do dyspozycji trzy tryby pracy
układu kierowniczego: standardowy,w któ‑
rymskręcająsiętylkoprzedniekoła;tzw.kra‑
bazewszystkimikołamiskręconymiwtęsa‑
mą stronę, co umożliwia bezpieczny i pre‑
cyzyjnypodjazdpodściany,ogrodzenia itp.,
oraz tryb minimalnego promienia zawraca‑
niazkołamiprzednimi i tylnymi skręconymi
wprzeciwnąstronę.Dopuszczalnykątprze‑
chyłumaszynywynosi4°– niezależnieodkie‑
runkuustawieniawysięgnika.

Napęd elektryczny
ChoćwpodnośnikachseriiPulseoznajdujesię
jednostkaspalinowa,niesątomaszynyhybry‑
dowe,alewpełnielektryczne.W„hybrydzie”
za napęd odpowiada zarówno silnik spali‑
nowy, jak ielektryczny.Mogąonepracować
w układzie szeregowym lub równoległym.
Jednostka wysokoprężna
markiKubotazastosowana
wmaszynachPulseostano‑
wielementgeneratoraprą‑
dotwórczego, który zależ‑
nieodpotrzebdoładowu‑
jeakumulatory.Układjezd‑
ny jest napędzany wyłącz‑
nie silnikami elektrycznymi
– przykażdymkoleznajdu‑
jesięoddzielny,bezszczot‑
kowysilnikACzindywidu‑
alnymsterowaniem.Tosa‑
modotyczyukładuhydrau‑
licznego,któryrównieżjest
zasilanypompąhydraulicz‑
ną,napędzanąprzez silnik
elektryczny.

Dziękiakumulatoromołowiowo‑kwasowym 
odużejpojemności,atakżemożliwościgra‑
witacyjnego opuszczania kosza (bez użycia
energii),maszynyPulseosąwstanieprzepra‑
cowaćnawet8 h– równieżwtrudnymte‑
renie.Jeślitakiczasjestniewystarczającyal‑
bourządzeniewykonujedużoruchówiczę‑

stosięprzemieszcza,cooczywiściezwiększa
zużycieenergii, akumulatorymogąbyćdo‑
ładowanezapomocąpokładowegogenera‑
tora.Wtrybieautomatycznymuruchomisię
on,gdypoziomnaładowaniabateriispadnie
poniżej20%.Wyłączenienastąpipouzupeł‑
nieniuzapasuenergiido80%.Operatormo‑
że jednakw każdej chwili skorzystać z try‑
buręcznegoidopuścićnp.dobardziejgłę‑
bokiegorozładowaniaakumulatorów,m.in.
wsytuacji,gdypracaodbywasięwewnątrz
zamkniętegopomieszczenia,adojejzakoń‑
czenia pozostało np. pół godziny. Można
też w dowolnej chwili przerwać proces

Zbigniew Turzyński, General Manager Polska 
+ CEE, Haulotte: Maszyny generacji Pulseo 
wyznaczają całkowicie nowe standardy 
w rozwoju przegubowych podestów rucho‑
wym. Zostały skonstruowane przy współpracy 
z klientami, są wyposażone w cichy, bezemi‑
syjny napęd elektryczny i wiele przemyślanych 
rozwiązań, które mają duży wpływ na komfort 
pracy i bezpieczeństwo operatora.

Podnośniki Haulotte serii Pulseo mają konstrukcję 
modułową. Według tej koncepcji została 
wykonana nawet podłoga kosza. Składa się ona 
z dwóch części, więc jeśli w którymś miejscu 
ulegnie przedziurawieniu, można wymienić tylko 
uszkodzoną „połówkę”.

Wszystkie pokrywy zostały wzmocnione 
stalowymi stelażami, co sprawia, że są 
odpowiednio sztywne, odporne na uderzenia 
i nie zdeformują się nawet po wielu latach 
eksploatacji maszyny.

Maszyny Pulseo to nie hybrydy! Zastosowany silnik wysokoprężny jest 
wykorzystywany tylko do ładowania akumulatorów. Cały generator 
prądotwórczy został umieszczony na obrotowej ramie. Wystarczy od
kręcić jedną śrubę, aby uzyskać wygodny dostęp z obu stron zespołu.

Tworzywowa pokrywa osłaniająca pulpit sterowniczy w koszu to jednocześnie ważny element systemu 
Haulotte Activ’Shield Bar 2.0. Po jej podniesieniu z przodu pojawia się szary pałąk, którego naciśnięcie 
klatką piersiową powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny i zablokowanie tzw. ruchów 
pogarszających. Unikatowe rozwiązanie chroni operatora przez zmiażdżeniem, w sytuacji, gdy zbliża się 
plecami do przeszkody, np. dźwigara. 
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ładowaniaakumulatorówzapomocąsilnika
spalinowego, awięcw sytuacji osiągnięcia
np.60%lubdoładowywaćjewyłączniege‑
neratorem.Ostatniprzypadek jestmożliwy,
gdypracaodbywasięprzezkilkadnizda‑
leka od źródła prądu albo operator zapo‑
mniałpodłączyćdoniegomaszynęnanoc,
a podnośnik był potrzebny od samego ra‑
na. Pełne naładowanie akumulatorów (od
20 do100%)zsieci230Vtrwaok.8 h.Przy
zastosowaniu generatora można uzupeł‑
nićenergiędomaksimum80%,cozajmuje
ok.4 h.Wobuprzypadkachnadprawidło‑
wym przebiegiem procesu ładowania czu‑
wa „inteligentny”moduł zarządzania ener‑
gią (Haulotte Activ’Energy Management).
Został on opracowany we współpracy

zeuropejskiminstytutembadawczymLITEN
specjalizującym się w zakresie technologii
związanych z energią ze źródeł odnawial‑
nych.Optymalizacjaładowaniawydłużaży‑
wotnośćbateriitaksamojakzabezpieczenie
przedichgłębokimrozładowaniem.

Bezpieczeństwo  
przede wszystkim
W maszynach generacji Pulseo zastosowa‑
nobardzoinnowacyjnerozwiązaniawzakre‑
sie bezpieczeństwa. Jednym z nich jest sys‑
temHaulotteActiv’ShieldBar2.0,którychro‑
nioperatoraprzedzmiażdżeniem.Zasadniczą
jegoczęśćstanowispecjalnypałąkumieszczo‑
nyprzedpulpitemsterowniczymwkoszuro‑
boczympodnośnika.Jeślipodczascofanialub
podnoszeniaoperatorbędzieprzyciskanyple‑
camidoprzeszkody,wówczaszacznieoddzia‑
ływać klatką piersiową na pałąk. Ten ustąpi,
ajednocześniespowodujeuruchomieniealar‑
muizatrzymaniemaszyny.Ponadtooperator

będziemógłwykonywaćruchytylkowkierun‑
kachprzeciwnychdowcześniejszychitymsa‑
mymbezpiecznieuwolnićsięzopresji.
Innym ciekawym rozwiązaniem, któ‑

re wyróżnia maszyny Pulseo, jest układ

oświetleniowy o wysokiej wydajności
HaulotteActiv’LightingSystem.Obejmujeon
11  projektorów LED, które znakomicie do‑
świetlająkosz,elementysterowaniaorazob‑
szarwokółmaszyny– sązałączaneautoma‑
tyczniepoprzezsygnałzczujnikazmierzchu.
Dzięki temu nowymi podnośnikami bardzo
łatwomanewrowaćpozmroku,awszcze‑

gólności wjeżdżać lub
zjeżdżać ze środków
transportu,np.naczep
niskopodwoziowych.
Aktualnie w ofercie

Haulottesądwiemaszy‑
ny Pulseo, tj. HA20  LE
iHA20 LEPro,któreróż‑
nią się przede wszyst‑
kimpoziomemwyposa‑

żeniastandardowego,alenietylko.Pierwsza
znichmatylkodwakołaskrętne,standardo‑
weogumienie imożliwość obrotuwieżyczki
wzakresie0–355°.Wmodeluzoznaczeniem
„Pro”skręcająsięwszystkiekoła,sąstosowa‑
neoponyodużej średnicy,awieżyczkamo‑
żesięobracaćwdowolnymkierunkubezżad‑
nych ograniczeń. Poza systemami zarządza‑
niaenergiąibezpieczeństwa(aktywnypałąk)
podstawowa kompletacja obejmuje jeszcze
zestawoświetleniowyHaulotteActiv’Lighting
System.Obiemaszynymożnanatomiastdo‑
posażyćwtzw.podwójnyudźwig,dziękiktó‑
remuzwiększasięonz250 do350 kg.Każda
znichjestprzygotowananatakieobciążenie
– opcjadotyczyzastosowaniabardziejrozbu‑
dowanego software’u. Powoduje onograni‑
czeniezakresupracymaszyny,abyzachowa‑
łaodpowiedniąstabilnośćibyłabezpieczna.
Firma Haulotte jest bardzo pewna jako‑

ści podnośników generacji Pulseo, dlatego
udzielananieaż5‑letniejgwarancji.Cocie‑
kawe, dotyczy ona nawet akumulatorów!
Więcej szczegółowych informacji można
znaleźćnastroniewww.haulotte.pl.

Karol Wójtowicz

Ładowanie akumulatorów odbywa się poprzez 
podłączenie maszyny do sieci 230V za pomocą 
zwykłej wtyczki.

Źródłem energii są dwa zestawy (po jednym 
na stronę) akumulatorów ołowiowo
kwasowych. Nawet w trudnych warunkach 
pozwalają na pracę przez 8 h i tyle samo zajmuje 
naładowanie ich od 20 do 100% (poprzez 
podłączenie do sieci elektrycznej).

Każde koło napędza oddzielny 
silnik elektryczny. Aby nie uległy 
uszkodzeniu w kontakcie z przeszkodą 
terenową, są zabezpieczone niemal pancerną 
osłoną. Z tego samego powodu siłowniki skrętu 
zostały zamontowane od wewnątrz podwozia.

Dolny pulpit sterowniczy obejmuje ekran Haulotte 
Activ’Screen, który umożliwia m.in. modyfikację 
parametrów urządzenia, dostęp do listy prac 
konserwacji prewencyjnej, przeprowadzanie 
diagnostyki ewentualnych problemów oraz ich 
rozwiązywanie. Wszystkie funkcje ekranu są 
również dostępne w urządzeniach mobilnych za 
pośrednictwem specjalnej aplikacji Haulotte Diag.

Załadunki i rozładunki podestów 
roboczych często odbywają się 
na początku i pod koniec dnia, 
a więc po zmroku. Aby ułatwić i zwiększyć 
bezpieczeństwo tych operacji, w maszynach 
Pulseo jest stosowany system Haulotte 
Activ’Lighting System, który obejmuje 11 lamp LED. 
Zapewniają one doskonałe oświetlenie kosza, elementów 
sterowania oraz obszaru wokół podnośnika.
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• Elektryczny
• Cichy
• Terenowy
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Pierwszy elektryczny podest nowej generacji PULSEO, HA20 LE pracuje 
cicho na dowolnej powierzchni, nawet w najtrudniejszym terenie, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, z należytym poszanowaniem 
środowiska.

www.pulseo-generation.com
 *Dowiedz się więcej u swojego dystrybutora Haulotte
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Nasz stalowowolski zakład LiuGong
Dressta Machinery reprezentowa‑
ła na uroczystości kadra kierownicza

orazdealerzymaszyn.FirmaLiuGongświę‑
towała jednocześniewyprodukowanieczte‑
rystutysięcznej ładowarki kołowej. Ten suk‑
cesniebyłbymożliwybeznieustającychwy‑
siłków wszystkich pracowników oraz inno‑
wacjitechnologicznychopracowanychprzez
ostatnie 60  lat. Stanowi to prawdziwy ka‑
mieńmilowywhistoriifirmyLiuGong.
Wtymszczególnymdniuporazpierwszy

zaprezentowano sześć nowych produktów:
koparkęgąsienicową990F,spycharkęgąsieni‑
cowąB170DL,kombajndotrzcinycukrowej
S935,żurawsamojezdnyTC800C5,równiar‑
kę4180Dorazładowarkękołową886H,które
wzbogaciły szeroką gamę zaawansowanych
technologiczniemaszynLiuGong.Prezentacja
ww.modelibyłapołączonazpokazemdyna‑
micznymsprzętuiwystawą,naktórejmożna
byłoprzyjrzećsięzbliskaniezawodnymma‑
szynom, doskonale dostosowanym do pra‑
cywkażdychwarunkach.Uroczystościzapla‑
nowanena26  listopadazakończyły się czę‑
ściąartystyczną.Polskaspółkabyłaaktywnie
zaangażowana w organizację uroczystości.
Zaprezentowanowspaniały pokaz polskiego
tańca ludowegowwykonaniu10‑osobowej
grupy tancerzy będących pracownikami
LiuGongDresstaMachinery.
Zwieńczeniem 2‑dniowych uroczy‑

stości była światowa konferencja deale‑
rów LiuGong zorganizowana pod hasłem

„Innowacje i zmiany –  droga ku przyszło‑
ści”.Wśródponad700 uczestnikówzprze‑
szło 70  krajów znaleźli się globalni deale‑
rzy LiuGong z różnych części świata, lide‑
rzystowarzyszeńbranżowych,kluczowiod‑
biorcy,partnerzyorazczłonkowiekadrykie‑
rowniczejipracownicyLiuGong,dlaktórych
konferencjastanowiłaokazjędowspólnego

uczczeniazeszłorocznychsukcesówiwymia‑
nypoglądówdotyczącychkierunkudalszego
rozwojufirmy. 
Podczaskonferencjiprzemówieniewygło‑

sił Zeng Guang’an, Prezes Grupy LiuGong:
–  Sześćdziesiąt lat pełnego pasji działa
nia na zmieniającym się rynku i w warun
kach silnej konkurencji. Duch i podstawowe 
wartości LiuGong oraz nieustanne dążenie 
do zapewnienia klientom wartości dodanej 

i aktywny udział w życiu społecznym spra
wiły, że LiuGong, nieznana firma z dalekiego 
kraju, z czasem stała się międzynarodowym 
przedsiębiorstwem.
Uczestnicy światowej konferencji deale‑

rów mogli wysłuchać przemówień i pre‑
zentacji przedstawicieli kadry kierowniczej
LiuGong,którzypodsumowalidokonaniafir‑
my w tym  roku i przedstawili perspektywy
jej rozwoju. Howard Dale, Prezes LiuGong
Europe i LiuGong DresstaMachinery opisał
plany przedsiębiorstwa w następujący spo‑
sób: – W nadchodzących latach priorytetem 
LiuGong nadal będzie innowacyjność i trans
formacja. Naszą ambicją jest uzyskanie sta

tusu wiodącego producenta maszyn bu
dowlanych na świecie. Jako przedstawiciele 
LiuGong Europe & LiuGong Dressta nieusta
nie dążymy do rozwoju działalności na ryn
kach zagranicznych. W Polsce wdrożyliśmy 
5 punktowy plan inwestycyjny, który pozwo
li nam zrealizować cele w zakresie rozwoju 
i zapewnić polskim klientom kompleksowe 
wsparcie oraz jakość, której oczekują i na któ
rą zasługują. Nasze inwestycje w Europie do
tyczą pracowników, produkcji, badań i roz
woju, dystrybucji oraz regionalnych centra
li. WtrakciewystąpieniaHowardaDale’apo‑
nad 700  uczestników konferencji z całego
światamogło zobaczyć reklamę telewizyjną
LiuGongDresstazrealizowanąwPolsceoraz
filmzwyjątkowegoDniaOperatora,któryod‑
byłsięwczerwcubr.wzakładziewStalowej
Woli. FirmaLiuGongEuropeniepoprzestaje
nadeklaracjachipodczasmajowychtargów
Autostrada Polska w Kielcach przedstawiła
standardowyprogramgwarancyjnynaokres
trzechlatlub5000 godzinpracy.
Założona w 1958  r. firma LiuGong by‑

