
2/2019 (14)
marzec-kwiecień

Kolejny FUCHS  
w firmie Holdmar  
– czas na „elektryka”



EXPERTS FOR THE REAL WORLD
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www.casece.com

ZAPOMNIJ O PROBLEMACH

5 LAT LUB 3 LATA

6000 godzin 4000 godzin
Pakiet ochrony 
układu napędowego  
i hydraulicznego

Pakiet ochrony 
“Premier”

DARMOWY PLAN OCHRONY

Szczegółowe informacje oraz dokładne warunki usługi można uzyskać u swojego dealera CASE.
Zastosowanie mają warunki ogólne. Wyłącznie do użytku służbowego. Opłata za dokumentację i podatek VAT 
płatne po podpisaniu umowy. Oferta obowiązuje dla urządzeń, których sprzedaż zafakturowano w dniach od 1 
stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Oferta nie jest wiążąca i podlega warunkom zwrotów, zmianom cen, 
warunków dostawy i przepisów.
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Jedyni autoryzowani dealerzy na terenie Polski:

www.ewpa.pl
tel. +48 601 89 66 89

www.asbud.com.pl
tel. +48  695 177 470

www.techekspert.pl
tel. +48 509 294 166

Szczegółowe informacje oraz dokładne warunki usługi można uzyskać u swojego dealera CASE. Zastosowanie  
mają warunki ogólne. Wyłącznie do użytku służbowego. Opłata za dokumentację i podatek VAT płatne po podpisaniu umowy. 
Oferta obowiązuje dla urządzeń, których sprzedaż zafakturowano w dniach od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
Oferta nie jest wiążąca i podlega warunkom zwrotów, zmianom cen, warunków dostawy i przepisów.



Drodzy Czytelnicy,

za nami 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zaś przed – wybory 
do Parlamentu Europejskiego i… nowa strategia przyznawania funduszy z budżetów 
unijnych na lata 2021–2027. Co prawda negocjacje, których są one przedmiotem, 
jeszcze się nie zakończyły, ale już dziś wiadomo, że czekają nas spore zmiany. 
Czy na lepsze? Skupiając się na faktach, spodziewać się można pakietu nowości, 
a w nim m.in. zmienionych zasad przyznawania środków. Polska ma ich dostać 
mniej o nawet 23%, co znacząco wpłynie na regionalne programy operacyjne, 
w których uczestniczą samorządy. Środków na lokalnie realizowane cele będzie 
po prostu mniej. Dlaczego? W tym roku Polska gospodarka została zakwalifikowana 
do grupy „rozwiniętych”. To awans z tzw. „rozwijających się” będący efektem PKB. 
Mimo że liczba potrzeb ciągle jest dość duża, kurek ze środkami zostanie przykręcony. 
Na ten moment 15 województw Polski kwalifikuje się do 85 ‑procentowego wsparcia 
w realizowanych projektach. Według nowych zasad ten poziom zmniejszy się 
nawet do 60%. Staniemy więc wkrótce przed koniecznością zgromadzenia sporego 
„wkładu własnego”. Biedniejsze regiony będą musiały przeznaczyć na inwestycje 
ok. 30% wartości projektu, a te bogatsze – 40%. Warto jednak zaznaczyć, 
że do grupy najbogatszych należy np. Mazowsze, a przecież to w tym województwie 
znajdują się naprawdę biedne regiony, drastycznie odstające od podnoszącej średnią 
aglomeracji warszawskiej. 

Zgodnie z przewidywaniami na ostateczny kształt funduszy i formy ich 
przyznawania musimy jeszcze poczekać. Powodem są planowane na maj wybory 
do Parlamentu Europejskiego. Decyzja o ogłoszeniu nowej strategii byłaby dość 
ryzykowna, gdyż szanse na pozyskanie budżetów na określone cele wpisuje się 
przecież w szereg obietnic wyborczych. Przedstawiciele państw wpłacających 
większe składki do wspólnego budżetu powalczą o niższe kwoty wpłat, a kraje 
korzystające z większych dotacji – będą z pewnością dążyć do jak najwyższych 
pul do zagospodarowania na rozwój swoich regionów. Na domiar wszystkiego 
– planowany, ale nieokreślony Brexit wpłynie na powyższe. Wielka Brytania 
wpłacała przecież znaczące kwoty do wspólnej kasy. Eksperci oceniają, że proces 
negocjacji potrwa, a finalne ustalenia mogą zapaść dużo później niż zdołaliśmy się 
do tego przyzwyczaić. Na same wypłaty również przyjdzie nam poczekać – środki 
raczej nie będą wpływać od początku 2021 r. Rząd walczy o zmiany w sposobie 
kwalifikacji regionów, a nam – pozostaje trzymać mocno zaciśnięte kciuki 
za powodzenie tych zabiegów.
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Protechnika jest firmą produkcyjną działającą w obszarze 
ochrony środowiska, gospodarki odpadami, recyklingu, 
przetwórstwa biomasy jak i rolnictwa oraz leśnictwa.       
Wszystkie nasze produkty są trwałe, a jednocześnie przyjazne                       
dla użytkownika. Kładziemy nacisk na przepustowość,              
wydajność i łatwość obsługi oferowanych maszyn.

ODPADY KOMUNALNE

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 

Jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą sprzętu 
eksploatacyjnego, akcesoriów, części i innych materiałów 
używanych w wielu branżach, takich jak recykling, produkcja 
paliw alternatywnych, przemysł drzewny, przetwórstwo 
tworzyw sztucznych, przemysł metalowy i przemysł         
spożywczy. Specjalizujemy się w produkcji noży              
przemysłowych wykorzystywanych w procesie rozdrabniania 
odpadów, produkcji paliw alternatywnych i recyklingu.

PASSIONDRIVEN 
TECHNOLOGY

handlowy@protechnika.com
www.protechnika.com

ul. Żelechowska 67, 
21 – 400 Łuków

ENERGIA Z ODPADÓW
ODZYSK ENERGII I ZMNIEJSZANIE ILOŚCI ODPADÓW STAŁYCH I BIOMASY

ROZDRABNIACZE SUSZARNIA TAŚMOWA
(RDF/SRF/BIOMASA/ODPADY STAŁE) 

BRYKIERCIARKA
(RDF/SRF/BIOMASA/ODPADY STAŁE)

SYSTEM PRZENOSZENIA

 SORTOWANIE I ZMNIEJSZANIE ILOŚCI ODPADÓW STAŁYCH 

ROZRYWARKI SITA DYSKOWE BELOWNICA POZIOMA SYSTEM PRZENOSZENIA

DO MASZYN I URZĄDZEŃ



argi Ekotech to wydarzenie,
które przyciąga największe
polskie, ale także zagranicz‑
ne firmy związane z branżą

komunalną.W tym  rokumożna by‑
ło spotkać przedstawicieli Belgii,
Francji, Korei Południowej, Niemiec,
Rumunii, Szwajcarii i Włoch. Zakres
tematyczny wystawy za każdym ra‑
zem jest bardzo szeroki i obejmuje
m.in. segregację odpadów, odzysk
surowców wtórnych oraz ich zago‑
spodarowanie. Podobnie jak w ze‑
szłych latach, zwiedzającymogli za‑
poznać się z bogatą ofertą różnego
rodzajumaszyn iurządzeńprzezna‑
czonych do gospodarki odpadami,
jak również rozwiązań wykorzysty‑

wanychdoutrzymaniaczystościulic,
chodników,budynkóworazdopielę‑
gnacjizieleni.
Wystawietowarzyszyłoaż12 kon‑

ferencji, wśród których najwięk‑
szym zainteresowaniem cieszył
się I Kongres Ekologii Powietrza.
Rangę wydarzenia podniosła obec‑
ność Wicepremiera, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława
Gowina, Minister Przedsiębiorczości
iTechnologiiJadwigiEmilewicz,atak‑
żePrezydentaKielcBogdanaWenty.
Podczastegorocznejedycjiodbyłysię
też m.in. konferencja Gospodarka
oObieguZamkniętym– Rozwiązania
dla Gmin w Perspektywie 2025, VII
Międzynarodowe ForumGospodarki

Jubileuszowe targi EKOTECH

T

W dniach od 27 lutego do 1 marca br. odbyła się jubileuszowa, XX edycja Międzynarodowych Targów 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Wzięło w nich udział 62 firmy z 8 krajów,  
a liczba zwiedzających przekroczyła 6 tys.