ła nie tylko pionierem produkcji ładowarek

LiuGong świętuje 60-te urodziny 
26 listopada br. w Międzynarodowym Parku Przemysłowym LiuGong 
w chińskim Liuzhou (region Kuangsi) świętowano 60. rocznicę powstania 
firmy LiuGong. Wśród uczestników tego niecodziennego wydarzenia 
znaleźli się dystrybutorzy z całego świata, dostawcy, przedstawiciele władz, 
akcjonariusze i pracownicy związani z firmą od początku jej istnienia.

Podczas 2 dniowych obchodów 60 lecia odbyła się światowa konferencja dealerów LiuGong, w której 
wzięło udział ponad 700 osób z 70 krajów.

W trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć dynamicznych pokazów maszyn, które z jednej 
strony prezentują możliwości sprzętu, a z drugiej – wyjątkowe umiejętności operatorów.
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kołowych, ale stworzyła także solidnepod‑
stawydlarozwojutechnologii,specjalistycz‑
nej wiedzy i metod zarządzania, wspiera‑
jąc powstanie nowoczesnej branży ma‑
szyn budowlanych w Chinach. W 1966  r.
fabrykę LiuGong opuściła pierwsza łado‑
warkakołowawyprodukowanawPaństwie
Środka. Wydarzenie to otworzyło całkowi‑
cie nowy rozdział w historii przedsiębior‑
stwa.W1993  r. firma LiuGong zadebiuto‑
wała na giełdzie papierów wartościowych
w Shenzhen i stała się pierwszą notowaną
spółkązbranżymaszynbudowlanychipierw‑
szązregionuKuangsi.Od roku2000 firma
LiuGongrozszerzałazakresswojejdziałalno‑
ściokolejne regiony i rozwijałaofertępro‑
duktów, awpierwszej dekadzieXXIwieku
rozpoczęła proces restrukturyzacji, dzięki
któremustałasięjeszczebardziejnowocze‑
snym przedsiębiorstwem. Zarząd LiuGong
podjąłdecyzjęoumiędzynarodowieniufirmy

iotwarciunanowerynki,cozaowocowało
szybkimwzrostem przychodów z dodatko‑
wychobszarówdziałalności.
W 2003  r. firma LiuGong nawiązała

współpracęzpierwszymzagranicznymdys‑
trybutorem(wMaroko)ioficjalnierozpoczę‑
łaprocesumiędzynarodowianiaswojejdzia‑
łalności.Odtegoczasupowstałodziesięćza‑
granicznychspółekzależnychLiuGong,dzie‑
więć globalnych centrów dystrybucji czę‑
ścizamiennychorazsieć300 dystrybutorów
działającychwponad100 krajach.W2012 r.
dziękiprzejęciusegmentumaszynbudowla‑
nychHSW(HutyStalowaWola)wPolscepo‑
wstała spółka LiuGong Europe & LiuGong
DresstaMachinery.ObecnieLiuGongDressta
Machineryprodukujeszeregmodelikoparek
gąsienicowych i ładowarek kołowych prze‑
znaczonychnarynekeuropejski,atakżespy‑
charki gąsienicowe i układarki rur Dressta.
Wlatach2015 i2017 firmaLiuGongDressta
Machineryotrzymałanagrodę„BestForeign
Investor” oraz „Top Chinese Investor in
Poland”przyznawanąprzezorganizacjęFDI
PolandInvestorAwards.
W ciągu ostatnich 60  lat firma LiuGong

zbudowałabliskierelacjezklientami,dystry‑
butorami,dostawcamiorazakcjonariuszami,
dziękiktórymłatwiejporadziłasobiezpoja‑
wiającymisięwyzwaniamiiosiągnęłastatus
światowego producenta maszyn budowla‑
nych.Nigdyniewstrzymałainwestycjiwba‑
daniairozwój– nawetwnajtrudniejszychla‑
tach.W2015 r.oddanodoużytkucentrum
badawczo‑rozwojoweNationalEarthmoving
Machinery Engineering Research Center
orazLiuGongGlobalR&DCenter,dziękiktó‑
remu–  jako jedynafirmawkraju–  zyskała
możliwość opracowywania innowacyjnych

rozwiązań związanych zmaszynami do ro‑
bót ziemnych. Jednym z najnowszych pro‑
duktów,którepowstaływtymultranowocze‑
snym centrum badawczo‑rozwojowym, jest
pierwszynaświecieinteligentnysystempracy
ładowarki kołowej (Wheel LoaderShoveling
System),któregomożliwości zaprezentowa‑
nopodczasdemonstracjiproduktu.Maszyna
tastanowidoskonałepołączeniefunkcjiinte‑
ligentnego zdalnego sterowania oraz inteli‑
gentnejtechnologii.

60 lattozaledwiechwiladlafirmyLiuGong,
którarozpoczynakolejnyetapswojejpodróży.
Misjąfirmyjestdostarczanieklientomnaca‑
łym świecie doskonałych maszyn budowla‑
nych oraz usług. Jej dążenie do opracowa‑
nia najwyższej klasy zaawansowanych tech‑
nologii stanowi część ambitnego planu fir‑
myLiuGong,któramazamiarzostaćprzed‑
siębiorstwemoponad100‑letniejtradycji.

Zeng Guang’an, Prezes Grupy LiuGong w swoim 
przemówieniu podkreślił, że mimo zmieniającego 
się rynku i dużej konkurencji, konsekwentne 
dążenie do zapewnienia klientom wartości 
dodanej zagwarantowało firmie LiuGong 
osiągnięcie silnej pozycji międzynarodowej. 

Howard Dale, Prezes LiuGong Europe i LiuGong 
Dressta Machinery zapowiedział, że priorytetem 
LiuGong na najbliższe lata będzie innowacyjność 
i transformacja, które pomogą osiągnąć cel, jakim 
jest uzyskanie statusu wiodącego producenta 
maszyn budowlanych na świecie.

REKLAMA
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Najnowszą propozycją Camso opraco‑
wanązmyśląotrudnychzastosowa‑
niach, charakterystycznych dla sekto‑

rakomunalnego, jestwielozadaniowaopo‑
na MPT 793S przeznaczona do nośników
teleskopowych i kompaktowych ładowa‑
rek kołowych. Ma konstrukcję pełną i wy‑
różnia ją charakterystyczna rzeźba bieżni‑
ka, który jest mocno zabudowany od czo‑
ła.Wtensposóbuzyskanodużąpowierzch‑
nię styku opony z podłożem, co pozytyw‑
niewpływanażywotnośćogumienia.Zko‑
leidużeprzestrzeniemiędzyklockamibież‑
nikagwarantujązwiększonątrakcję.Maszy‑
namawięcodpowiedniąprzyczepnośćnie
tylko na nawierzchniach utwardzonych, ale 
równieżwsytuacji,gdykoniecznyjestprze‑
jazdpopodłożunieutwardzonym,anawet
grząskim.Nabokachnowej opony znajdu‑

jąsięspecjalnetrójkątneotworyamortyzują‑
ce.Sąoneułożonenaprzemiennieizapew‑
niająpolepszeniewarunkówpracyoperato‑
ra,alerównieżograniczajądrganiaprzeno‑
szonenapodzespołymaszyny.Ważnąkorzy‑
ściąwynikającąz ichzastosowania jestpo‑
nadto niższa masa ogumienia, co wpływa
nazmniejszeniezużyciapaliwaihamulców.
Nowaoponaskładasięztrzechwarstw:

każda została wykonana z innej mieszan‑
ki gumowej. Pierwszą jestwarstwa
bieżnikowa,którakończysięnawy‑
raźniezaznaczonej linii60Jzużycia
granicznego.Środkowątworzywar‑
stwa amortyzująca. Łatwo ją roz‑
poznać po trójkątnych otworach.
Najbliższej środka opony, a więc
tam,gdziejestosadzonanaobręczy,znajdu‑
je sięwarstwabazowazwanamontażową.

Wyróżniasięnajtwardsząmieszankąikilko‑
madrutówkami,cozapobiegaewentualne‑
muobróceniusięoponynafeldze.
Przyjęte rozwiązania sprawiają, że nowa

oponama3‑anawet4‑krotniedłuższąży‑
wotnośćw porównaniu z odpowiednikami
pneumatycznymi klasy premium. Dane te
niesąteoretyczne,alezostałypotwierdzone
uwieluklientów,wdodatkuwróżnychwa‑
runkacheksploatacjiogumienia.
NatargachPol‑EcoSystemniemogłoza‑

braknąć opony radialnej Camso WHL 775R

Camso na POL -ECO System 2018  
– nowość i bestsellery
Firma Camso oferuje wiele produktów 
dla branży komunalnej, stosowanych 
m.in. w stacjach przeładunkowych, 
instalacjach do sortowania i przetwa‑
rzania odpadów czy zakładach recy‑
klingowych. Nie dziwi więc jej obec‑
ność na targach Pol ‑Eco System, gdzie 
zaprezentowała całkowicie nową oraz 
kilka dobrze znanych opon, które 
zdążyły już udowodnić swoja wytrzy‑
małość i trwałość w najtrudniejszych 
warunkach eksploatacji.

NAJWIĘKSZY WYBÓR MYJEK MOBILNYCH W POLSCE: OD 900 KG DO 26 TON.

SPRZEDAŻ. NAJEM. SERWIS.
www.technika2011.pl

REKLAMA
Masywny, niekierunkowy wzór bieżnika 
opony MPT 793S poprawia wytrzymałość i 
wszechstronność, a trójkątny kształt otworów 
amortyzujących na ścianie bocznej zwiększa 
stabilność i komfort jazdy operatora.
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klasy L5. Ma ona masywny, bardzo wysoki
bieżnik,dziękiczemujestdoskonalezabezpie‑
czonaodstronyczołaprzedprzebiciami.Zte‑
gowzględupowszechniestosujesięjąwdu‑
żych ładowarkach pracujących w zakładach
przetwarzania odpadów, ale bardzo często
równieżwinnychmiejscach– wszędzietam,
gdzieistniejedużeryzykouszkodzeńmecha‑
nicznych,np.wkamieniołomach.Opróczwy‑
sokiegobieżnika,ma teżwzmocnioneboki,
dziękiczemuoponaWHL775Rmożeprzeno‑
sićwysokieobciążeniai jestodpornanaod‑
kształceniaorazuderzeniaboczne.
Kolejną propozycją zaprezentowaną

w Poznaniu była opona superelastyczna
TLH792Swrozmiarze13.00‑24 stanowią‑
caalternatywędla24‑i25‑calowegoogu‑
mieniapneumatycznego. Jestprzeznaczo‑
na dla nośników teleskopowych wykorzy‑
stujących w miejscach, gdzie istnieje du‑
żeryzykoprzebiciaopony.Mabardzowy‑
soki bieżnik (w tym konkretnym przypad‑
kuwynosion120 mm),ajednocześniedu‑
że przestrzenie między klockami. Sprawia
to,żeładowarkateleskopowawyposażona
w takie ogumienie zachowuje odpowied‑
nią trakcję i doskonałe samooczyszczanie

się bieżnika nawet przy wjeździe w grzą‑
ski teren. Podobnie jakw przypadkuMPT
793Szastosowanowniejspecjalneboczne
otworyamortyzującewkształcietrójkątów,

które redukująo50%drganiaprzenoszo‑
nenaoperatoraimaszynęwstosunkudo
standardowychoponpełnych.
Przygotowującekspozycję,niezapomnia‑

nookoparkachprzeładunkowych,którebar‑
dzoczęstosąwykorzystanedopracyzodpa‑
dami komunalnymi,  złomem, drewnem itp.
W tychwszystkichmiejscach ich ogumienie
jestnarażonenauszkodzenia,dlategoniepo‑
winnobyćonoprzypadkowe.NatargachPol‑
‑EcoSystemwstoiskuCamsomożnabyłozo‑
baczyć oponę 10.00‑20 WEX 582S zapro‑
jektowanąwłaśniedokoparekprzeładunko‑
wych.Jesttooponapełna,aleokonstrukcji
2‑warstwowej.Wynikatozfaktu,żemaszy‑
nytegotypuprzemieszczająsiębardzorzad‑
ko i na krótkich odcinkach, a ponadto pracu‑
jąstacjonarnieizuniesionymikołami(nahy‑
draulicznierozkładanychpodporach).Opona
składa się więc z warstwy bieżnikowej oraz
amortyzującej i bazowej, stanowiącej dru‑
gączęśćopony.Takierozwiązaniejestwzu‑
pełnościwystarczająceipozwalazaoferować
bardziej atrakcyjną cenę ogumienia w po‑
równaniudokonstrukcji3‑warstwowychnie‑
zbędnychprzyoponachdopracyciągłej.

Karol Wójtowicz

REKLAMA

Opona Camso WHL 775 klasy L5 jest 
pneumatyczna, ale ma bardzo wysoki bieżnik, 
dzięki czemu zaleca się ją nie tylko do pracy z 
odpadami, ale również w kamieniołomach, gdzie 
występują duże, ostre odłamki skalne.
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C zechy to kraj o zróżnicowanym
ukształtowaniu terenu, więc łatwo
możnaw nim spotkać pojazdy użyt‑

kowe o zwiększonych właściwościach po‑
konywania przeszkód. Co ciekawe, doty‑
czy to nawet ciężarówek dystrybucyjnych.
Nic więc dziwnego, że dla firm komunal‑
nych przygotowano model Iveco Trakker
AD190T36Wwwersji4x4 zzabudowąha‑
kową, któregomasa całkowita sięga 20  t.
Czy to pojazd do zimowego utrzymania
dróg? Raczej nie, ponieważ nie znajdzie‑
my w nim czołownicy do pługa. To typo‑
wy„hakowiec”,któregoroląjestodbiórod‑
padówkomunalnychibudowlanychwgór‑
skichmiejscowościach.Jegoroląsąrównież
dostawywodywtrakcieawariisieci.Wpo‑
jeździezastosowanosilnikomocy360 KM
współpracującyz16‑stopniowąprzekładnią

ZFEcosplit.Nie jest to jedynieuterenowio‑
naciężarówka,aprawdziwysamochódoff‑
‑roadowy– mawyłącznie zawieszenieme‑
chaniczne, komplet blokad mechanizmów 
różnicowychorazha‑
mulce bębnowe przy
wszystkich osiach.
Krótki rozstaw osi
(jedynie 3800  mm)
oraz ogumienie bu‑
dowlane w rozmia‑

rze 315/80  R22.5  także przyczyniają się
dozwiększeniamożliwościterenowych.
Dziennakabinaodoskonałejwidoczności

dlakierowcyznajdujesięwysoko,aledostęp
doniejjestłatwy,m.in.zasprawąnajniższego
stopnia,podatnegonakontaktzprzeszkoda‑
miterenowymi.Maonatrzydużeszybywtyl‑
nej ścianie, które dobrze doświetlają wnę‑
trze,aleprzedewszystkimpomagająwcelo‑
waniuhakiemwuchokontenera– zwłaszcza

Pojazdy komunalne Iveco 
na targach firmy Kobit w Jiczynie 

– od gór po centra miast 
Dla Iveco sektor komunalny jest bardzo ważny, dlatego oferowane przez włoski 
koncern pojazdy z łatwością stawiają czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą 
ta wymagająca branża. Ciekawe przykłady pojazdów gotowych do trudnych 
zastosowań można było zobaczyć na czeskiej wystawie firmy Kobit w Jiczynie.

Iveco Trakker 
AD260T41 6x4 jako 
pługo posypywarka 

autostradowa dysponuje 
ładownością prawie 

20 t. Z zapasem ośmiu 
„kubików” środków 

do walki z lodem może 
pracować bardzo długo.
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początkującymkierowcom.GdzietakieIveco
będziewykorzystywane?Pozawspomniany‑
miczynnościamizwiązanymizwywozemod‑
padów,popołączeniuzprzyczepąznajdzie
zastosowanie jako „pociąg kontenerowy”.
Napierwszymetapiepracciężarówkazwie‑
zie pojedynczo trzy pojemniki z placów bu‑
dowy, następnie –  tworząc zestawprzycze‑
powy– pojedzienaskładowisko lubdoza‑
kładuprzetwarzaniaodpadów.
Inną ciekawą propozycją w Jiczynie był

Iveco Trakker AD190T41W, zaprezentowa‑
ny jakowielofunkcyjny nośnik różnych na‑
rzędzi. Od niemal identycznego, opisane‑
gopojazduAD190T36W,odróżniagom.in.
mocniejszy, 410‑konny silnik i czołowni‑
ca.Zamiasturządzeniahakowegozastoso‑
wanoramępośredniądomontażunadwo‑
ziwymiennychodstawianychnapodporach.
To bardzo dobra propozycja dla podmiotów 
utrzymujących drogi przez cały  rok.W se‑
zonieletnimdoczołownicymożnaprzymo‑

cowaćzamiatarkę,ana„grzbiet”podwozia
skrapiarkę albo tzw. remonter. Podczas zi‑
myjestmontowanyzprzodupługodśnież‑
ny,natomiastnaramie– posypywarka.Du‑
żyzapasmocyprzydajesię,gdynamiejsce
pracytrzebazaciągnąćprzyczepę,np.zza‑
pasememulsjibitumicznej.
WJiczynieniemogłozabraknąćmode‑

luEurocargo(dokładnieML120E19),także
zzabudowąhakową.To typowapropozy‑
cjadlafirmoperującychwmiastach.Kom‑
paktowe rozmiary prezentowanego Euro‑
cargo(rozstawosiwynositylko3690 mm)
umożliwiają efektywną pracę na osiedlo‑
wych alejkach oraz w podwórkach starej,
wysokiej zabudowyw centrachmiast. Po‑
jazdmaniskoumieszczoną ramę i kabinę
–  do wnętrza prowadzą tylko dwa stop‑
nie. Stąd nieodzowne częste wsiadanie

iwysiadanieniesprawiająkłopotu.Jeszcze
kilkanaście lat temu samochody o masie

całkowitej 12  t były
najlepszą alternaty‑
wą do obsługi kon‑
tenerów o pojemno‑
ści7–8 m3, w których 
gromadzonoodpady
komunalne. Obecnie, 
na skutekzbiórki se‑
lektywnej, takie od‑
padysą lżejsze,więc
prezentowany Euro‑
cargo lepiej spraw‑
dzi się w logistyce
odpadów budowla‑
nych.Dzięki relatyw‑
nieniewielkimgaba‑
rytom i znakomitej 
zwrotnościmożebyć
z powodzeniem wy‑
korzystywanywrejo‑

nachzurbanizowanychzciasnązabudową.
W tym przypadku 
źródłemnapędujest
silnikTectoromocy
190 KM, skojarzony
z 6‑biegową prze‑
kładnią ręczną. Za‑
pewnia on optymal‑
ne osiągi, a jedno‑
cześnie niskie zuży‑
cie paliwa, co ma 
bardzodużeznacze‑
nie w przypadku po‑
jazdów, które poru‑
szająsięzniewielki‑
mi prędkościami na 
krótkich odcinkach, 
wdodatkuzczęsty‑
miprzystankami.

Praktycznieżadnafirmaświadczącausłu‑
gikomunalneniemożeobejśćsiębezlek‑
kiegosamochoduużytkowegozzabudową
samowyładowczą. Rozwożenie pojemni‑
kównapiasekdouszorstnianiachodników,
sprzątanie terenów zielonych,wywóz liści
czygałęziiwieleinnychpodobnychzadań
topoledopopisudlatakichpojazdówjak
IvecoDaily50C15Zwroli trójstronnejwy‑
wrotki.MaonDMCrówną5  t,cowyma‑
gaposiadaniaprawajazdykat.C,alewpo‑
równaniudoodmiany3,5‑tonowejzapew‑
nia o wiele większą ładowność. W zna‑
czący sposób rozszerza tomożliwość wy‑
korzystania pojazdu o transport np. kost‑
kibrukowejczyprefabrykatówbetonowych
(krawężniki,przepusty),jakimożebyćnie‑
zbędny np. podczas usuwania awarii sie‑
ci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Cięż‑
szymzastosowaniom sprzyja też3‑litrowy
silnik o mocy 150  KM, który charaktery‑
zuje się odpowiednią dynamiką, a jedno‑
cześnie ograniczonym zużyciem paliwa.

Podwozia Iveco Trakker są doskonałą bazą pod różne zabudowy, 
a solidna rama zniesie nawet długotrwałe przeładowanie. Z kolei zapas 

mocy pozwala nie tylko na pracę w trudniejszych 
warunkach drogowych, ale i holowanie przyczep.

Sporo inwestycji jest realizowanych na terenach górskich, dlatego wybór 
terenowego Trakkera jest koniecznością, szczególnie dla firm operujących 
w takich warunkach. Potencjał pojazdu można zwiększyć, dołączając 
przyczepę do transportu kontenerów. 

Wysokie podwozie z napędem na obie osie, blokady mostów czy w końcu 
krótkie zwisy prezentowanego Trakkera umożliwią odbiór odpadów 
budowlanych nawet w sytuacji, gdy nie ma przygotowanych odpowiednich 
dróg technologicznych.
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Sprawia to, że koszty
eksploatacji takiej wer‑
sji są porównywalne
z użytkowaniem najlżej‑
szego Daily –  oczywi‑
ścieniebiorącpoduwa‑
gękosztówwynikających
z konieczności uiszcza‑
niaopłatdrogowych.Ni‑
sko umieszczona skrzy‑
nia ładunkowa ułatwia
sięganiepoumieszczone
na niej przedmioty, bez 
konieczności wchodze‑
niana„pakę”.
IvecowwielukrajachEuropyzajmujesil‑

ną pozycję w sektorze komunalnym. Pojaz‑
dywłoskiegokoncernusąbowiemkojarzone
zwytrzymałąkonstrukcją,ekonomicznymisil‑
nikami,atakżełatwościąkonfiguracjipodwo‑
zipodróżnezastosowania,wtymnajbardziej
nietypowe.Ichpopularnośćbędziezpewno‑
ścią jeszczewiększa,ponieważzawyjątkiem
Trakkera, wszystkie oferowane modele są

dostępne z ekologicz‑
nym napędem gazo‑
wym(CNG/LNG).War‑
tozaznaczyć,żeniesą
to pojazdy prototypo‑
we, ale seryjne, któ‑
rezdążyłyjużdowieść
swojej niezawodno‑
ści i trwałości w róż‑
nych branżach. Firma
Iveco rozwija techno‑
logię napędów alter‑
natywnych od ponad 
20  lat, a liczbapojaz‑
dów gazowych, jakie
przez ten czas trafiły
narynek,sięgaprawie

30  tys. Zalety samo‑
chodów ciężarowych
CNG/LNG są niepod‑
ważalne.Ichsilnikinie‑
mal nie emitują czą‑
stekstałychiwporów‑
naniu do odpowiedni‑
kówzjednostkamiwy‑
sokoprężnymi pracują
znacznieciszej.Dodat‑
kowo przemawia za 
nimi mniejsze zużycie
paliwa(naweto15%)
oraz fakt, że w więk‑
szości krajów Europy
gazziemnyjesttańszy
odolejunapędowego.

Coistotne,napędgazowyIveconiepocią‑
gazasobąograniczeńwkwestii zabudów,
tzn.napojazdachIvecozasilanychCNG/LNG
można zamontować takie samezabudowy,
jaknaichodpowiednikachzsilnikamidiesla.
Dotyczy to nawet takich nadwozi jak zamia‑
tarki,gdzieprzestrzeńmiędzyosiami,wktó‑
rejzwykleznajdująsiępakietybutlizgazem,
jestzajętaprzezszczotki talerzowe issawy.
Właśnie zmyślą o takim zastosowaniupo‑
jazdu, Ivecooferujestelażzakabinąumoż‑
liwiający zawieszenie trzech butli o pojem‑
ności140 lkażda.WprzypadkuEurocargo,
którybardzoczęsto„występuje”wroliśmie‑
ciarki,zapas420 lgazupozwalanaprzeje‑
chanieok.350 km,znawiązkąwystarczając
nacałydzieńpracy.
Pojazdy Iveco zasilane CNG/LNG nie tyl‑

kozapewniająokreślonekorzyściekologicz‑
ne, ekonomiczne czy w końcu wizerunko‑
we, ale umożliwiają też sprostanie wymo‑
gom ustawy o elektromobilności. Obligu‑
je ona jednostki samorządu terytorialnego
(JST)dowymianywniespełnadwalataczę‑
ściużytkowanychpojazdównanisko‑lubze‑
roemisyjne.ItakJST,wktórychliczbamiesz‑
kańców jestwiększaniż50 tys.,mająspra‑
wić, aby do 2025  r. niemal jedną trzecią

(30%) wykorzystywanej floty stanowiły po‑
jazdyelektrycznelubnapędzanegazemziem‑
nym. Wprowadzono jeszcze etap przejścio‑
wymówiący o 10‑procentowymudziale ta‑
kiegosprzętudo2020 r.Zww.zapisuwyłą‑
czona jest komunikacjamiejska, ale dotyczy
onrównieżfirm,którewykonujązadaniapu‑
blicznenazlecenieJSTimusząsięzniegowy‑
wiązaćwtakimsamymstopniu.Wobuprzy‑
padkach chodzi o pojazdy wykorzystywane
dokonkretnychczynności,jaknp.odbiórod‑
padówczyoczyszczaniemiasta.Niejestwięc
tak,żefirma,któramaobecnie40 śmieciarek
i pięć samochodówosobowych,wymieni te
„osobówki”napojazdyelektryczneitymsa‑
mymspełniwymogiustawy.

Grzegorz Teperek

W wielu miastach na podwórka starszych kamienic można wjechać tylko 
przez wąskie i niskie bramy, w które nie zmieści się tradycyjna śmieciarka. 
Bezpośredni dojazd do pojemników na odpady jest wówczas możliwy 
wyłącznie przy zastosowaniu miniśmieciarek, np. w postaci Iveco Daily 
z 8 metrową zabudową Farid.