Odpadami, spotkanie Neutralizacja
odorów i substancji toksycznychczy
EkologdlaSamorządów.
VII Międzynarodowe Forum

Gospodarki Odpadami zorgani‑
zowano pod hasłem „Zbieranie,
Transport, Magazynowanie”. Wśród
tematówpojawiły sięm.in. – moni‑
toring gospodarki odpadami, moż‑
liwości finansowania czy koszty po‑
lis środowiskowych. Podczasdrugie‑
go dnia konferencji poruszane zo‑
stały tematyzwiązanezprzetwarza‑
niem i unieszkodliwiania odpadów.
Spotkanie dedykowane było samo‑
rządowcom, urzędnikom oraz pra‑
cownikom sektora komunalnego,
którzy na co dzień podejmują de‑
cyzje środowiskowe. Dla podobne‑
go grona przeznaczone było tak‑
żespotkanieEkologdlaSamorządu.
Wykorzystano je do omówienia
zmianwprzepisachdotyczącychod‑
padów, utylizacji niebezpiecznych 
śmieciczyobowiązkówtzw.JST.
Tegorocznaedycjatargówtotak‑

żepokazy sprzętu. Zwiedzającymo‑
gli więc zobaczyć, jak w praktyce
wygląda eliminacja zapylenia i odo‑

rów przy zastosowaniu mgły wod‑
nej,  drona „w akcji” oraz instalację
dopomiaruniskiej emisji czygasze‑
niapożaruskładowiskaodpadów.
Kolejne targi Ekotech ponow‑

niebędą2‑dniowe, zaplanowano je
wterminie26–27 lutego2020 r.
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Roll-Packery
 do palet, selektywnej zbiórki, odpadów gabarytowych
 zagęszcza bezpośrednio we wszystkich kontenerach
 wersja stacjonarna lub mobilna

Zmniejsz koszty  
i zaoszczędź czas!

Rotokompaktory PS1400
 do kartonów, folii itp.
 zagęszcza w worki
 waga belki do 450 kg
 dużo prostsza obsługa od belownicy

Rotokompaktory APS1100
 do odpadów komunalnych, kartonów itp.
 zagęszcza w pojemniki 1100 l
 dużo prostsza obsługa od belownicy

Prasokontenery APB & MPB
 do odpadów mokrych i suchych 
 nie wymagają czyszczenia komory prasowania
 100% szczelne
 większa waga odpadów w kontenerze 

porównując z innymi prasokontenerami

tel.: 33 812 69 35, 721 943 736
e-mail: biuro@bergmann-polska.pl
www.bergmann-polska.pl



la zakładów, które borykają się
zproblememprzesiewaniamokre‑
gokompostu,MultistarS3 stałsię
przysłowiowym strzałem w dzie‑

siątkę i trudno im dzisiaj wyobrazić sobie
dalsze funkcjonowaniebez tejmaszyny. Jej
unikatowośćwynikazzastosowania jedne‑
go lubdwóch (zależnieodmodelu)pokła‑
dów gwiaździstych. Zasadniczą ich część
stanowią elementy robocze w postaci gu‑
mowychgwiazd,któreobracającsię,wstrzą‑
sająmateriałwsadowy,ajednocześnieskie‑
rowujągodoprostokątnychotworów,jakie
tworzązsąsiednimiwałami.Najednymra‑
mieniukażdejgwiazdyznajdujesięstalowa
nakładka zapobiegająca gromadzeniu się
zanieczyszczeń w „oczkach” przesiewacza
(systemCleanstar).Szczegółoweinformacje
na tematmaszynyMultistar S3  zostały za‑
mieszczonewpoprzednimwydaniuTechniki
Komunalnej, tj. 1/2019.

ZZO Poznań
Jednązinstalacji,doktórychniedawnodo‑
starczonoprzesiewaczgwiaździstyMultistar
S3,jestZakładZagospodarowaniaOdpadów
w Poznaniu. Nowamaszyna została zaku‑
piona we wrześniu ub.r. i wyko‑
rzystuje się jąwhali dojrzewania
kompostu. –  Zdecydowaliśmy się 
na taką technologię, bo nie za‑
wsze jesteśmy w stanie otrzymać 
materiał na tyle mało wilgotny, aby 
można go było sprawnie frakcjo‑
nować na przesiewaczu bębno‑
wym. Multistar zapewnia komplet‑
nie inną jakość, jeśli chodzi o prze‑
siewanie, a do tego ma bardzo du‑
żą wydajność. Aby go w pełni wy‑
korzystać, konieczna jest odpo‑
wiednio duża maszyna załadunko‑
wa– opowiadaMariuszMatczak,
kierownikbiokompostowniwZZO
Poznań. Możliwość pracy z mo‑
krymmateriałemniebyłajedynym
argumentem, który przesądził
owyborzeprzesiewaczagwiaździ‑
stegoMultistar S3. Ponieważ ca‑
ła kompostownia pryzmowa jest
zadaszona, istotną rolę ogrywa‑
ła też kompaktowa budowama‑
szyny. –  Nie znam drugiego sita 
3 ‑frakcyjnego o tak małej wysoko‑
ści. Gdyby było wyższe, nie moż‑
na byłoby pracować pod wiatą, 
załadunek materiału jakąkolwiek 
ładowarką wiązałby się z ryzy‑
kiem uszkodzenia konstrukcji da‑
chu– tłumaczyMariuszMatczak.

– W stosunku do poprzednio wykorzysty‑
wanego sita bębnowego, 3 ‑frakcyjny prze‑
siewacz gwiaździsty umożliwia nam spraw‑
ne zarządzanie procesem frakcjonowania 
kompostu, pozwala efektywniej wykorzystać 

Gwiaździstym szlakiem 
(część2)
Przesiewacz gwiaździsty 
Multistar S3 firmy Komptech 
przebojem wszedł na polski 
rynek. Choć jest sprzedawany 
dopiero od kilku lat, trafił już 
do wielu nabywców. 
To zasługa możliwości 
efektywnej pracy z mokrym 
kompostem, czym bije 
na głowę popularne 
przesiewacze bębnowe.

Multistar S3 w ZZO Poznań ma opcjonalny przenośnik do odprowadzania 
najgrubszej frakcji, dzięki czemu pryzma jest tworzona w pewnej 
odległości od maszyny i tym samym może być wyższa.

W ZZO Poznań cały plac kompostowania jest zadaszony, 
przez co przesiewacz gwiaździsty oraz przerzucarka 
kompostu musiały mieć niewielką wysokość. 

D

Przerzucarki Komptech mają automatyczny system 
prowadzenia w pryzmie, co oznacza, że maszyna sama 
dobiera prędkość jazdy do oporu, jaki pojawia się na bębnie 
roboczym. Na zdjęciu Topturn X55 dostarczony ZZO Poznań.