Hakowiec na modelu Eurocargo to bardzo ciekawa propozycja dla firm 
komunalnych obsługujących centra miast, gdzie liczą się kompaktowe 
wymiary pojazdu i dobra zwrotność.

Pięciotonowy Iveco Daily ze 
skrzynią samowyładowczą 

ma duży zapas ładowności, 
dzięki czemu z powodzeniem 

można go angażować 
nie tylko do transportu 

komunalnego, ale również 
ciężkich zadań, np. zwalczania 
śliskości  nawierzchni, poprzez 

zamontowanie na nim 
posypywarki.
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MEPROZET KOŚCIAN S.A.
64-000 Kościan, ul. Gostyńska 71

Tel. 065-512-53-25
Fax. 065-512-11-62

e-mail: meprozet@meprozet.pl
www.meprozet-koscian.eu

Wszystkie produkty  
MEPROZET KOŚCIAN S.A.  
mogą być dostarczone  
w konfiguracji i z wyposażeniem 
dopasowanym do potrzeb klienta.

ROZWIĄZANIA MEPROZET DO CELÓW KOMUNALNYCH

Katalog wyrobów jest dostępny na stronie: www.meprozet-koscian.eu
Sprzedaż prowadzona jest przez sieć punktów dealerskich.
Zapraszamy do zakupu naszych wyrobów. Postaw na jakość.

Dwukomorowe wozy asenizacyjne z pompą 
wysokiego ciśnienia do czyszczenia kanalizacji

Wozy do czyszczenia drenów

Wozy ze zbiornikiem do wody pitnej posiadające 
atest PZH oraz opcjonalną instalacją  
do podlewania zieleni

Zbiorniki asenizacyjne do zabudowy na pojazdach 
ciężarowych i ramach podhakowych

ZAUFAJ 
45-LETNIEMU 
DOŚWIADCZENIU

Wszystk im Klientom,  
Współpracownikom  
i  Przyjaciołom  
życzymy radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia  
spędzonych w gronie  
najbliższych,  
a w nadchodzącym  
2019 roku wszelk iej  
pomyślności w życiu  
osobistym  
i  zawodowym.



Przekazanie10‑tysięcznejśmieciarkiodby‑
łosię15 listopadabr.wzakładziewRe‑
kowieGórnym.Uczestniczącywwyda‑

rzeniuRainerRohler,prezeszarząduZOELLER
TECHSp.zo.o.,niekryłzadowoleniazosią‑
gniętegosukcesu.– Cieszymy się, że śmieciar
ki z naszej fabryki są powszechnie docenia
ne, eksploatowane i rozpoznawalne na ryn
ku polskim i europejskim, a nawet na ca
łym świecie. A jubileuszowa śmieciarka JOAB 
TWIN wyprodukowana w Rekowie Górnym 
jest kolejnym dowodem wszechstronnego 
doświadczenia polskiego zespołu, ale też po
twierdzeniem atrakcyjności projektowanych 
przez ZOELLER TECH pojazdów komunalnych.

Jubileuszowy egzemplarz to śmieciarka
2‑komorowaztylnymzaładunkiem,umoż‑
liwiająca zbieranie dwóch różnych frak‑
cjiodpadówpodczas jednej trasy.Maona
skrzynię ładunkową podzieloną pionowo
w stosunku 65/35. Dzięki dwóm oddziel‑
nym odwłokom, w których pracują dwie
niezależneprasyzagęszczające,niedocho‑
dzi do mieszania frakcji, co ma ogromne
znaczeniezwłaszczaprzywyładunkuodpa‑
dów.Zastosowanerozwiązaniegwarantuje
wymiernekorzyścizarównopodwzględem
ekonomicznym, jak i ekologicznym. Firma
NordRen, która nabyła wyjątkową śmie‑
ciarkę, jużnapoczątku swojejdziałalności

(2013  r.) postawi‑
łanaproduktymar‑
ki JOAB projekto‑
wane i wytwarzane 
w Rekowie Górnym. 

Obecniemaichok.200 sztuk.Towielolet‑
nie partnerstwo jest znakomitym potwier‑
dzeniemwysokiejjakościzabudówpowsta‑
jącychwpolskimzakładzieZOELLERTECH,
aletakżeodpowiednichstandardówobsłu‑
gi posprzedażowej, zapewnianych przez
spółkiGrupyZOELLER.

Dynamiczny rozwój
Historia polskiej fabryki rozpoczęła się po‑
nad 25  lat temu, gdyw zakładzie pod na‑
zwąSKK(dzisiajZOELLERTECH)wSosnowcu
zaczęłypowstawaćpierwszepojazdykomu‑
nalne.Pół rokupóźniejcałąprodukcjęimon‑
tażprzeniesionodoPucka.Tamtejsza fabry‑
ka zapewniała o wiele większemożliwości,
alepokilkunastu latach,gdy roczniezaczę‑
ło ją opuszczać nawet 800–900  pojazdów,
stała się niewystarczająca. Podjętowięc de‑
cyzjęowybudowaniucałkowicienowegoza‑
kładu. Rozpatrując różne lokalizacje, osta‑
tecznywybórpadłnamiejscowośćRekowo
GórneniedalekoRedy.Dozakupionejdział‑

ki łatwo dojechać nawet ciężkim sprzętem,
ale przede wszystkim ma ona powierzch‑
nię7 ha,cospełniałooczekiwaniafirmy je‑
śli chodzi o wielkość planowanego zakła‑
du, a nawet jego rozbudowę w przyszło‑
ści. Po  rokuprojektowania, dziewięciumie‑
siącachbudowyitrzechmiesiącachpracin‑
stalacyjnych,wewrześniu2014 r.rozpoczę‑
todziałalnośćwnowejfabryce.Maonapo‑
wierzchnię ponad 1,8  ha i rocznie powsta‑
jewniej(nadwóchzmianach)ok.1250 za‑
budów,zczegook.200 trafianapolski ry‑
nek, a reszta na eksport. Chlubą zakładu
jest 64‑osobowy dział konstrukcyjny, który

To już 10 tys. zabudów!
W fabryce ZOELLER TECH w Rekowie Górnym wyprodukowano zabudowę 
nr 10.000. Jubileuszowy egzemplarz trafił do wyjątkowego klienta. Jest nim 
norweska firma NordRen, która dysponuje flotą ok. 200 pojazdów – wszystkie 
zostały skompletowane w polskiej fabryce.

W uroczystości przekazania jubileuszowego pojazdu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstwa 
komunalnego NordRen oraz firmy JOAB ze Szwecji. Gospodarzem wydarzenia był ZOELLER TECH 
reprezentowany przez zarząd oraz prokurentów spółki.

Zabudowa nr 10.000 to 2komorowa konstrukcja 
pozwalająca na odbiór różnych frakcji odpadów 
na tej samej trasie. Podczas wydarzenia 
prezentował ją Rainer Rohler, prezes zarządu 
ZOELLER TECH Sp. z o.o. 

Jubileuszowa zabudowa 
została zamontowana 
na wyjątkowym 
podwoziu.  
Jest nim Scania L320  
wyróżniająca się kabiną 
niskowejściową, 
a w egzemplarzu 
zamówionym przez 
NordRen – także  
funkcją przyklęku.

46 | technika‑komunalna.pl TK nr 6/2018

p o j a z d y  k o m u n a l n e



modernizuje i opracowuje produkty od pod‑
staw dla całej Grupy ZOELLER. Obecnie
w zakładzie w Rekowie Górnym oraz ser‑
wisach stacjonarnych w Pucku, Warszawie,
Chorzowieiserwisachmobilnychjestzatrud‑
nionychblisko700 osób.Taliczbaniebawem
będziejeszczewiększa,ponieważfirmapla‑
nujerozbudowęzakładuokolejne10 tys.m2. 
Pozrealizowaniu inwestycji iwdrożeniuno‑
wych produktów,w fabryce ZOELLER TECH
mapowstawać1400 zabudówrocznie,ado‑
celowonawet1800!Wtensposóbfirmasta‑
niesięjednymztrzechnajwiększychprodu‑
centówśmieciarekwEuropie.

Krok po kroku
WszystkieśmieciarkiprodukowanewReko‑
wie Górnym powstają pod konkretne za‑
mówienie klienta, spełniając indywidual‑
ne wymagania zarówno pod względem
konstrukcji bazowej, jak i wyposażenia.
Spawanie głównych elementów, tj. skrzy‑
ni ładunkowej, płyty wypychającej i od‑
włoka odbywa się na trzech oddzielnych

liniach. Wrzutniki pocho‑
dzą z siostrzanych zakła‑
dówZOELLERwCzechach
iAustrii.Wkolejnymeta‑
pietrafiajądokomoryśru‑
towniczej, która stano‑
wijednązkluczowychin‑
westycji mających na ce‑
lu zwiększenie wydajno‑
ści zakładu. Podczas gdy
w fabryce w Pucku przy‑
gotowanie do malowa‑
niapojedynczegoelemen‑
tu zajmowało nawet kil‑
ka godzin, obecnie trwa

ok.20 min.Procesten jestcałkowicieher‑
metyczny, ponieważ z komory nie wydo‑
staje się żaden pył. Ośrutowane elementy
są następnie kierowane do kabin lakierni‑
czych,gdziezabezpieczasię jepojedynczą

warstwąpodkładuidwiemawarstwamila‑
kieru w kolorze zamówionym przez klienta. 
Wtakiej postaci trafiają nahalęmontażu,
gdziesą„uzbrajane”iłączonezodpowied‑
nimpodwoziem.Toostatnieczęstowyma‑
ga przygotowania, które również odbywa
sięwzakładzieZOELLERTECH.Polegaono
np. na zmianie rozmieszczenia podzespo‑
łównaramiealboskróceniutylnegozwisu.
Konieczność przeprowadzenia takich mo‑
dyfikacji dotyczygłówniepojazdów stoko‑
wych.Każdyproducentmabowiemwswo‑
jej ofercie podwozia pod śmieciarki, więc
jeśli klient jestw stanie zaczekaćnanowy
pojazd,możebyćonprzygotowanynawet

pod konkretną zabudowę. Zanim gotowa
śmieciarkaopuścifabrykę,przechodzijesz‑
czewnikliwąkontrolęjakościorazpopraw‑
nościdziałaniafunkcjizabudowy.

Karol Wójtowicz

Ważne daty
czerwiec 1997 r. sprzedaż pierwszej zabudowy śmieciarki typu Medium

luty 1998 r. sprzedaż pierwszej zabudowy śmieciarki typu Medium XL 
z osprzętem do opróżniania zbiorników KP7

czerwiec 1998 r. sprzedaż pierwszej zabudowy śmieciarki typu Medium XL

styczeń 2001 r. sprzedaż pierwszej zabudowy śmieciarki typu Medium XL 
z osprzętem do opróżniania i mycia pojemników

marzec 2005 r. przekazanie do eksploatacji w Polsce 500. pojazdu,  
w tym 50 śmieciarek dla MPO w Warszawie

grudzień 2006 r. sprzedaż pierwszej zamiatarki typu FAUN ViaJet 7 R+L/X

czerwiec 2007 r. sprzedaż pierwszej śmieciarki z przednim załadunkiem typu  
FAUN Frontpress

2009 r. fabrykę opuszcza tysięczny pojazd przeznaczony na polski rynek

listopad 2018 r. 10 ‑tysięczna zabudowa wyprodukowana w fabryce ZOELLER TECH

W zakładzie ZOELLER TECH w Rekowie Górnym 
główne elementy każdej śmieciarki, tj. skrzynia 
ładunkowa, płyta wypychająca i odwłok  
są spawane na trzech osobnych liniach,  
po czym trafiają do komory śrutowniczej. 

Każda zabudowa powstaje w oparciu o konkretne zamówienie. Klient może swobodnie dobrać jej typ, 
wielkość, rodzaj wrzutnika, a nawet kolor.

W nowoczesnej komorze śrutowniczej 
przygotowanie nawet tak dużego elementu, 
jakim jest skrzynia ładunkowa śmieciarki zajmuje 
tylko ok. 20 min.
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Kom‑EkoS.A.dbaoczystośćwLublinie
igminachościennychodponad20 lat.
Właścicielefirmykonsekwentnie inwe‑

stująwrozwiązaniaspełniającewysokiewy‑
maganiaśrodowiskowe.Ichdziałaniomprzy‑
świeca hasło „Razem dla jutra”. –  Naszym 
celem jest stałe podnoszenie standardu ofe
rowanych usług. Pragniemy być postrze
gani jako lider jakości w branży oczyszcza
nia, odbioru i zagospodarowania odpadów. 
Myślimy nowocześnie i znamy wagę dzisiej
szych decyzji, które wpływają na przyszłe po
kolenia. Zainwestowaliśmy w pojazdy Scania 
zasilane gazem, ponieważ ten wybór jest ko
rzystny na wielu poziomach: ekologicznym, 
ekonomicznym i społecznym. Scania jest dla 
nas rzetelnym partnerem na drodze do zrów
noważonego transportu – komentujeMarek
Karczewski,dyrektords.handlowychireali‑
zacjiusługKom‑EkoS.A.
Dostarczone pojazdy Scania P340   

tośmieciarkionapędziealternatywnymCNG. 
Mają trzyosiowe podwozie z wleczoną
osią skrętną, która zapewnia bardzo dobrą
zwrotność w wąskich, miejskich uliczkach. 