Dwa hydraulicznie opuszczane koła powodu‑
ją uniesienie całej maszyny. Można ją wtedy ła‑
two przestawić bez konieczności angażowania 
„hakowca”, np. za pomocą zwykłej ładowarki.
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zasoby ludzkie i sprzętowe, co finalnie prze‑
kłada się na obniżenie kosztów – dodajekie‑
rownikbiokompostowni.
WZZOPoznańpracująjeszczeinnema‑

szynymarki Komptech. Tom.in. zakupio‑
ny w 2015  r. wolnoobrotowy rozdrab‑

niacz 2‑wałowy Crambo 3400. Znajduje
się on na terenie hali przyjęcia, w któ‑
rej przede wszystkim odbywa się przygo‑
towanie wsadu do fermentacji w komo‑
rach beztlenowych. Ma za zadanie roz‑
drobnieniewszystkichodpadówtakichjak
drewno czy gałęzie, z którymi nie pora‑
dzi sobieumieszczonana samympocząt‑
ku linii rozrywarka do worków. Mariusz
Marczak jest z niej bardzo zadowolony:
–  Ta maszyna dobrze spełnia swoją rolę. 
Przepracowała u nas niemal 7 tys. h i moż‑
na powiedzieć, że jest praktycznie bezawa‑
ryjna. Wymieniamy w niej tylko części eks‑
ploatacyjne, a więc takie, które podlegają 
normalnemu zużyciu.
Tuż po przesiewaczu gwiaździstym

MultistarS3 doZZOPoznańtrafiłajeszcze
przerzucarka do kompostu Topturn X55.
Zastąpiła o wiele starszą maszynę tego

typu, która ponadto miała pod‑
wozie kołowe. Takie rozwiązanie
niesprawdzałosięwpoznańskiej
instalacjizewzględunanachyle‑
nie podłoża w zadaszonej kom‑
postowni. Nowa maszyna jest
wyposażona w gąsienice, dzięki
czemu łatwopokonujewzniesie‑
nia nawet jeśli nawierzchnia jest
śliska. Podobnie jak w przypad‑
kuprzesiewacza,dlapoznańskie‑
gozakładuistotneznaczeniemia‑
łaniewielkawysokośćprzerzucar‑
ki,aTopturnX55 jestjednąznaj‑
niższychmaszyntegotypuozbli‑
żonych parametrach roboczych.
Mariusz Marczak chętnie odnosi

się teżdoobsługi serwisowej świadczonej
przezAgrex‑Eco:– Mechanicy, którzy przy‑
jeżdżają do maszyn Komptech dobrze się 
na nich znają i wykonują swoją pracę bar‑
dzo starannie. Mogę więc ich spokojnie zo‑
stawić i zająć się swoimi obowiązkami.

Best‑Eko
Inną firmą, która korzysta
z przesiewacza gwiaździ‑
stegoMultistar S3  i to już
ponad dwa lata, jest spół‑
ka Best‑Eko z Rybnika. Jej
historia rozpoczyna się
w1996 r.odzakupuoczysz‑
czalniścieków.Kilkalatpóź‑
niej postanowiono rozsze‑
rzyć działalność o kompo‑
stowanie odpadów zielo‑
nych –  głównie ze wzglę‑
dunapotrzebęzagospoda‑
rowania własnych osadów.
Kolejnym milowym kro‑
kiem w rozwoju firmy by‑

ło otrzymanie w 2011  r. zgody na wpro‑
wadzeniewytwarzanegokompostudoob‑
rotu(nawózorganicznyBest‑Terra).Jaksię

później okazało,wydarzenie tomiało klu‑
czowywpływ na przyznanie Best‑Eko sta‑
tusu RIPOK‑a –  jedynej instalacji tego ty‑
puw regionie III województwa śląskiego.
Przeztelatawistotnysposóbzmieniłasię

Podczas załadunku liści albo tra‑
wy za pomocą ładowarki, czasa‑
mi do kontenera trafi krawężnik, ale 
to tylko jedna z wielu niespodzianek, 
jakie odnajdowali pracownicy Best‑
‑Eko. Prawdziwym zaskoczeniem 
był kawałek szyny kolejowej wyjęty 
z rozdrabniacza Crambo. Oczywiście 
spowodował zatrzymanie maszyny, 
ale wbrew przewidywaniom nie do‑
szło do wyłamania żadnego zęba.

Rozdrabniacz Crambo 3400 zamontowany w hali przyjęcia 
ZZO Poznań ma płynną regulację wałów i jest napędzany 
silnikiem elektrycznym o mocy 160 kW.

Choć Multistar S3 pracuje w Best ‑Eko już trzeci rok, nie wymieniano 
w nim jeszcze żadnej gwiazdki. Jedyna czynność, jaka została wy‑
konana w ramach typowej obsługi, polegała na wymianie nakładek 
systemu Cleanstar, które zużyły się w wyniku normalnej eksploatacji. 

Produkt finalny oferowany w Best ‑Eko jako nawóz 
organiczny jest czysty i ma jednorodną strukturę. 

Łukasz Birecki, dyrektor handlowy Agrex ‑Eco 
i Grzegorz Pilarski, członek zarządu Best ‑Eko 
są zadowoleni z dotychczasowej współpracy, 
która między reprezentowanymi przez nich fir‑
mami trwa blisko 10 lat. 

W Best ‑Eko zasyp rozdrabniacza Crambo został doposażony 
w dodatkowe nadstawki, zapobiegające wypadaniu 
największych gałęzi. 

technika‑komunalna.pl | 9TK nr 2/2019

m a s z y n y  r e c y k l i n g o w e



ilośćodpadówzielonychtrafiającychdoza‑
kładu.– Na początku trzeba było się o nie 
wręcz upominać, m.in. od firm, które ko‑
siły w mieście trawę. Teraz przyjmujemy 
ich ponad 30 tys. t rocznie i tendencja ca‑
ły czas jest zwyżkowa– opowiadaGrzegorz
Pilarski, członek zarządu w Best‑Eko.
Zwiększyła się też ilość komunalnych osa‑
dów ściekowych, co sprawiło, że zastoso‑

wanieprzesiewaczabębnowegoprzypro‑
dukcji kompostu nie do końca się spraw‑
dzało –  materiał poddawany frakcjono‑
waniumiałdużąwilgotność.– Mokry od‑
pad oblepia się na sicie bębnowym i two‑
rzą się z niego kulki, przez co maszyna szyb‑
ko traci wydajność i skuteczność. Multistar 
S3 był więc dla nas prawdziwą rewolucją, 
bo okazało się, że można efektywnie prze‑
siewać nawet tak trudny materiał jak nasz. 
Oczywiście mogę przygotować bardziej su‑
chy wkład do kompostowania, bo wystar‑
czy, że dodam do niego mniej osadów, 
ale wówczas muszą szukać innego sposo‑
bu na ich zagospodarowanie –  tłumaczy
Grzegorz Pilarski. –  Jesteśmy prywatną fir‑
mą, więc o wyborze sprzętu nie musi de‑
cydować przetarg. Jeśli maszyna się u nas 
sprawdza, to my ją kupujemy nawet jeśli 

jest droższa, ponieważ kluczowe znacze‑
nie ma tutaj osiągnięcie zamierzonego celu. 
Zanim nabyliśmy Multistara, wzięliśmy go 
na testy. Po tym, co pokazał, od razu złoży‑
liśmy zamówienie.
Problemmokrego kompostu nie był je‑

dynym, z którym musiała się zmierzyć fir‑
maBest‑Eko.Większośćodpadówzielonych
jestprzywożonanaczepamibądźwdużych

kontenerach. Są one zmieszane, co ozna‑
cza,żeznajdująsięwnichgałęzie,trawa,li‑
ścieitp.– wszystko,cowdanymokresie ro‑
ku trafia do PSZOK‑a. Uznano, że zamiast
„walczyć”zewszystkimigminamiizmuszać
jedosegregowania,lepiejbędziezhomoge‑
nizować przyjmowany materiał na samym
początkuprocesu.Wtymceluzostałzaku‑
pionyrozdrabniaczCrambo3400.Podobnie
jakw przypadkuMultistara,wybórmaszy‑
nypoprzedzono testami.– Byliśmy otwarci 
na ofertę różnych producentów i wiele firm 
skorzystało z możliwości zaprezentowania 
swojego rozdrabniacza. Nie mogę powie‑
dzieć, aby któryś z nich był zły, ale w przypad‑
ku materiału, jaki występuje u nas, ponow‑
nie najlepiej wypadł Komptech. Otrzymana 
frakcja nie była ani za drobna, ani za gru‑
ba, jednym słowem o parametrach, na jakich 

najbardziej nam zależy –  dodaje Grzegorz
Pilarski. Maszyna Crambo 3400  pracuje
wBest‑Ekoodlipca2018 r.Jesteksploato‑
wana bardzo intensywnie – w sezonie na‑
wet14 hnadobę.
– Oprócz maszyn, istotne znaczenie ma 

też serwis, a według mnie ten z Agrex ‑Eco 
jest najlepszy w kraju. Chłopaki są szyb‑
cy i mają duże doświadczenie. Proszę sobie 
wyobrazić, że maszyna Crambo, która pra‑
cuje średnio po 12 h dziennie nagle się psu‑
je, np. zaciera się w niej łożysko i trzeba je 
wymienić. Jak serwis mi powie, że przyje‑
dzie za tydzień, bo nie ma tego elementu 
w kraju, to ja nie wiem, czy do końca se‑
zonu obrobię się z tym materiałem, który 
do mnie przyjeżdża. Ważne jest więc, aby 
serwis miał wszystko na miejscu i mógł prze‑
prowadzić skuteczną interwencję najpóźniej 
pojutrze– dodajeGrzegorzPilarski.

MASTER Odpady i Energia
Kolejnyzakład,któryzdążyłjużdocenićza‑
lety przesiewacza gwiaździstego Multistar
S3 toMASTEROdpadyiEnergiawTychach.
Nowamaszynazostaładostarczonawsierp‑
niuub.r.,główniedoprodukcjiwysokiejja‑
kościkompostu.– Multistar nie trafił do nas 
przypadkowo – jego zakup wynikał z kon‑
kretnych potrzeb. Staraliśmy się o certyfikat 
na wytwarzany polepszacz glebowy, a roz‑
wiązania, z których korzystaliśmy przy jego 
produkcji, nie zapewniały odpowiedniej ja‑
kości i wydajności. Mam tu na myśli prze‑
siewacz bębnowy. Zainteresowała nas tech‑
nologia przesiewania gwiaździstego, a dzię‑
ki uprzejmości firmy Agrex ‑Eco mogliśmy 
przetestować maszynę Multistar w naszym 
zakładzie. Byliśmy pod wielkim wrażeniem 
jej działania, bo otrzymywany materiał miał 
naprawdę świetną jakość – wspominaPaweł
Kondratowicz, kierownik działu produkcji
iskładowania,zastępcadyrektoratechnicz‑
negowfirmieMASTEROdpady i Energia.
– Zanim doszło do zakupu tej maszyny, od‑
wiedziliśmy jeszcze kolegów z Best ‑Eko, 

Komponenty układu napędowego zabezpieczają metalowe panele, natomiast pozostałą część 
maszyny wytrzymała plandeka (taka jak stosowana w naczepach kurtynowych), co ogranicza masę 
całego przesiewacza. Na zdjęciu maszyna pracująca w zakładzie MASTER Odpady i Energia.

Wszystkie gwiazdy są wykonane z gumy, 
dzięki czemu uginają się w kontakcie z twar‑
dym materiałem i bardzo rzadko dochodzi 
do ich uszkodzenia. 

Nawet takie zanieczyszczania jak długa folia nie owijają 
się na wałach z gwiazdami, ale pozostają na powierzchni 
pokładu i trafiają na przenośnik frakcji zgrubnej.
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którzy już ją mieli. Zawoziliśmy do nich swój 
materiał, aby sprawdzić, jak sobie z nim po‑
radzi. Byliśmy bardzo zadowoleni z uzyska‑
nych rezultatów, co dodatkowo upewniło 
nas w przekonaniu, że warto pójść w tym 
kierunku –  dodaje Paweł Kondratowicz.
W zakładzie MASTER Odpady i Energia
przyjętozacel,abypołowakompostu,któ‑
ryzostaniewytworzonywbr.(ok.10 tys.t)
zostałazagospodarowana jakopolepszacz
do gleby. Przedstawiciele firmy są przeko‑
nani,żezapomocąprzesiewaczaMultistar
uda się to osiągnąć. Otrzymywany pro‑
dukt cieszy się bardzo dużym powodze‑
niemijestodbieranypraktycznienabieżą‑
co. Paweł Kondratowicz zwraca też uwa‑
gę na dużą wydajność nowej maszyny:
– Z roku na rok przybywa odpadów zielo‑
nych, a 10  tys. t trawy to naprawdę spo‑
ra ilość. Dzięki Multistarowi mamy trochę 
oddechu, bo zapewnia taki przerób, że je‑
steśmy w stanie wycofać na trochę maszy‑
nę załadunkową i skierować ją np. do pro‑
dukcji paliwa alternatywnego. Mamy więc 
możliwość szerszego wykorzystania sa‑
mej ładowarki, co przy przesiewaczu bęb‑
nowym było bardzo trudne. W MASTER 
OdpadyiEnergiamaszynaMultistarS3 jest
też wysoko punktowana za napęd elek‑
tryczny oraz unikatowy system Cleanstar.
ZdaniemPawłaKondratowiczajestonbar‑
dzo skuteczny, bo choć przesiewacz jest
użytkowanyponadpół roku,dotejporynie
było konieczności czyszczenia pokładów
przesiewających.

Karol Wójtowicz

Przy przenośniku odbiorczym frakcji 
pośredniej znajdują się stopnie wejściowe 
umożliwiające bezpieczny i wygodny dostęp 
do górnej części maszyny (przenośnika 
zgrzebłowego w komorze załadunkowej 
i górnego pokładu gwiaździstego).

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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SEPARATORY
OPTYCZNE
CLARITY
MULTIWAY

dedykowany 
do kompleksowego 
zagospodarowania frakcji
3D z separatora
balistycznego

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

umożliwia wysortowanie
do 6 frakcji w jednym
urządzeniu

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

bardzo prosta wymiana
części eksploatacyjnych

DANE TECHNICZNE CLARITY MULTIWAY 
do odpadów opakowaniowych
szerokość taśmy sensora (mm): 1000 2000
maks. 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

REKLAMA
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rzerzucarki do kompostu oferowa‑
ne przez firmę Doppstadt to kon‑
strukcjetypubocznego,przeznaczo‑
ne dowspółpracy z ciągnikami rol‑

niczymi.Wporównaniudomaszynbramo‑
wych ich główną zaletą jest efektywniejsze
wykorzystanieplacukompostowego,ponie‑
ważumożliwiajątworzenieszerokichpryzm
obardzodużejwysokości– nawet3,2 m.Na
tejsamejpowierzchnimożnawięczmieścić
znaczniewięcejmateriału,wdodatkuufor‑
mowanegonietylkotrapezoidalnie,alerów‑
nieżwielowarstwowo„napłasko”.Samspo‑
sób,w jaki odbywa się przerzucanie, gwa‑
rantuje z kolei dokładniejsze rozdrobnienie

kompostuijegolepszenapowietrzenie,dzię‑
kiczemuprocesrozkładutlenowegozacho‑
dziznacznieszybciej.Przerzucarkioferowane
przezfirmęDoppstadtwyróżniajeszczejed‑
nacecha– obie stanowiąelementdoposa‑
żeniaciągnika.Wielezakładówposiada już
odpowiednitraktor,atakaprzerzucarkajest
dużotańszaodkonstrukcjibramowej.Zakup
zestawu też jestwarty rozważenia,boma‑
szynę do napowietrzania kompostu zazwy‑
czajwykorzystujesięprzezkilkagodzincoje‑
den– dwatygodnie,natomiastciągnikmo‑
że znajdować zastosowanie każdego dnia
przywieluczynnościach.Oprócztransportu
– pozakupieniedrogichnarzędziroboczych

– znakomicienadajesiędopracprzeładun‑
kowych (za pomocą ładowacza czołowego
złyżkąlubwidłamipaletowym),odśnieżania
iuszorstnianianawierzchni(pługlemieszowy
lubwirnikowy,posypywarka)czy sprzątania
(szczotka walcowa). Odczepienie lub pod‑
czepienie przerzucarki do ciągnika jest bar‑
dzołatweiniezajmujedużoczasu– wpraw‑
nyoperatorjestwstaniewykonaćobieczyn‑
nościwciągu10–15 min.
WofercieDoppstadtsądwieprzerzucarki,

tj.DU265 „Panda”iDU320 „Grizzly”.Obie
działająnatejsamejzasadzie inapierwszy
rzut oka wyglądają podobnie, ale oprócz
wydajności, różni je ważna cecha: pierw‑
szaznichjestciągnięta,adruga– pchana. 