Każda śmieciarka po‑
siada po osiem sztuk
118 ‑litrowych zbiorni‑
ków o łącznej pojem‑
ności944 dm3. Taki za‑
pas sprężonego gazu
ziemnego umożliwia
pracęprzed4 do5 dni
najednymtankowaniu.Wszystkienowepojaz‑
dysąwyposażonewzabudowęjednokomoro‑
wąztylnymzaładunkiemEkocelMediumXLS,
przeznaczonądoodbioruodpadówzgospo‑
darstwdomowych,nieczystościorganicznych 
orazfrakcjilekkich.
Scania odgrywa ważną rolę w rozwo‑

ju zrównoważonych rozwiązań transpor‑
towych, które przyczyniają się do sprosta‑
nia typowymwyzwaniomstawianymprzez
branżę komunalną.Należą do nich przede
wszystkim: utrzymanie zyskowności pro‑
wadzonego biznesu, niski poziom emito‑
wanego hałasu, poszanowanie dla śro‑
dowiska oraz praca w intensywnym ruchu
miejskim. – Coraz więcej naszych klientów 
jest świadomych potrzeby redukcji emisji 

CO2 w realizowanych przez siebie operacjach 
transportowych. Scania to lider zrównowa
żonego transportu. W naszej ofercie znajdu
ją się produkty i usługi, dzięki którym może
my zaproponować klientom lepiej dopaso
wane, bardziej zrównoważone i korzystniej
sze pod względem kosztów rozwiązania niż 
jakikolwiek inny producent pojazdów cięża
rowych – komentujePawełStefaniszyn,kie‑

rowniksprzedażyScania
Lublin.

Śmieciarki Scania CNG 
dla Kom -Eko S.A.
Do floty lubelskiej spółki Kom ‑Eko dołączyły trzy nowe śmie‑
ciarki Scania, w tym dwie zasilane sprężonym gazem ziem‑
nym. Pięć kolejnych pojazdów Scania z napędem CNG zosta‑
nie dostarczonych w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Film z przekazania  
śmieciarek Scania  

firmie Kom‑Eko S.A.  
– zeskanuj kod lub wpisz adres: 

www.technika‑komunalna.pl/filmy/32018f/

Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.  
ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce

tel. +48 41 346 12 93, +48 500 181 333 
fax +48 41 346 12 17

www.pojazdykomunalne.pl
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl

Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej 
pomyślności 
w 2019 roku 

życzą

REKLAMA
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Od założenia firmy w 2005 r. staliśmy się pionierem rozwiązań informatycznych w branży gospodarki odpadami.  
Nasze systemy zapewniają wymierne korzyści dzięki redukcji kosztów transportu i ograniczeniu czasu pracy.

System c‑trace potrafi automatycznie
stworzyć harmonogramy odbioru od‑
padów na cały  rok oraz zoptymalizo‑

wać trasy pojazdów, aby odbiór i transport
nieczystościwykonanybyłw jaknajbardziej
oszczędnysposób.Planowanieioptymaliza‑
cja odbywają się na podstawie danych do‑
tyczącychmiejsc odbioru oraz pojemników,
zuwzględnieniemczęstotliwościodbioru,ro‑
dzajufrakcji,aletakżeilościirodzajudostęp‑
nych pojazdów, uwarunkowań środowisko‑
wychtj.:sieciuliczuwzględnieniemograni‑
czeńprędkości,natężeniaruchu,miejscroz‑
ładunku ibazklienta.Wymienionezmienne
sątylkoprzysłowiowąkropląwmorzumożli‑
wościnaszegooprogramowania.Imdokład‑
niejszedanewprowadzonedosystemu,tym
lepszy wynik automatycznego planowania
harmonogramówioptymalizacjitrasówek.
Automatyczneplanowanieharmonogra‑

móworazoptymalizacjatrasówekprzezna‑
czonajestgłówniedoodbioruodpadówko‑
munalnych,alerówniedobrzesprawdzasię

wodbiorzeodpadówprzemysłowych i ko‑
mercyjnych. Zoptymalizowane trasy, zgod‑
nie z terminami z zaplanowanych harmono‑
gramów,wysyłanesąnanasz terminalpo‑
kładowy,któryzamontowanyjestnapojaz‑
dach wykonujących daną usługę. Kierow‑
camożekorzystaćznawigacji,którabędzie
prowadzić go po wcześniej zoptymalizo‑
wanejtrasieorazwłatwyiprzejrzystyspo‑
sóbzarządzaćotrzymanymizleceniamiod‑
bioruodpadówkomunalnych (potwierdzać
wykonanie, wykonywać podpisy cyfrowe,

dodawać zdjęcia i notatki). Nowi, niedo‑
świadczenipracownicyczynowerejonynie
będąstanowićjużwiększegoproblemu.
Automatyczne planowanie harmonogra‑

mów i optymalizacja trasówek, np. w NSR
ABHelsingborgwSzwecji,umożliwiłoosią‑
gnięcie trwałej redukcji kosztów transportu
ookoło10%.Zapraszamydowspółpracy!

Aleksander Kamoda
Kierownik Projektów  

oraz Specjalista ds. Sprzedaży
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T akie wymagania spełnia Piaggio Porter
oferowanyprzezfirmęWanicki.Maon
zwartą budowę (szerokość wynosi tyl‑

ko1,4m, rozstawosi 1,83m) i bardzodo‑
bryskręt,cosprawia,żeniezwyklełatwonim
manewrować. Niewielki promień zawracania
równyjedynie3,7mplasujegopodwzględem
zwrotności na pozycji lidera, ponieważ śred‑
niarynkowadlapojazdówużytkowychwyno‑
si 5,3m. Piaggio Porter jest ofe‑
rowanywwersji benzyno‑
wejMultiTechorazwwersji

EcoPowerzasilanejgazemLPG,zelektronicz‑
nymwtryskiemsekwencyjnym.
Typoszereg Porter obejmuje trzy zasadni‑

cze modele. Pojazd Basis to propozycja dla
klientów,którzynapierwszymmiejscustawia‑
jąmożliwienajmniejszewymiarysamochodu.
Wwersjizestałąskrzyniąładunkowązapewnia
onładownośćok.800kg.Kolejnąpropozycją
jestmodelMaxxi,któryjakoostatnidołączyłdo
gamy Porter. Dysponuje ładownością porów‑
nywalnązdużowiększymipojazdamiużytko‑
wymi(ok.1.100kg),ajednocześniezachowu‑
jegłównecechytypowedlapozostałychmo‑
deli,jakimisąkompaktowerozmiaryibardzo
dobrazwrotność.Maxxiwystępujewkilkuod‑
mianach i zapewniamożliwość zamontowa‑

niaróżnychtypówspecjalistycznychzabudów.
Wyróżniasięm.in.bliźniaczymikołami,wy‑
dłużonym rozstawem osi oraz wzmoc‑
nioną ramą, dzięki czemu pojazd jest
bardzostabilnynawetprzypełnym
obciążeniu.Obiestosowaneskrzy‑
nie (stała isamowyładowcza)ma‑
ją aluminiowe burty o wysoko‑
ści 40 cm, co pozwoliło osią‑
gnąć dużą przestrzeń ładunko‑
wą.DopełnieniemgamyPorter

jestmodelznadwoziemzamkniętym:furgon
lubosobowy.Dostępnesądwapoziomywy‑
posażenia,tj.BasicorazExtra.Bogatszakom‑
pletacja obejmuje m.in. czujniki parkowania, 
zderzakiwkolorzenadwozia,przednieświatła
przeciwmgielne, elektrycznieotwierane szyby,
alarm i centralny zamek.
WoferciefirmyWanickiwystępująponad‑

tomniejszemodeletrójkołowePiaggioApe.
JednymznichjestAPEClassic400.Topojazd‑ 
‑ikona,dziedzictwowłoskiegostyluiunikato‑
wegodesignu,stanowiącyklasęsamąwso‑
bie.Znakomicienadajesięondolekkichza‑
dańkomunalnych,alemoże teżsłużyć jako
minikawiarenka czy nośnik reklamy. Więcej
informacjinawww.piaggio.wanicki.pl. 

Pojazdy PIAGGIO 
niezastąpione w „komunalce”
Dowóz narzędzi, roślin czy nawo‑
zów bezpośrednio do miejsca pracy 
w znaczący sposób przyspiesza i uła‑
twia jej wykonywanie. Jest to jednak 
możliwe tylko przy zastosowaniu 
odpowiedniego środka transportu, 
dla którego wąskie ulice, chodniki, 
niewielkie murowane bramy czy 
w końcu małe dopuszczalne naciski 
nie stanowią żadnego ograniczenia.

Wszystkie modele Piaggio Porter są napędzane silnikiem benzynowym o pojemności 1,3 dm3  
i mocy 83 KM (w przypadku zasilania LPG: 81 KM).

Piaggio APE 400 Classic to ikona 
włoskiej motoryzacji, która nie 
tylko świetnie wygląda, ale może 
być znakomitym narzędziem 
pracy w wielu zadaniach 
komunalnych.

POZNAJ MODELE PIAGGIO 
• kompaktowe rozmiary, 
• nadzwyczajna zwrotność

GENERALNY DYSTRYBUTOR  
– Piaggio Wanicki
ul. Zakopiańska 288, 03-435 Kraków
Marek Krzysztofowicz, tel. 663 340 604
e-mail: marek.krzysztofowicz@wanicki.pl
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FirmaKASTELLSystemySzczotekPrzemy‑
słowychpowstaław1998 r.weWrocła‑
wiu. Przez 20  lat działalności stała się

największymw Polsce producentem szczo‑
tekprzemysłowych.Ichodbiorcamisąprzed‑
siębiorstwazajmującesięsprzątaniemobiek‑
tówzamkniętych,firmykomunalne,lotniska,
zakładyprodukującemaszynyprzemysłowe,
oczyszczalnieścieków,atakżedealerzyma‑
szynczyszczącychizamiatarek.Odniedaw‑
na do grona użytkownikówdołączyli także
hodowcyorazfirmyzajmującesięprzetwór‑
stwemwarzywiowoców.
Wszyscy odbiorcy podkreślają, że wyro‑

byfirmyKASTELLsprawdzająsięwkażdych,
nawet najtrudniejszych warunkach. Szero‑
ki asortyment pozwala klientowi na wybór
produktuidealniepasującegodoposiadane‑
go urządzenia i rodzajuwykonywanej pra‑
cy. Kluczowymi czynnikami wpływającymi
na rozwójfirmy sąpochlebneopinie zado‑
wolonych użytkowników, którzy przekonali

się, żewyrobyfirmyKASTELL sąnajwyższej
jakości i z powodzeniem mogą być przez
nichwykorzystywanewcodziennejpracy.

– Do produkcji swoich wyrobów stosuje
my szczotki polskiej firmy KASTELL. Jak do
tąd mamy tylko pozytywne doświadczenia. 
Zwracamy uwagę na ich jakość, bo swoje 
wyroby adresujemy w dużej mierze do rol

ników i hodowców, a więc tych, którzy ko
rzystają ze sprzętu przy produkcji żywności. 
Dlatego jakość i bezpieczeństwo wykorzysty
wanych urządzeń musi być najwyższej kla
sy. A z firmy KASTELL otrzymujemy szczot
ki, które nie tylko spełniają wysokie nor
my jakościowe, to jeszcze –  jak w przypad
ku szczotek polipropylenowych – z włókien, 
które rozpuszczają się w żołądku zwierzęcia 
– podkreślaAdrianaGrajczyk,dyrektorDzia‑
łuSprzedażyiMarketingufirmyTalex.

Chcąc spełniać oczekiwania klientów
iprodukowaćszczotkinajwyższejklasy,trze‑
bawcześniejzaprojektować je idobraćod‑
powiedniątechnologię.KASTELLmajednak
własnebiurokonstrukcyjno‑badawcze, któ‑
re pilnie śledzi rynkowe tendencje i szybko
reaguje na wszelkie nowinki oraz zmiany
wprzepisach.

–  Projektowanie szczotek rozpoczyna
my każdorazowo od analizy potrzeb klienta 
i docelowego przeznaczenia produktu. Dzię
ki bogatemu doświadczeniu i nowoczesne
mu oprogramowaniu jesteśmy w stanie przy
gotować szczotki do praktycznie każdej za
miatarki oraz maszyny czyszczącej dostępnej 
na rynku – podkreślaPatrykJaworski,dyrek‑
tords.marketinguKASTELL.
Powstałe w systemie komputerowym

projekty trafiają następnie do działu pro‑
dukcyjnego, którynanowoczesnych, stero‑
wanych cyfrowo liniach technologicznych,
przyudzialedoświadczonejkadrypracowni‑
ków jestw staniew krótkim czasiewypro‑
dukować szczotki do dowolnego typu za‑
miatarki.Wysokajakośćstosowanychmate‑
riałów orazwiedza sprawiają, żew ocenie

wieluużytkownikówproduktyKASTELLczę‑
sto przewyższają standardem swoje orygi‑
nalneodpowiedniki,stającsiędlanicheko‑
nomicznąalternatywą.Świadcząotymlicz‑
nenagrodywtymSUPERMARKAorazLAUR
KLIENTA,którymifirma jestnagradzana już
od trzech lat.
PracownicyKASTELLnietylkodbająowy‑

soką jakość produktów, ale również służą
indywidualnym doradztwem. Dzięki temu
kliencimogąliczyćnafachowąpomocprzy
doborzeszczotek,biorącpoduwagęzarów‑
nomodel posiadanejmaszyny, jak i rodzaj
wykonywanych prac.
Współpracując z KASTELL, klienci mo‑

gą łatwoprzekonać się, że utrzymanie po‑
rządkuiczystościwcaleniejesttrudnymza‑
daniem.Sprzęt iakcesoria,któreodnajdują
wśródwielukatalogowychpropozycjifirmy
udowadniają, że usuwanie nawet najtrud‑
niejszychzabrudzeńmożeodbywaćsiębez
zbędnegowysiłku.

KASTELL – dwie dekady produkcji 
profesjonalnych szczotek przemysłowych
Przez 20 lat istnienia na polskim rynku spółka KASTELL osiągnęła pozycję lidera 
wśród producentów szczotek przemysłowych. Dwie dekady działalności to zna‑
komita okazja, aby poznać bliżej firmę, której wyroby każdego dnia mają istotny 
wpływ na przyjazność, czystość i bezpieczeństwo otaczającego nas środowiska. 
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Zamiatarka CityFant 6000  H nale‑
ży do grupy maszyn Bucher tego ty‑
pumontowanych na podwoziach sa‑

mochodów ciężarowych. Ma ona zbior‑
niknanieczystości,któregopojemnośćwy‑
nosi 6 m3  i można ją stosować na pojaz‑

dachoDMCrównej15 t.Teparametrypla‑
sująjąpośrodkuofertyszwajcarskiegopro‑
ducenta,ponieważdowyboru jest jeszcze
przeznaczony na podwozia 12 ‑tonowe mo‑
del CityFant 5000, wyposażony w zbior‑
nik5 m3 orazOptiFant8000,zanalogicz‑

nymi parametrami wy‑
noszącymi odpowied‑
nio 18  t i 8  m3. Naj‑
większa maszyna zo‑
stała zaprojektowana
zmyślą o bardzo cięż‑
kichwarunkacheksplo‑
atacji, jak np. praca za 
frezarkądonawierzch‑
ni bitumicznej.
W maszynach tych

–  zależnie od mode‑
lu– sądostępnenawet
trzyrodzajenapęduza‑
budowy.Podstawowym
i jednocześnie najpo‑
pularniejszym rozwią‑
zaniem stosowanym
w każdej zamiatarce
jest napęd za pomocą

dodatkowego silnika spalinowego, który
odpowiada za realizację wszystkich funkcji
roboczychpojazdu.Każdymodelmożebyć
równieżwyposażonywnapędwpełni hy‑
drostatyczny(oznaczenieH).Jestonnajbar‑
dziej zaawansowany technicznie i zapew‑
nianajwięcejkorzyści.Właśnienatakieroz‑
wiązaniezdecydowałasiępoznańskafirma,
którajużodwielulatinwestujewnajnowo‑
cześniejsze maszyny i pojazdy. Zamiatarka
CityFant 6000 występuje jeszczewodmia‑
nie SH, czyli z napędem semihydrostatycz‑
nym. W tym przypadku źródłem zasilania
zabudowy jestodsilnikowaprzystawkaod‑
biorumocy(dopracyciągłej).
Zasadniczym elementem napędu w peł‑

ni hydrostatycznego jest przekładnia hydro‑
statyczna, której montaż wymaga mecha‑
nicznejingerencjiwukładprzeniesienianapę‑
du.Polegaonanawycięciu fragmentuwału
iwstawieniuw tomiejscedodatkowejprze‑
kładni.Oczywiścieniemniej istotną rolęod‑
grywa skorelowanie systemów elektrycznych
ielektronicznychpodwozia(równieżwaspek‑
cie oprogramowania) i napędu zabudowy
wtakisposób,abynietylko„widziały”się,ale
równieżodpowiedniowspółpracowałyzeso‑
bą.Wtrybiejazdy(np.podczasprzemieszcza‑
niasięwrejonpracy)napędjestprzenoszony
1:1 odskrzynibiegówdotylnegomostu.Kie‑
rowcamożenormalniezmieniaćbiegiijedzie
jak zwykłym samochodem ciężarowym. Aby
rozpocząć pracę, naciska specjalny przycisk

Bucher CityFant 6000 H 
– siła zalet napędu hydrostatycznego
Od połowy 2017 r. poznański Zakład Sprzątania Placów i Ulic dysponuje 
dwiema zamiatarkami ulicznymi Bucher CityFant 6000 H. Jedna z maszyn jest 
wykorzystywana w regionie obsługiwanym przez centralę firmy, zaś druga 
w jej oddziale w Gdyni. Obie zamiatarki są identyczne i wyróżniają się w pełni 
hydrostatycznym napędem. Jakie korzyści zapewnia takie rozwiązanie?

Zamiatarki dostarczone do poznańskiego Zakładu Sprzątania Placów 
i Ulic są wyposażone w najnowszą przekładnię hydrostatyczną HBG 2. 
W porównaniu do wcześniejszej generacji może mieć ona wyższy moment 
obrotowy „na wejściu” – nawet 14000 Nm (poprzednio 10000 Nm).  
Kolejne różnice dotyczą ułatwienia kontroli poziomu oleju za pomocą 
wziernika oraz zamontowania filtra oleju na zewnątrz obudowy,  
dzięki czemu osiągnięto większą dostępność w celu obsługi przekładni.
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na tablicy rozdzielczej i załącza bieg z prze‑
łożeniembezpośrednim (1:1).Wówczaswał
wychodzącyzeskrzynibiegównapędzadwie
pompyhydrauliczne,zktórychjednajestod‑
powiedzialna za napęd silnika hydrauliczne‑
gosprzężonegoz„tylną”częściąwału,nato‑
miastdrugazasilaukład roboczy zabudowy.
Prędkość jazdy jest sterowanabezstopniowo
wzakresie0–40 km/h(podczaspracyzamia‑
tarki0–16 km/h)zapomocąstandardowego

pedału„gazu”.Zależnie
od potrzeb, a dokład‑
niej rodzaju wykonywa‑
nej pracy, kierowca ma 
do wyboru trzy pręd‑
kości obrotowe silnika
spalinowego, tj. 1200,
1400 i1600 obr./min.
Napęd w pełni hy‑

drostatyczny ma bar‑
dzowielezalet.Przede
wszystkim zapewnia
niższe koszty eksplo‑
atacji zamiatarki, które 
z jednejstronywynika‑
jązmniejszegozużycia
paliwa(pracujetylkojedensilnik),natomiast
z drugiej –  eliminacji przeglądów jednostki
pomocniczej. Do kolejnych, istotnych korzy‑
ścinależą:ograniczonaemisjazanieczyszczeń
(jednarurawydechowa) imożliwośćbardzo
precyzyjnegoustawieniaprędkościjazdy.
Przedstawiciele poznańskiego Zakładu

Sprzątania Placów i Ulic uzasadniają wy‑
bór zamiatarek CityFant 6000  Hwzględa‑
miekonomicznymiiproekologicznymi.We‑
długichzapewnieńdotejporyniesprawiły

żadnych problemów, a firma notuje wy‑
mierneoszczędnościzwiązanezeksploata‑
cją nowychmaszyn. Co istotne,mają one
takąsamąwydajnośćjakzamiatarki,wktó‑
rych do napędu zabudowy jest stosowany
drugisilnik.

Karol Wójtowicz

Wszystkim Naszym Klientom, 
oraz Kontrahentom pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia spokojnych 
i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia.
Chcemy także podziękować za okazane nam zaufanie 
i dotychczasową współpracę w mijającym roku oraz życzymy 
Państwu dalszych sukcesów w nadchodzącym 2019 roku.

REKLAMA

W większości zamiatarek ilość wody podawanej na szczotki cały czas jest taka  
sama – można tylko włączyć lub wyłączyć natrysk. W maszynach Bucher  
występuje opcja pozwalająca na ograniczenie przepływu, np. podczas zamia
tania wilgotnego podłoża, a tym samym zaoszczędzenie wody i wydłużenie 
czasu pracy zamiatarki.

Sterowanie zamiatarką odbywa się za pomo
cą dwóch pulpitów. Większy został umieszczony 
na tunelu silnika, mniejszy (z częściej wykorzysty
wanymi funkcjami) na prawym słupku A.

Firma Terberg Matec Polska jest jedynym 
autoryzowanym dystrybutorem zamiatarek 
BUCHER Municipal w Polsce.
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PojazdyMelexsąwykonywanenaindy‑
widualnezamówienie klienta– firma
działanazasadziecustomizingu. Ak‑

tualnieprodukujeponad100 różnychmo‑
deliwczterechkategoriach.Sątopojazdy:
pasażerskie,bagażowe,specjalne ihomo‑
logowane.Melexywyróżniauniwersalność
i prostota obsługi, dzięki czemu spraw‑
dzająsięniemalwkażdejbranży.Najwięk‑
szą popularnością wśród klientów cieszą
się obecnie pojazdy bagażowe, z których

chętnie korzystają firmy komunalne zwią‑
zanez ciepłownictwem,obsługącmenta‑
rzy, dbające o infrastrukturę (utrzymanie
zielenimiejskiej,drógitorów),atakżezaj‑
mującesięgospodarkąwodną(zaopatrze‑
nie w wodę, kanalizacja) oraz odpadami
–  ich utylizacją i recyclingiem.Maksymal‑
naładownośćMelexato1250 kg.Wzależ‑
nościodmodeluśredni
dystanswynosi60–
80 km(instalacja

48V),natomiastmodele72Vpokonujądy‑
stanseponad120 kmnajednymładowa‑
niu.PojazdyMelextobardzoekonomiczne
rozwiązaniedlafirm.Przejechaniedystan‑
su 100  km kosztuje zaledwie 6  zł. Dzięki
szerokiej palecie opcjimożna zastosować
m.in. zabudowęsiatkową,plandeki,pod‑
nośniki elektryczne i hydrauliczne, skrzy‑
nietypukontenerzaluminiumlubzpłyty
warstwowej zamykane z drzwiami, ro‑
letami,szufladami,półkamiipodło‑
gąantypoślizgową,atakżeizoter‑
my.Wmodelachzzamykanąka‑
binąmożna zastosować ogrze‑
wanie elektryczne lub spalino‑
wetypuWebasto.
Melex nieustannie rozwija

swojągamępodwzględemtech‑
nologicznym. Najnowszy model
toprezentowanywniniejszymwy‑

daniu Techniki Komunalnej Face Li‑
fting,któryopróczwalorówużytkowych,

charakteryzuje się ciekawą stylistyką. Firma
pracuje także nad elektrycznym samocho‑
demciężarowymwklasieDMC3,5 t,które‑
gowprowadzeniedosprzedaży jestplano‑
wanewokresieok.jednego roku.

MELEX odpowiedzią 
na potrzeby branży komunalnej
Melex to jeden z najdłużej działających producentów pojazdów elektrycznych na świecie. Produkcja seryjna rozpoczę‑
ła się już w 1971 r. Bogata tradycja firmy, historia i doświadczenie zaowocowały licznymi nagrodami i wyróżnieniami 
oraz uznaniem klientów na całym świecie, a marka stała się synonimem całego segmentu rynku pojazdów elektrycz‑
nych. Meleksami jeździli m.in. Ojciec Święty Jan Paweł II, papież Franciszek, przedstawiciele świata filmu, polityki 
i sportu jak Sharon Stone, Donald Trump czy Diego Maradona. Meleksy można spotkać pod niemal każdą szerokością 
geograficzną, nawet w tak egzotycznych miejscach, jak Papua ‑Nowa Gwinea. 
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Takiemożliwości zapewniają francuskie
pojazdy Goupil, dostępne w naszym
krajudziękifirmieZeppelinPolska.Trzon

ofertystanowiąmodeleG4 iG5.Obaposia‑
dają homologację (kategoriaN1) i rozwija‑
ją wysoką prędkośćmaksymalną, co sprzy‑
ja zastosowaniomnadrogachpublicznych.
Wynosionaodpowiednio50 i70 km/h.Za‑
mknięta, 2‑osobowa kabina ma duże po‑
wierzchnieprzeszklone,któreułatwiająpo‑
ruszanie się na wąskich uliczkach, alejkach
czy chodnikach oraz w ciasnej zabudowie.

Pod tym względem istotne znaczenie od‑
grywają kompaktowe wymiary gabarytowe
pojazdów.ModelG4 maszerokość(bezlu‑
sterek) równą1,2 m i rozstawosi 2,02 m.
W przypadku G5  te parametry są niewiele
większe:odpowiednio1,4 i2,1 m.
Wszystkie pojazdy oferowane przez fir‑

męGoupilmająnapędelektryczny.Modele
G4 iG5 sąstandardowowyposażonewaku‑
mulatory ołowiowo‑kwasowe, umożliwiają‑
ceprzejechanieok.50 kmnajednymłado‑
waniu.W ramachdostępnychopcjimożna

jezastąpićakumulatoramilitowo‑jonowymi,
dzięki którym zasięg wzrasta do ponad
100  km. Bez względu na rodzaj zastoso‑
wanych baterii, uzupełnianie energii odby‑
wasiępoprzezpodłączeniepojazdudozwy‑
kłegogniazdka230V,przyczymwprzypad‑
kuakumulatorówlitowo‑jonowychmożliwe

jest ładowanie ichwdowolnymmomencie
idodowolnegopoziomu,natomiastzgod‑
nie z zaleceniem producenta  ołowiowo‑
‑kwasowepowinnybyćcałkowicie rozłado‑
wane, a następnie naładowanie do 100%.
Postępując w ten sposób, wydłuża się ży‑
wotnośćakumulatorów.Pełnenaładowanie
standardowych źródeł energii zajmuje od
5,5 do6 h,zaśopcjonalnych5,5 h.Podłą‑
czająctedrugiedosiecizewnętrznejna1 h,
możnajedoładowaćook.20%.

Mikrośmieciarka na podwoziu 
Goupil G5 
Kompaktowe pojazdy elektryczne 
coraz śmielej wkraczają 
w naszą codzienność. Jeszcze 
do niedawna były utożsamiane 
z obiektami rekreacyjnymi 
i wewnątrzzakładowym transportem 
osób, natomiast obecnie  
są już wykorzystywane do zadań, 
które wcześniej były realizowane 
wyłącznie przez duże ciężarówki.

Punkt obrotu skrzyni ładunkowej znajduje się w jej górnej części, więc zgromadzone  
odpady mogą być wysypane bezpośrednio do kontenera pełniącego rolę tymczasowej  
stacji przeładunkowej. 

Silnik elektryczny jest zamontowany z tyłu 
podwozia, tuż przy osi napędowej. W mo
delu G5 można wybrać jednostkę o mocy 
9,4 kW pozwalającą na jazdę z maksymalną 
prędkością 50 km/h lub 10,7 konną, dzięki 
której pojazd rozwija 70 km/h.