Pomocne zwierzaki Doppstadt

P

Trapezoidalnie czy na płasko? Za pomocą przerzucarek do kompostu 
Doppstadt o sympatycznych nazwach Panda i Grizzly można formować 
pryzmy o różnym kształcie i wielkości. Obie maszyny zapewniają 
ponadto bardzo dobre napowietrzenie materiału, co w znaczący 
sposób przyspiesza proces kompostowania.

Obie maszyny mogą być wyposażone 
w dodatkową tarczę zbierającą, która ułatwia 
przerzucanie wysokich pryzm.

Przerzucarki boczne Doppstadt umożliwiają tworzenie bardzo wysokich pryzm, a dzięki temu 
zapewniają lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni na placu kompostowym.

W przerzucarkach Doppstadt tarcze 
i przenośnik wyrzutowy mają napęd 
bezpośredni od WOM ciągnika. Pozostałe 
elementy, jak np. „aktywna” rolka 
kierunkowa czy siłowniki do wysuwania 
maszyny na bok i składania przenośnika są 
podłączone do jego hydrauliki. Gdyby traktor 
nie miał odpowiedniej liczby takich przyłączy, 
w ofercie jest dostępny agregat hydrauliczny 
montowany na przerzucarce.
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Maszyny temają układ roboczy, w którym
kluczowąrolęodgrywajądwietarczeumiesz‑
czonejednanaddrugą.Elementyte„frezu‑
ją”pryzmęikierujązbieranymateriałnadru‑
gąstronęprzerzucarkipoprzezumieszczony
poprzecznie przenośnik wyrzutowy. Tuż za
nim znajduje się „aktywna” rolka kierunko‑
wa (mahydraulicznynapęd), któraumożli‑
wiaregulacjęodległości,na jakąwyrzucany
jestkompost,orazkształtowaniepryzmyza‑
leżnieodpotrzeb.Wjakisposób?Rolkajest

zamontowana w rucho‑
mychramionachimoż‑
nabezstopniowozmie‑
niać jej położenie. Gdy
znajdujesięniecopowy‑
żej przenośnika i obra‑
ca sięw jego kierunku,
materiał upada w naj‑
mniejszej odległości od
maszyny. Z kolei przy
przeciwnych obrotach 
oraz położeniu wzdłuż
przenośnikastajesięje‑
goprzedłużeniemikompost jestkierowany
maksymalniedaleko,nawetna8–9 m.Gdy
rolka zostanie podniesiona ponad przeno‑
śnik,następuje„podbicie”materiałuumoż‑
liwiające formowanie pryzm o największej
wysokości. Element ten znajduje się na li‑
ście opcji, ale praktyczniewszystkiemaszy‑
nypracującewPolscesąwniegowyposażo‑
ne. Innym ciekawym rozwiązaniemuzupeł‑
niającymkompletację podstawową jest do‑
datkowa, nieco mniejsza tarcza zbierająca,
montowana nad tarczami standardowymi.
Umożliwiaona„frezowanie”pryzmynajesz‑
czewiększejwysokości.

MaszynaDU265 „Panda”zapewniawy‑
dajność do 600  m3/h. Jest przeznaczona
dowspółpracyzciągnikamiomocywzakre‑
sie160–180 KM.ModelDU320 „Grizzly”
pozwala na przerzucaniew ciągu godziny
nawet1000 m3 materiału,alewymagaza‑
stosowaniatraktoraosiągającegomocrzę‑
du 300  KM. Przy korzystaniu z większej
przerzucarkizazwyczajtrzeba jechaćtyłem
(masamaszynywynosi5700 kg),przyczym
większość ciągników tej klasy ma obraca‑
nyo180°fotel,azdarzasię,żenawetca‑
łąkabinę.

Karol Wójtowicz

REKLAMA

Firma Arcon Polska dostarcza przerzucar‑
ki z dwoma rodzajami noży, tj. do materiału 
świeżego oraz bardziej sypkiego, który jest już 
przekompostowany. W obu przypadkach są 
te same obsady, więc wymiana narzędzi robo‑
czych jest łatwa i nie zajmuje dużo czasu.

Dzięki „aktywnej” rolce kierunkowej materiał może być usypywany tuż 
przy maszynie albo z dala od niej, nawet na odległość 8–9 m.

Poznaj wyjątkowe zalety przerzucarek  

Doppstadt serii DU

• duża wysokość i szerokość pryzm
• wysoki stopień napowietrzenia materiału
• przepustowość do 1000 m3/h
• możliwość pracy z różnymi materiałami 
• łatwa obsługa i transport

Arcon Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa
tel. 22 648 08 10
fax 22 644 16 16
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rzedsiębiorca Christian Hündgen
zdecydował się na ofertę firmy
Steinert, która jest kompleksowym
dostawcą urządzeń do separacji

magnetycznej,separatorówmetalinieżela‑
znychoraztechnologiiNIR,gwarantujących
odpowiedniąskuteczność,aletakżereduk‑
cjęnakładówzwiązanychzkoordynacjąza‑
stosowanychprocesów.Opróczsprawdzo‑
nychseparatorówUniSortPR,kluczowąro‑

lę odgrywają tutaj inne syste‑
myNIR‑owskie,takiejakUniSort
Film i UniSort Black, zapewnia‑
jącepoziomodzysku surowców
wtórnychzgodnyzwprowadzo‑
nąustawą.
Zakład utylizacji odpadów

HündgenEntsorgungwSwisttal
kołoBonnnależącydoChristiana
Hündgena przetwarza rocznie
270  tys. t odpadów i jest naj‑
większą tego typu instalacją
doprzetwarzaniaopakowańlek‑
kich, która spełnia wszelkie wy‑
magania idysponujeniezbędny‑
mi pozwoleniami. Budowa no‑
woczesnej sortowni to reakcja
rodzinnej firmy na zaostrzenie
przepisówustawyogospodarce

opakowaniami i wynikające z niej wyma‑
gania. Zainstalowane systemy sortowania
są odzwierciedleniem najbardziej aktual‑
negostanuwiedzy technicznej.Zwiększają
poziom odzysku surowców wtórnych,

Separatory Steinert 
w największym w Niemczech  
zakładzie przetwarzania odpadów lekkich
1 stycznia br. w Niemczech 
weszła w życie nowa 
ustawa o gospodarce 
opakowaniami. Spowodowało 
to wzrost zainteresowania 
technologiami zapewniającymi 
wysoką precyzję sortowania.

P

Folie mają tendencję do unoszenia się, ale specjalnie 
opracowana technologia nadmuchu powietrza w systemach 
sortowania UniSort Film pozwala zachować kontrolę nad takimi 
obiektami zarówno na taśmie, jak i w komorze wychwytującej.

System UniSort Black wykrywa czarne i ciemne 
tworzywa sztuczne, zwiększając wskaźnik 
odzysku materiałów wtórnych i jednocześnie 
ograniczając wielkość frakcji przeznaczonej 
do zagospodarowania termicznego.
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w szczególności tworzyw sztucznych.
Planującwdrożenie technologiiumożliwia‑
jącej osiągnięcie maksymalnej efektywno‑
ścizakładu,szefprzedsiębiorstwaChristian
Hündgen postawił na firmę Steinert, któ‑
radostarczyładorealizacjiprojektu20 sys‑
temów sortowania. Projektowa wydaj‑
ność instalacjiwynosi 15  t opakowań lek‑
kich na godzinę, zmożliwością jej dalsze‑
gozwiększenia.
Na początku współpracy przygotowa‑