– kompaktowa, 
cicha i bezemisyjna
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Pojazdy G4  i G5  mogą mieć masę cał‑
kowitą ponad 2  t, co przy niewielkiej ma‑
sie własnej (zwłaszcza w wersjach z aku‑
mulatorami litowo‑jonowymi)oznaczaspo‑
ry zapas nośności podwozia na zabudowę
i ładunek. Sprzyja to bardzo wszechstron‑
nemuzastosowaniuobumodeli.Mogąbyć
onewyposażonewskrzynięstałąlubpodno‑

szoną, skrzynię z perforowanymi nadstaw‑
kami do transportumateriałów objętościo‑
wych (np. liści, gałęzi), kontener, izotermę
z agregatem chłodniczym, śmieciarkę,myj‑
kęwysokociśnieniową, a nawet żuraw. Po‑
nadto są dostępne konfiguracje mieszane,
awięcnp.połączenie skrzyni stałej lub sa‑
mowyładowczej z myjką wysokociśnienio‑
wą, „odkurzaczem” do zbierania liści czy

zamykanąskrzyniąumożliwia‑
jącąprzechowywanieniewiel‑
kich przedmiotów, ale także
zabezpieczenie ich (np. elek‑
tronarzędzi) przed kradzieżą
lub niekorzystnymi warunka‑
miatmosferycznymi.
Wszystkie te pojazdy cha‑

rakteryzują się bardzo du‑
żą funkcjonalnością. Za przy‑
kład może posłużyć śmie‑
ciarka zabudowana na pod‑
woziu G5. Ma ona skrzynię
ładunkową o pojemności
2,3  m3, mechanizm zagęsz‑
czający oraz wrzutnik umoż‑
liwiający jednoczesne opróżnienie nawet
dwóch 360 ‑litrowych pojemników o ma‑
sie do100  kg każdy lub jednegoopojem‑
ności do 770  l imaksymalnejmasiewyno‑
szącej180 kg.Wyładunekodpadówodbywa
siępoprzezprzechylenieskrzyni.Czynnośćta
jestpoprzedzonaautomatycznymwysunięcie
dwóchpodpórhydraulicznych(ztyłu),które
stabilizująpojazd.Poopuszczeniuskrzynisą
automatycznieskładane.Zewzględunapra‑
cę zabudowy, a tym samymwiększy pobór
energii, przy takich zabudowach producent
stosuje akumulatory litowo‑jonowe. Prezen‑
towany pojazd jest też wyposażony w kli‑
matyzacjęorazniezależnyukładogrzewania
Webasto,dziękiczemuzapewniakomforto‑
wewarunkipracyprzezcały rok.
Oprócz ww. pojazdów w ofercie Zep‑

pelin Polska jest jeszczemodelG1, dostęp‑
nywwersji2‑ lub4‑osobowej.Zamiastka‑
binymaonprzedniąszybęzdaszkiem.Dru‑
gi rząd siedzeń jest składany, co umożliwia
zwiększenie przestrzeni ładunkowej. Goupil
G1  nie jest homologowany i rozwija pręd‑
kośćdo25 km/h.Wynikatozfaktu,żezostał
opracowanyzmyśląoużytkowaniugłównie

na terenachzamkniętych, takich jakkurorty
wypoczynkowe,polagolfoweczyterenywe‑
wnątrzzakładowe.Wodróżnieniuodpojaz‑
dówG4 iG5,jestdostępnytylkozakumula‑
toramiołowiowo‑kwasowymi.
Modele G1, G4  i G5  uzupełniają pojaz‑

dytypowoosoboweseriiGEM.Mająonena‑
pędelektryczny iwystępująwwersjachdla
dwóch,czterechlubsześciupasażerów.Od‑
miany2‑i4‑osoboweposiadająhomologa‑
cję, więc mogą być wykorzystywane rów‑
nieżnadrogachpublicznych.PojazdyGEM
są oferowane jako otwarte (bez drzwi) lub
zamknięte –  z drzwiami niskimi (do wyso‑
kości dolnej krawędzi szyby czołowej) al‑
bopełnymi.Narynkueuropejskimwystępu‑

jątylkozakumulatorami
ołowiowo‑kwasowymi,
którenajednymładowa‑
niu pozwalają na poko‑
nanieok.50 km.

Film z pracy 
zabudowy mikrośmieciarki 

– zeskanuj kod lub wpisz adres: 
www.technika‑komunalna.pl/filmy/52018f

Pojazdy Goupil nie wytwarzają spalin i są ciche, dlatego coraz częściej 
znajdują zastosowanie przy obsłudze najbardziej reprezentacyjnych  
miejsc w dużych miastach.

Grzebień wrzutnika śmieciarki zabudowanej  
na podwoziu Goupil G5 umożliwia jednoczesne 
opróżnianie dwóch pojemników na odpady o poj. 
do 360 l lub jednego o maksymalnej poj. 770 l.

Podczas podnoszenia skrzyni automatycznie wysuwają się dwie 
podpory hydrauliczne, które stabilizują pojazd. Przy opuszczaniu 
zabudowy – chowają się i tym samym nie są narażone na uszkodzenie.

Do pojazdów Goupil jest dostępnych bardzo wiele zabudów, jak np. skrzynia 
stała lub samowyładowcza z otwieranymi wszystkimi burtami i aluminiowymi 
nadstawkami. Można na niej zamontować posypywarkę, rozszerzając 
wykorzystanie nośnika o zimowe utrzymanie dróg, chodników itp.

technika‑komunalna.pl | 57TK nr 6/2018

u t r z y m a n i e  d r ó g  i  z i e l e n i



Każdedużemiasto,aszczególnieWar‑
szawa, boryka się z problemem po‑
przyklejanych do chodników gum

do żucia, które wyglądają bardzo nieeste‑
tycznie.Usuwanieichwsposóbmechanicz‑
ny,np.jakimśostrymnarzędziemjestczaso‑
chłonne,trudneiczęstonieprzynosiocze‑
kiwanych rezultatów.Z tymzadaniemsku‑
tecznie zmierzyła się firma Kärcher, opra‑
cowującurządzenieSGG1.Maonozasila‑
nieakumulatoroweiusuwazaschniętągu‑
męw ciągu kilku sekund. Jest tomożliwe
dziękikombinacjiparywodnejibiodegrado‑
walnegośrodkaczyszczącegopochodzenia
roślinnego.Dużapojemnośćbaterii litowo‑
‑jonowej oraz niewielka waga urządze‑
nia (wpostaciplecaka)pozwalająnakom‑
fortową pracę nawet przez 8  h dziennie.
Coistotne,możebyćonoużywanenietylko
nachodnikach,aletakżekamieniu,betonie
czy nawierzchni bitumicznej.
WPoznaniumiałateżmiejscePolskapre‑

mierasystemuWRS200,zaktóryfirmaKär‑
cherotrzymałaZłotyMedalMTP.Rozwiąza‑
nie tostanowiekologiczną ibezpiecznąal‑
ternatywędla użycia środków chemicznych
lubogniawceluusuwaniachwastów.Wtym
przypadkusąoneniszczonezapomocągo‑
rącejwody(98°C).Podgrzewaniecieczyod‑

bywa się w kotle, a dokładniej w wężow‑
nicy, której długość –  ze względu na po‑
dwójnyoplot– maok.50 m.Źródłemcie‑
płajestpłomieńpowstającynaskutekspala‑
niaolejunapędowego.Zostałonskierowany
wdół kotła, zabezpieczonegonadniepły‑
tą ceramiczną. Jeśli chodzi o układ grzew‑
czy, systemWRS 200 mawłasne zasilanie,
więcmożnagozamontowaćnadowolnym
nośniku.Woda jestpobieranazezbiornika,

którego pojemnośćwynosi od 500  do na‑
wet1000 l(wnajwiększychmodelach).Go‑
rąca cieczpodwysokimciśnieniemwytwa‑
rzanymprzezhydrauliczną,zasilanąodno‑
śnikapompę,jestkierowanadolistwyzze‑
stawemdysz zamontowanej z przoduma‑
szyny.Osprzętobejmujerównieżdyszeusta‑
wione pod kątem, które usuwają chwa‑
stywmiejscachtrudnodostępnych,np.tuż
przykrawężnikach.
Dużym zainteresowaniem zwiedzających

cieszyłasię równieżzamiatarkawłoskiejfir‑
myISAL,którajużodpewnegoczasunale‑
żydoGrupyKärcher. Zaprezentowanymo‑
delISAL6000 tounikatowapodwzględem
wielkości samojezdna zamiatarka mecha‑
niczna ze zbiornikiem, którego pojemność
wynosi 6  m3. Poza tym wyróżnia ją „wła‑
sne”, opracowane przez firmę ISAL pod‑
wozie– wprzeciwieństwiedokonkurencyj‑
nych maszyn tego typu nie jest zamonto‑
wananapodwoziu samochoduciężarowe‑
go. Dodatkowo zastosowano w nim obie
osieskrętne,ułatwiającepracęwograniczo‑
nejprzestrzeni.Jeślichodzioukładroboczy,
wmodeluISAL6000 połączonozamiatanie
mechaniczne zpodciśnieniowym, co z jed‑
nejstronyzapewniadużąskuteczność,nato‑
miastzdrugiej– zapobiegapyleniu.

Kärcher na targach 
POL ‑ECO System 2018
Firma Kärcher bardzo wnikliwie analizuje potrzeby rynku i szybko wprowadza do oferty konkretne rozwiązania. 
Po raz kolejny można się było o tym przekonać, zwiedzając jej stoisko podczas targów POL ‑ECO System 2018.

System WRS 200 (Weed Removal System) 
można stosować na wszystkich nawierzchniach, 
w tym wrażliwych. Listwa z dyszami ma 
szerokość roboczą wynoszącą 130 cm. Kocioł 
grzewczy ze zbiornikiem paliwa i niezbędnym osprzętem 
jest zamontowany do tylnego członu nośnika.

Zamiatarka ISAL 6000 może mieć funkcję unoszenia zbiornika (za pomocą  
podnośnika nożycowego), dzięki czemu wysokość wyładunku zwiększa 
się z 1340 do 2400 mm. Zebrane nieczystości mogą być wówczas 
wysypane bezpośrednio do kontenera lub na wywrotkę.

Głowica robocza urządzenia 
SGG 1 jest zakończona 
szczotką stalową, która 
ułatwia i przyspiesza 
usunięcie gumy, zwłaszcza 
na chropowatej powierzchni.
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Od latw różnorodnych analizach do‑
tyczących gospodarki odpadami po‑
jawia się zarzut nieodpowiedniego

uświadomienia Polakóww zakresiewłaści‑
wegopostępowaniazodpadami.Pokłosiem
tego jestm.in. niska efektywność segrega‑
cji odpadów„u źródła”, a co za tym idzie
–  zagrożenie uzyskania nałożonych pra‑
wem poziomów odzysku i recyklingu od‑
padówkomunalnych.Opotrzebie,ba– na‑
wetobowiązkukształtowaniapostawludz‑
kichwtymobszarzemówiązgodnymchó‑
rem wszyscy przedstawiciele władz, za‑
równo rządowych (z Ministerstwem Śro‑
dowiska na czele), jak i samorządowych,
bezwzględunasympatiepolityczne.Szko‑
da tylko, że częstona czczych słowach się
kończy.Owszem,mamymnóstwoprzykła‑
dów wzorcowych działań podejmowanych
na rzecz podnoszenia świadomości ekolo‑
gicznej.Niestety,sporaczęśćgminbagate‑
lizuje ten temat,mimo że edukacja ekolo‑
giczna jest wpisana w kompetencje lokal‑
nychsamorządów.Małotego,częściąskła‑
dową opłaty za odbiór i zagospodarowa‑
nie odpadów, uiszczanej przez mieszkań‑
ców, sąwłaśnie koszty związane z eduko‑
waniemwzakresieodpadów.Częstojednak
owa „edukacja”ogranicza się dopodawa‑
niemieszkańcomterminuzbiórkiodpadów.
Tymczasem sama informacjaniewystarczy,
byzmotywowaćwszystkichdowłaściwego
postępowaniazodpadamiczy–  idącdalej
– zapobiecichpowstawaniu.

Dobry edukator to skarb
–  Edukacja ekologiczna i gospodarka od
padami to są dwie, ściśle ze sobą powiąza
ne sprawy. A w moim przekonaniu, edukacja 
w tym zakresie jest ważniejsza niż sama go
spodarka odpadami – mówi Kinga Gamań‑
skazfirmyEkorum,któranacodzieńzajmuje
sięm.in.organizacjąkampaniiinformacyjno‑
‑edukacyjnych w gminach. –  Edukacja od
padowa to nie to samo, co edukacja ekolo
giczna. To jej pokaźna część mająca na celu 
przede wszystkim przygotowanie społeczeń
stwa do świadomego i właściwego, zgodne
go z prawem postępowania z odpadami. Je
śli tak sformułujemy cel, to gmina nie może 
ukierunkować się na jednorazową akcję. To 
muszą być cykliczne, permanentne działania!
We wrześniu br. firma Ekorum przepro‑

wadziławarsztatydlazakładówigmindoty‑
cząceskutecznejedukacjiekologicznejwza‑
kresiegospodarkiodpadami.Płynącez tego
spotkania wnioski pozwalają wskazać kilka
punktów, które uczynią prowadzonedziała‑
niabardziejefektywnymi. Jednymznajważ‑
niejszych czynników determinujących sukces
w tym obszarze jest znalezienie odpowied‑
niejosoby– edukatora,któraposiadawiedzę
zarównoteoretyczną,jakipraktyczną.– Nie 
należy w tym zakresie oszczędzać na kadrze, 
bo ta, która jest dobra, sprawna, znająca te
mat to 80% sukcesu – przekonujePawełSza‑
dziewicz z Ekorum. – Efektywna ekoedukacja 
powinna zawierać elementy charakteryzujące 
dany teren. A zatem edukator musi przeanali

zować wielkość i specyfikę regionu, istniejące 
w nim instalacje służące zagospodarowaniu 
odpadów, określić grupy docelowe i poziom 
ich wiedzy oraz środki finansowe na edukację.

Rozpoznać grupy docelowe
Zanimjednakzaczniemyedukować,najważ‑
niejszym aspektem będzie rozpoznanie po‑
trzeb grup docelowych. Niezwykle istotna
jest ich psychografia. Musimy sobie odpo‑
wiedziećnapytania:dokogochcemydotrzeć
z naszym przesłaniem, kto jest najważniej‑
szymgraczemnanaszymrynku,jakiemetody
będąnajskuteczniejszewdotarciuzkomuni‑
katemorazktóreinstrumentyedukacyjnebę‑
dąnajlepsze. Wartosięnadtymgłębokoza‑
stanowić,gdyż– jakwynikazbadańFundacji
ProKartonzleconychTNS– aż40%respon‑
dentówwogóleniesegregujeodpadów.
Gamanarzędziedukowaniajestdziśnie‑

zmiernieszeroka.Ważne,bydziałaniareali‑
zowane zapośrednictwem różnychmetod,
uzupełniałysię.Bardzowartościoweidoce‑
nianesąrównieżinicjatywy,któreaktywizu‑
ją społeczeństwo, kładąnaciskna kształce‑
nie iwymianęwiedzyorazsłużądoposaża‑
niuobiektówinfrastrukturyzwiązanejzedu‑
kacjąekologiczną.
Odpowiadając na pytanie, kogo chcemy

edukować,musimywziąćpoduwagęnietylko
dalekosiężneplany,alerównieżto,cojest„tu
i teraz”.Mówienienajmłodszemupokoleniu,
naczympolegawłaściwagospodarkaodpada‑
miczyangażowaniedzieciwróżnekonkursy

Jak podaje Fundacja ProKarton na podstawie 
zleconych TNS badań – aż 40%  

respondentów w ogóle  
nie segreguje odpadów.

Edukacja odpadowa 
– dla chcącego nic trudnego!
Wysokipoziomświadomości
ekologicznejPolakówtonietylko
potrzebachwili,alerównieżczynnik,
któryświadczyonowoczesności
państwa.Stądniezmiernieistotne
jest,bypoprawawtymwzględzie
nastąpiłazarównowśróddzieci,
jakiuludzidorosłych,zwłaszcza
pracującychipodejmującychważne
dlakrajuispołeczeństwadecyzje.
Jakzatemskutecznieprowadzić
edukacjęprośrodowiskową?

60 | technika‑komunalna.pl TK nr 6/2018

g o s p o d a r k a  o d p a d a m i



proekologicznejesttematemwdzięcznymizy‑
skuje niemal natychmiastowy odzew. Jednak
musimy pamiętać, że uzyskanie określonych
poziomówodzyskuirecyklingutokwestianie
kilkunastu lat, zanim „Jaś stanie się Janem”,
aleperspektywakilkulat.Dlategopowinniśmy
skupiaćsięrównież,amożeprzedewszystkim
– naedukowaniudorosłych.– W mojej ocenie, 
w pierwszej kolejności musimy edukować płat
ników, czyli te osoby, które płacą za gospodar
kę odpadami. Dlatego na naszych warsztatach 
staraliśmy się skupić właśnie na komunikacie 
do osób dorosłych, które świadomie podejmą 
się trudu segregacji odpadów „u źródła”. Dzi
siaj edukowane przez nas dzieci w przyszło
ści będą robiły to dla idei, będą wysoce uświa
domione w tym obszarze. Do dorosłych raczej 
przemówi prosta ekonomia: segreguję – pła
cę mniej –  twierdzi Paweł Szadziewicz. We‑
dług prowadzonych analiz, w rzeczywistości
najtrudniejszą grupą do edukowania są oso‑
bywwieku15–29 lat,którerzadkoprzywią‑
zująwagędopoprawnegosegregowaniaod‑
padów.Stądwłaśnienatejgrupiewartosku‑
pićdziałaniaedukacyjnewzakresieodpadów,
w odpowiedni sposób dobierając narzędzia
i metody komunikacji.

Czy istnieje recepta 
na edukacyjny sukces?
Realizacja kampanii edukacyjnej w gminie
czy regioniemusi być również nastawiona
naskonstruowanieodpowiedniegoprzeka‑
zu.Cechyskutecznejkomunikacjiodpowia‑
dajązasadzieSMART,azatemprzekazpo‑
winien być szczegółowy, mierzalny, atrak‑
cyjny, realistyczny i terminowy. –  Przede 
wszystkim należy pamiętać o tym, by za
wsze posługiwać się językiem prostym, ade
kwatnym do danej grupy odbiorców. Nie za
wsze bowiem adresaci naszego przesłania 
zrozumieją intencje autora –  podkreśla Pa
weł Szadziewicz. –  Ludzie z branży zazwy
czaj są obeznani z pewną nomenklaturą, 
co nie znaczy, że „przeciętny Kowalski” bę
dzie się posługiwał specjalistycznym słow
nictwem. Warto zatem treści ulotek czy ko
munikatów konsultować z przedstawiciela
mi danej grupy, aby nasz przekaz bez pro
blemu do nich trafił. Przykładem pierwszym 
z brzegu jest nazwa skrótowa punktu selek
tywnego zbierania odpadów komunalnych, 
czyli PSZOK. Dla przeciętnego mieszkańca 
gminy ten tak popularny w branży skróto
wiec jest nie do rozszyfrowania. Dlatego, je

śli chcemy uzyskać zamierzony efekt, zarów
no ta, jak i inne nazwy czy zwroty muszą być 
jasno i prosto wyjaśnione.
Jasny i dostosowany do konkretnej gru‑

py odbiorców komunikat, przekazany przez 
kompetentnego,doświadczonego edukato‑
ra, który zna lokalne uwarunkowania i jest
merytorycznieprzygotowanydoprowadze‑
nia szkoleń z zakresu segregowania odpa‑
dów,permanentnedziałaniaedukacyjneod‑
powiadające na potrzeby odbiorcóww za‑
kresie podnoszenia świadomości ekologicz‑
nej, podejmowane z wykorzystaniem no‑
woczesnychmetod inarzędzi– takpokrót‑
ce wygląda recepta na skuteczną eduka‑
cjęodpadową.Rozmachizastosowanefor‑
myzależąoczywiścieodposiadanychśrod‑
kówfinansowych.Jednak– jakpokazująlicz‑
neprzykładygmindziałającychwtymobsza‑
rze– dlachcącegonic trudnego.A iNaro‑
dowyFunduszOchronyŚrodowiskaiGospo‑
darkiWodnej czy organy wojewódzkie pa‑
trząprzychylnymokiemnatepodmioty,któ‑
re chcą podnosić świadomość ekologiczną
lokalnychspołeczności.

Katarzyna Terek
Ekorum

Hierarchia postępowania z odpadami 

Przedsięwzięcie do�nansowano ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, 

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin, 
www.zgo-jarocin.pl

Zapobieganie powstawaniu odpadów
Odzyskiwanie - recykling Składowanie

Działaj tak, by w Twoim otoczeniu 
powstawało jak najmniej śmieci! Działania, które pozwalają na odzysk z odpadów 

cennych surowców, przekazywanych 
do ponownego wykorzystania 

To, czego nie da się już odzyskać, trafi na składowisko

Zakład Przetwarzania
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ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie 
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Ogólna charakterystyka czasopisma

Technika KOMUNALNA toogólnopolskie czasopismo
branżoweskierowanedoosóbzwiązanychzszeroko
pojętym sektorem komunalnym.W podejmowanych
tematach koncentruje się na najnowszych rozwiąza‑
niach technicznych i technologicznych, stosowanych
wgospodarceodpadami, recyklinguorazprzyutrzy‑
maniudrógizieleni.Każdynumerczasopismazawie‑
ram.in.fachoweopisysprzętuorazmaszynkomunal‑
nych,wynikitestóworazprezentacjepojazdówwyko‑
rzystywanychdoodbioruitransportunieczystoścista‑
łychipłynnych,atakżereportażedotyczącefunkcjo‑
nowania RIPOK‑ów, sortowni, oczyszczalni ścieków,
składowiskodpadów,złomuitp.

Częstotliwość i nakład

AktualnieczasopismoTechnikaKOMUNALNAukazuje
się6razywrokuwnakładziedrukowanymwynoszą‑
cym3.300–4.000egzemplarzy (zależnieodspiętrze‑
niaimprezbranżowych).

Dystrybucja

Głównym kanałem dystrybucji czasopisma jest bez‑
płatna wysyłka bezpośrednia do osób związanych
zsektoremkomunalnym.Kosztydrukuorazkolporta‑
żumagazynuzapośrednictwemPocztyPolskiejponosi
Wydawca.PozawysyłkączasopismoTechnikaKOMU‑
NALNA jest równieżdystrybuowanena targachoraz
konferencjachbranżowych.

Grupy czytelników

Zamówienie prenumeraty

Aby otrzymywać bezpłatnie czasopismo Technika 
KOMUNALNA,wystarczywypełnićformularznastro‑
nie internetowej www.technika‑komunalna.pl w za‑
kładcePRENUMERATA.

Cennik reklam

Dzięki „celnej”dystrybucji doosób ściśle związanych zgospodarką
odpadami,czasopismoTechnikaKOMUNALNA jestatrakcyjnymno‑
śnikiemreklamiogłoszeń.Płatnepublikacjemogąbyćzamieszczane
zarównowczasopiśmie,jakinastronieinternetowejwydawnictwa.

TYLKO REKLAMA

• 1/8stronyreklamy 1.000zł

• 1/4stronyreklamy 1.500zł

• 1/3stronyreklamy 2.000zł

• 1/2stronyreklamy 2.500zł

• 1stronareklamy 4.000zł

• reklama2‑stronicowa(rozkładówka) 6.000zł

• reklama1/1stronynaIIlubIIIokładce +20%cenypodstawowej

• reklama1/1stronynaIVokładce +30%cenypodstawowej

• Pierwszaokładka*(zdjęcie,hasłoreklamowe) 7.000zł

PAKIET: ARTYKUŁ + REKLAMA

• 1/4stronyreklamy+3/4stronyartykułu 2.000zł

• 1/3stronyreklamy+2/3stronyartykułu 2.500zł

• 1/2stronyreklamy+1/2stronaartykułu 3.000zł

• 1/2stronyreklamy+1,5stronyartykułu 4.000zł

• 1stronareklamy+1stronaartykułu 5.000zł

• 1stronareklamy+2stronyartykułu 6.000zł

• reklama2‑stronicowa(rozkładówka)+1stronaartykułu 8.000zł

• reklama2‑stronicowa(rozkładówka)+2stronyartykułu 9.000zł

• reklama1/1stronynaIIlubIIIokładce +10%cenypodstawowej

• reklama1/1stronynaIVokładce +20%cenypodstawowej

Rabaty:
•dla6emisji:20%
•dla3emisji:10%
Uwaga:dopodanychcennależydoliczyćpodatekVATwwysokości23%

Formaty i wymiary reklam

420 x 297 mm
+ 4 mmspadu
zkażdejstrony

2‑stronicowa

(rozkładówka)

210 x 297 mm
+ 4 mmspadu
zkażdejstrony

cała 
strona

190 x 135 mm

1/2 strony
poziomo

190 x 68 mm

1/4 strony

190 x 85 mm

1/3 strony

92 x 68 mm

1/8 
strony

92 x 275 mm

1/2 
strony
pion

* przy zamówieniu pierwszej okładki, na wszystkie publikacje jest udzielany 
rabat w wysokości 50%.

2%  
zakładyenergetyczneielektrociepłownie

2%  
inni

12% 
zarządydróg 

izielenimiejskiej

26% 
zakładyprzetwarzania,
utylizacjiiskładowania

odpadów

18% 
zakładyusług
komunalnych

11%  
producenciorazdystrybutorzymaszyn
i pojazdów komunalnych

9%  
urzędymiastaigminy

7%  
zakładywodociągówikanalizacji

6%  
zakładyrecyklingusurowcówwtórnych

3%  
skupyiskładowiskazłomu

2%  
oczyszczalnieścieków

1%  
szkołyiuczelniewyższe

1%  
firmyleasingoweibanki
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PREFABRYKATY BETONOWE  
DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH

PRODUKCJA, TRANSPORT, MONTAŻ

W.T.H.M.B. MAREK DĄBROWSKI 
ul. Łęgi 1A, 01-329 Warszawa, tel. 503 006 319, fax 22 666 15 39

e-mail: biuro@mdbeton.pl, www.mdbeton.pl

BLOKI BETONOWE
do wznoszenia murów oporowych umożliwiających:
• składowanie odpadów, kruszyw, opału, płodów rolnych
• budowę garaży, hal, wiat i ogrodzeń
• tworzenie zapór wodnych i wałów przeciwpowodziowych

Bloki firmy MD Beton są wykonywane z betonu klasy B25 lub wyższej. 
Mają kształt prostopadłościanów o różnych wymiarach lub inne formy 
i wykończenie zależne od zastosowania prefabrykatu

PŁYTY DROGOWE TYPU MON
do budowy tymczasowych dróg technologicznych, dróg dojazdowych, 
stałych dróg gminnych, osiedlowych, parkingów itp. Mają wbudowane haki 
transportowe umożliwiające wielokrotną zmianę miejsca wykorzystania płyt

Płyty typu MON firmy MD Beton są zbrojone podwójną siatką stalową  
i wykonywane z betonu klasy C30/37 lub C35/45



NIEZRÓWNANA 
WYDAJNOŚĆ

3-litrowy silnik  
z momentem obrotowym  

350 Nm

ABSOLUTNA PRZYJEMNOŚĆ 
Z JAZDY

Pierwszy silnik na gaz ziemny 
z ekskluzywną, 8-stopniową 
automatyczną skrzynią biegów

ZRÓWNOWAŻONA 
TECHNOLOGIA

O 95% mniejsza emisja CO2  
przy zastosowaniu biometanu

WYJĄTKOWA  
OSZCZĘDNOŚĆ

Do 35% mniej zużytego paliwa  
w porównaniu z olejem napędowym

DZIĘKI DAILY BLUE POWER ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT  
JEST DZIŚ RZECZYWISTOŚCIĄ

Zachodzące obecnie szybkie zmiany w branży transportowej wymuszają stosowanie technologii zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w miejskim przewozie ludzi i towarów. Samochody z serii Daily Blue Power oferują przedsiębiorcom 
wyjątkowe korzyści – pełną swobodę wyboru spośród różnych rozwiązań oraz niższy całkowity koszt posiadania.
Wszystkie pojazdy z tej serii już dziś spełniają rygorystyczne normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać od 2020 r.

MISTRZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
W EKOLOGICZNYM TRANSPORCIE
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