nokoncepcjętechnologiisortowania,ana‑
stępnieprzeprowadzonoodpowiedniepró‑
by w centrum doświadczalnym Steinert
wKolonii.Nadtaśmoweseparatorymagne‑
tyczneSteinertUMEwydzielajązestrumie‑
niasurowcówwtórnychmetależelazne,ta‑
kiejaknp.puszkizbiałejblachy.Metalenie‑
żelazne,m.in.puszkialuminiowe,wychwy‑
tujeseparatorwiroprądowySteinertEddyC.
Seria urządzeń Steinert UniSort pracuje
zwykorzystaniem technologii bliskiej pod‑
czerwieni. Umożliwia ona wyodrębnianie
materiałów na podstawie zróżnicowanego
odbiciaświatła.Wtensposóbopakowania
lekkiesąsortowanenaróżnegrupysurow‑
ców wtórnych, a mianowicie: polietylen, 

polipropylen, polisty‑
ren, czarne tworzy‑
wa sztuczne, butelki
i pojemniki PET, kar‑
tonyponapojach,fo‑
lie PE/PP, papier, tek‑
turę, karton oraz
na zmieszane two‑
rzywasztuczne,które
mogąbyćwykorzystanedoprodukcjipaliwa
alternatywnego.
Szczególnie wymagającym zadaniem

jestdetekcja i sortowaniemateriałów2D,
zwłaszcza folii.Przydużejprędkościprze‑
nośnikataśmowegotakieprzedmiotyma‑
jąskłonnośćdounoszeniasię.Systemsor‑
towania UniSort Film pozwala jednak za‑
chować nad nimi kontrolę, zarówno gdy
znajdująsięwobszarzetaśmytransporto‑
wej, jak równieżw komorzewychwytują‑
cej.Taniezwykleważnazaletatoefektza‑
stosowania zaawansowanego nadmuchu

powietrza.ZapomocąrozwiązaniaUniSort
Filmmożliwejestwięcskutecznesortowa‑
niepłaskich,ajednocześniebardzolekkich
materiałów.
Istotną rolę odgrywają też maszy‑

ny UniSort Black, stanowiące doskonały
przykładpostępu,jakifirmaSteinertosią‑
gnęławzakresie technologiiNIR.Oprócz
standardowych materiałów wydzielanych
za pomocą takich rozwiązań, urządze‑
nia UniSort Black są w stanie oddzielać
od siebie również ciemne i czarne obiek‑
ty.Zwiększatopoziomodzyskusurowców

 magnetyczne
	 wiroprądowe
 optyczne (NIR)
 rentgenowskie
 cieczy 
	 kompleksowe	rozwiązania	 

separacji
 wiele innych

Arcon Polska Sp. z o.o. ul.	Baletowa	14,	02-867	Warszawa,	office@arcon.com.pl,	www.arconpolska.pl,	tel.	+48	22 648	08	10

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE SEPARACYJNE

OFERUJEMY 
SEPARATORY

REKLAMA

Steinert UniSort PR, czyli system 
sortowania NIR z kamerami Hyper 
Spectral Imaging (HSI), który umożliwia 
odróżnienie np. butelek PET od tacek PET. 
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wtórnych, a tym samym ogranicza wiel‑
kośćfrakcjiprzeznaczonejdowykorzysta‑
niatermicznego.
Dla ułatwienia współpracy poszczegól‑

nych separatorówwprowadzono zautoma‑
tyzowanysystemdynamicznejkalibracji,uła‑
twiający obsługę zastosowanej technologii,
dużąwydajność sortowania i jejmaksymal‑
ną dostępność (niski stopień awaryjności).
Innymciekawymrozwiązaniem,jakieznala‑
złosięwzakładzieHündgenEntsorgung,jest
automatycznakalibracjabieli.Opcjatazosta‑
ła opracowana z przeznaczeniem do urzą‑
dzeń serii UniSort. Zapewnia dalsze zwięk‑
szenie efektywności linii przy jednoczesnym
ograniczeniunakładówkonserwacyjnych.

ChristianHündgenbardzodoceniaknow‑
‑how specjalistów firmy Steinert. –  Nasza 
współpraca była intensywna i efektywna, 
mierząc ją zadaniem, jakie wspólnie wyko‑
naliśmy. Cieszę się, że znaleźliśmy partnera, 
który wnosi własne, sprawdzone rozwiąza‑
nia, a jednocześnie uwzględnia naszą wiedzę 
i doświadczenie. Po krótkiej fazie rozruchu 
zastosowane urządzenia potwierdziły swo‑
ją skuteczność. Otrzymujemy materiały, któ‑
re są zgodne z ustawowymi wymaganiami.
Wydajnośćiskutecznośćnowoczesnychli‑

niisortowniczychwdużymstopniuzależyod
ichregularnejobsługi,wszczególnościaktu‑
alizacjioprogramowania.FirmaSteinertsys‑
tematycznie przeprowadza takie czynności,
umożliwiającłatwedostosowanieliniidoro‑
snącychwymagańwzakresiepoziomówod‑
zysku surowców wtórnych. Zdecydowana
większość takich aktualizacji (ok. 95%) jest
przeprowadzana zdalnie, w ramach tzw. 
zdalnejkonserwacjiurządzeń.
Projekt zrealizowany przez Christiana

Hündgena jest kolejnym kamieniem milo‑
wymwhistoriiprzedsiębiorstwaijegonie‑
kwestionowanym sukcesem. Nowa linia

do przetwarzania odpadów lekkich pra‑
cuje znacznieefektywniej i ekonomiczniej,
ailośćodzyskiwanychsurowcówwtórnych
jest zdecydowaniewiększa. Na stronie in‑
ternetowej www.steinert.de jest dostępny
filmprzedstawiający realizację tegounika‑
towegoprojektu.
Steinert może się poszczycić 30‑letnią

historią.Firmazostałazałożonaw1989 r.
w Kolonii i jest obec‑
nie jednym z wiodących
na świeciedostawców roz‑
wiązańwzakresiesortowa‑ 
niaodpadówzwykorzysta‑ 
niemzaawansowanychtech‑ 
nologii optycznych i mag‑ 
netycznych.Zatrudniając300  
pracowników, osiąga rocz‑
ne obroty w wysokości
ok. 100  mln euro. Oprócz
50  spółek zajmujących się
dystrybucją oraz spółek 
joint venturenacałymświe‑
cie,dofirmynależąteżspół‑
ki zależne w Niemczech,
Australii,USAiBrazylii.

Materiał wejściowy: opakowania lekkie.

Czarne tworzywa sztuczne  
wydzielone przez system UniSort Black.

W strumieniu zmieszanych odpadów opakowaniowych często 
znajdują się np. puszki aluminiowe. Do ich wychwytywania 
zastosowano separator wiroprądowy Steinert EddyC.

Za separację metali żelaznych odpowiada  
urządzenie Steinert UME.

Plaskosz 9,   89-500 Tuchola
TEL. 505 445 809, 884 002 141

www.sklep.hylmet.pl
	 -	koparek	 	 -	ładowarek	 -	wywrotek	 	 -	hakowców		 -	HDS

POMPY	HYDRAULICZNE	DO:

 *	bezpośrednio	od	polskiego	producenta	*					*	szeroki	asortyment	*					*	dostępne	od	ręki	*

REKLAMA
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9-11.10.2019, POZNAŃ

ZAPRASZA

ZAPREZENTUJ SWOJĄ OFERTĘ NA NAJWAŻNIEJSZYM 
WYDARZENIU W BRANŻY OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAKRES BRANŻOWY:
ODPADY I RECYKLING      TECHNIKA KOMUNALNA  

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO      OCHRONA PRZYRODY      WODA I ŚCIEKI  

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII      POWIETRZE

www.polecosystem.pl

POL-ECO SYSTEM 2018 W LICZBACH:

oferta ponad 
400 firm

7000
uczestników

97% zadowolonych
zwiedzających 

ponad 45 
konferencji
paneli 
i warsztatów

20 000 m2 
powierzchni 
wystawienniczej 
brutto

5  pawilonów 
i zewnętrzny teren 
wystawienniczy

17 premier 
i 39 nowości 
rynkowych

ponad 48% 
zwiedzających
to kadra 
zarządzająca

Małgorzata Naworska
+48 61 869 21 16 / +48 691 027 107
malgorzata.naworska@grupamtp.pl

Natalia Zagoździńska
+48 61 869 25 34 / +48 691 022 637
natalia.zagozdzinska@grupamtp.pl

Hanna Pieczyńska
+48 539 190 077
hanna.pieczynska@grupamtp.pl

ZAPYTAJ O OFERTĘ



owy zakład Eko‑Wtór Jakubiec
w Wilkowicach, przy którym mie‑
ści się obecnie główna siedzi‑
ba spółki, został uruchomiony

pod koniec 2016  r., ale historia firmy jest
owieledłuższa.Zostałazałożonaw2001 r.
i przez dziewięć lat była prowadzona ja‑
ko działalność gospodarcza o charakterze

handlowo‑usługowym. Rozwój firmy, jak
również wzrost potrzeb regionu w zakre‑
sie odbioru surowców wtórnych sprawiły,
żew2010 r.wniesionojąaportemdono‑
woutworzonejspółkizo.o.sp.k.działającej
najeszczewiększąskalę.Wtejpostacifunk‑
cjonujedodzisiajinadaljestw100%polską
firmąrodzinną.Jejkooperantamisąnietyl‑
kozakładyprodukcyjneczysiecihandlowe,
ale również osoby prywatne, które mogą
odpłatnie przekazaćdo Eko‑Wtór Jakubiec
różnego rodzaju materiały do recyklingu,
począwszyodfolii,szkła,drewna, złomupo
metalekoloroweielektrośmieci.Surowcete
sąwstępnieprzetwarzane,anastępnietra‑
fiajądoostatecznych recyklerów, jakimi są
np.hutyczyzakładycelulozowe.
ZakładEko‑WtórJakubiecwWilkowicach

zostałwybudowanynadziałceopowierzch‑
ni 5  ha. Oprócz hali znajdują się na niej
duże place manewrowe, boksy na odpa‑
dy oraz parkingi na samochody ciężaro‑
we.Obecnaflotafirmy liczy już15 pojaz‑
dów, a niebawem zostanie powiększona
o kolejne jednostki transportowe, głównie
na potrzeby wywozu surowców do final‑
nychodbiorców.Halapowstałaprzyzasto‑
sowaniunajnowszychtechnologii:masze‑
reg rozwiązań, które inne podmioty mu‑
sząterazwdrażać,jaknp.monitoringwizyj‑
ny czy zaawansowane systemyprzeciwpo‑
żarowe.– Projektując ją, staraliśmy się, aby 
była maksymalnie funkcjonalna, stwarza‑
ła możliwości rozwoju, a nawet pozwalała 

Belownica Paal Konti 425 H pracuje w zakładzie Eko ‑Wtór Jakubiec od jego uruchomienia w 2016 r. Do tej 
pory wykonała już ponad 30 tys. bel, serwis przyjeżdżał do niej tylko na planowane przeglądy okresowe.

Wzorcowy zakład  
EKO -WTÓR JAKUBIEC
Zakłady przetwarzania odpadów czy skupy surowców wtórnych 
najczęściej kojarzą się z mało estetycznymi obiektami, do wyglądu 
których nikt nie przywiązuje uwagi. Budując nowy zakład, Kazimierz 
Jakubiec postanowił złamać te stereotypy. Ukończona przed blisko 
trzema laty inwestycja imponuje swoim nowoczesnym i przyjaznym 
wizerunkiem, a na zastosowanych rozwiązaniach technicznych oraz 
systemach bezpieczeństwa wyprzedzających obowiązujące przepisy 
chętnie wzorują się konkurencyjne firmy.

N
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na zmianę profilu działalności. 
Kosztowało nas to 25–30% wię‑
cej, ale konstrukcja hali umożli‑
wia m.in. obciążenie dachu pa‑
nelami fotowoltaicznymi i za‑
montowanie we wnętrzu suw‑
nicy. Efekt wizualny też był dla 
nas ważny, dlatego wprowa‑
dziliśmy kolorowe motywy, któ‑
re nawiązują do loga firmy. Na 
każdym etapie tworzenia tego 
zakładu dokładaliśmy wszelkich 
starań, aby powstało coś unika‑
towego, coś, z czego będziemy 
dumni i chętnie będą się u nas 
pojawiać wycieczki szkolne, aby 
zobaczyć, jak wygląda prawi‑
dłowe zagospodarowywanie 
odpadów. Działamy w sposób 
transparentny, nie mamy nic 
do ukrycia, więc otwieramy swoje podwoje. 
Zakład budzi duże zainteresowanie i wiele 
osób chce się na nim wzorować– opowia‑
daKazimierzJakubiec,prezeszarząduEko‑
‑Wtór Jakubiec. Do hali przylega budynek
administracyjno‑socjalny,któryrównieżim‑
ponujeprzemyślanąkoncepcją.Uwzględnia

np.nagływzrostpracyo20–30%,atymsa‑
mym konieczność zwiększenia liczby pra‑
cowników. Ma więc dodatkowe biura,
które są tak samo urządzone i wyposażo‑
ne, jakwykorzystywaneobecnie.Dzięki te‑
mu zapewniono estetyczną spójnośćwnę‑
trza, co za kilka lat mogłoby być trudne

doosiągnięcia.Wobiekcieznaj‑
dujesięponadtodużasalakon‑
ferencyjna, dwie przestron‑
neszatnie(czystaibrudna),ja‑
dalnia itp. –  Ubolewam tylko, 
że w kontekście niedawnej fa‑
li pożarów, takie firmy jak na‑
sza są wrzucane do jednego 
worka z nieuczciwymi przed‑
siębiorcami. I nie chodzi tu je‑
dynie o kwestie wizerunkowe, 
ale również namacalne kon‑
sekwencje finansowe, bo te‑
raz musimy płacić dużo więk‑
sze ubezpieczenia. Mam jednak 
nadzieję, że cierpliwość pozwoli 
nam przetrwać ten trudny czas 
i w przyszłości będziemy oce‑
niani tak jak wyglądamy –  do‑
dajeKazimierzJakubiec.

Oprócz samego obiektu, uwagę zwra‑
cateżparkmaszynowy,jakimdysponujefir‑
maEko‑Wtór Jakubiec.Przysłowiowymser‑
cemzakładuwWilkowicachjestbelownica
PaalKonti425 wrazzłańcuchowymprzeno‑
śnikiempodawczymKEF‑1900dostarczona
przezWendeRecyclingtech.Wykorzystujesię

Kazimierz Jakubiec, prezes zarządu Eko ‑Wtór Jakubiec: Budując nowy za‑
kład chciałem stworzyć coś wyjątkowego. Myślę, że to się udało, bo zwraca 
uwagę swoim wyglądem, nowoczesnymi technologiami i wyposażeniem, 
a wiele osób chce się na nim wzorować. 
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jąpraktyczniedowszystkichskupowanych
materiałów, czylim.in. kartonu, folii, bute‑
lekPET,plastykówpochemiigospodarczej,
a nawet puszek aluminiowych. Jak doszło
dojejzakupu?– Mamy jeszcze jedną prasę 
kanałową marki Paal, model PGS 6540 BH, 
którą nabyliśmy wraz z łańcuchowym prze‑
nośnikiem podawczym KEM‑1500 w 2007 r. 
i do dzisiaj pracuje w naszym starym zakła‑
dzie w Bystrej. Jej zakup przypadł na świa‑
towy kryzys w surowcach. Szczególnie do‑
tknął makulatury, która po prostu nic nie 
kosztowała, ale trzeba ją było odbierać. 
Konkurencja dziwiła się nam, że mimo  złej 
sytuacji na rynku kupujemy nową, drogą 
maszynę. A tak naprawdę ta belownica ura‑
towała nam życie. Dzięki niej mogliśmy nor‑
malnie przyjmować makulaturę, ale jej nie 
sprzedawać za bezcen, tylko przeczekać kry‑
zys. Dlaczego? Ta maszyna zapewnia bar‑
dzo wysoki stopień zgniotu, więc nie dość, 
że w jednej kostce mieści się dużo surowca, 

to w dodatku są one 
tak dobrze zagęszczo‑
ne, foremne i mocno 
związane, że mogliśmy 
układać je bardzo wy‑
soko jedna na drugiej, 
bez ryzyka rozsypania 
najniższych bel. W ten 
sposób udało nam się 
zmagazynować du‑
żo makulatury na nie‑
wielkim terenie –  tłu‑
maczy prezes zarzą‑
du Eko‑Wtór Jakubiec.
Sprasowany materiał
został przykryty plan‑
dekami, dzięki czemu
nawetpokilkumiesią‑
cach nadal był pełno‑

wartościowy. Kazimierz Jakubiec zapewnia
jednak, że takie zabezpieczenienie zawsze
jestkonieczne,bozbelowananaprasiePaal
makulaturamożewchłonąćwilgoć conaj‑
wyżejna0,5–1 cm,aponadtotakściśnięty
materiał– nawetpapier– jesttrudnopalny.
Wybór pierwszej maszyny Paal nie był

przypadkowy. –  Przed zakupem tej below‑
nicy zrobiliśmy rozeznanie, co jest dostęp‑
ne na rynku i jednocześnie staraliśmy się do‑
wiedzieć, które maszyny są najmniej awa‑
ryjne. Ze względu na wyższą cenę Paal był 
mniej popularny, ale też nikt na niego nie 
narzekał. Z perspektywy czasu muszę po‑
wiedzieć, że ten wybór był w 100% trafio‑
ny. Dotyczy to zarówno marki, jak i modelu 
belownicy. W dużej mierze to zasługa pana 
Piotra Pantoła z firmy Wende, który idealnie 
dobrał nam maszynę, uwzględniając również 
przyszły wzrost ilości surowców. Montaż też 
był perfekcyjny. Choć nie było dużo miejsca, 
wszystko idealnie pasowało i nic nie trzeba 

było przerabiać– wspomina
Kazimierz Jakubiec. Zakład
w Bystrej pełni obecnie ro‑
lę skupu surowców, takie‑
goprywatnegoPSZOK‑a,za‑
pewniającegowygodnydo‑
stępokolicznychfirmimiesz‑
kańców,którzywłatwyspo‑
sóbmogąsiępozbyćodpa‑
dów.MaszynaPGS6540 BH
nadal jesttambardzoprzy‑
datna, ponieważ eliminu‑
je konieczność przewo‑
żenia surowców „luzem”
do Wilkowic. Teraz jednak 
jest już niecomniej eksplo‑
atowana– wciągumiesiąca
przetwarzaok.1000 tmate‑
riałów, natomiast wcześniej
byłotook.1500 t.Częśćjej

„obowiązków”przejęła jeszczebardziejwy‑
dajnabelownicaPaalKonti425 Hznajdują‑
casięwnowymzakładzie.Maoncharakter
przemysłowy,dlategomiesięcznienowama‑
szynaprasujeok.2000 tsurowców.– Wybór 
belownicy do Wilkowic mieliśmy już ułatwio‑
ny. Stara maszyna doskonale się sprawdziła 
i nie przypominam sobie, aby w ciągu tych 
11 lat od kiedy ją mamy, wzywaliśmy do niej 
serwis więcej niż trzy razy. Oczywiście te‑
raz również pojawili się przedstawiciele in‑
nych firm, ale doszliśmy do wniosku, że nie 
będziemy niczego zmieniać. Do nowej be‑
lownicy również nie mamy zastrzeżeń. Nic 
się w niej  złego nie dzieje, jest dopraco‑
wana w każdym szczególe i ma wiele no‑
woczesnych rozwiązań –  dodaje Kazimierz
Jakubiec.
Inną ciekawąmaszyną pracującąw no‑

wymzakładzie,którade factorównieżzosta‑
ładostarczonaprzezWendeRecyclingtech,
jest stacjonarny rozdrabniacz uniwersal‑
ny Lindner Antares 1300. Znajduje on za‑

stosowanie przy rozdrabnianiu dużych od‑
padów tworzywowych, gabarytów maku‑
laturowych (np. gilzy), ale także wspoma‑
ga jeszcze inneurządzenie. – Choć maszy‑
na do przerobu kabli ma swój rozdrabniacz, 
to wolimy wstępnie rozdrobnić ten materiał 
na Lindnerze i dzięki temu zwiększyć jej wy‑
dajność, bo wtedy wykonuje o jedną opera‑
cję mniej. W przypadku Lindnera też nie ma‑
my żadnych uwag. Rozdrabniacz został do‑
brze dobrany, jest niezawodny – do tej po‑
ry nie miał ani jednej usterki, a do tego ła‑
two się go obsługuje. Pracownicy zosta‑
li przeszkoleni przez Wende i mogą sami 
obracać i wymieniać noże. –  W zakładzie
w Wilkowicach jest jeszcze wielostanowi‑
skowaantresoladoręcznegosortowaniasu‑
rowcówwtórnychorazflotanowoczesnych
wózkówwidłowychmarki Toyotawykorzy‑
stywanychm.in.dooperowania sprasowa‑
nymimateriałami.

Karol Wójtowicz

Mimo kompaktowej budowy, rozdrabniacz Lindner Antares 1300 może 
mieć bardzo szerokie spektrum zastosowań, wynikające m.in. z wielu 
dostępnych opcji umożliwiających łatwe przystosowanie maszyny  
do konkretnych potrzeb.

W oddziale firmy Eko ‑Wtór Jakubiec w Bystrej cały czas jest 
wykorzystywana pierwsza zakupiona belownica Paal, model 
PGS 6540 BH. Choć ma już 11 lat, nadal doskonale spełnia  
swoją funkcję i nie ulega awariom.

Materiały, które nie nadają się do prasowania 
są „mielone” na rozdrabniaczu uniwersalnym 
Lindner Antares 1300. 
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marca br. ok. 130  przedstawicieli 
producentów maszyn i pojazdów
z różnych branż, ekspertów SSAB
i zarząd firmy spotkało się w cen‑

trumserwisowymSSABShapewObornikach.
Bogatywwydarzeniadzieńobejmowałcie‑
kawe seminaria, zwiedzanie zakładu oraz
uroczyste odsłonięcie dwóch najnowszych
maszyn, które swoją pracę zaczęły nieco
wcześniej,bowIVkwartale2018 r.

Silna pozycja
SSABzajmujepozycjęliderawprodukcjista‑
liowysokiejwytrzymałości i chce jąutrzy‑
mać. Wytwarza najwięk‑
szą ilośćstali jakościowych
wporównaniudopozosta‑
łych produktów, choć na‑
dal oferuje też stale zwy‑
kłe. Są one jednak sprze‑
dawanegłówniewkrajach
nordyckich,natomiast95%
eksportunainnerynkista‑
nowi stal o wysokiej jako‑
ści.PopołączeniuzRuukki
firma SSAB dysponu‑
je 20  zakładami na całym
świecie, m.in. w Chinach,
Australii, Singapurze, RPA,
obu Amerykach i oczywi‑
ście w Europie. Systematycznie rozwija te
ośrodki i inwestujewnie,abymócdostar‑
czać klientom najbardziej zaawansowane
rozwiązania.– Oddział w Polsce jest jednym 
z naszych najważniejszych ośrodków, ma 
kluczowe znaczenie, dlatego stale będzie‑
my w niego inwestować. Poza tym mamy 
tutaj najwięcej po krajach skandynawskich 
i Ameryką Północną pracowników – mówi
GregoireParenty,wiceprezesSSABServices.
Łączniewewszystkichoddziałachfirmyjest
450 maszyndoobróbki stali,m.in.gięcia,
cięcia czy obróbki CNC. Ich rozlokowanie

na całym świecienie stanowi żadnejprze‑
szkody –  SSAB zapewnia, że każdy klient
możeskorzystaćzdowolnejmaszynyitym
samym wszystkich dostępnych możliwo‑
ściprodukcyjnych,bezwzględunamiejsce,
wktórymprowadzidziałalność.Dodyspo‑
zycji klientów jest aż 1950  gatunków su‑
rowca, przy czym zdecydowanawiększość
użytkownikówstalibyłabywstaniewymie‑
nić„zgłowy”conajwyżej
20.Opróczprodukcji,fir‑
maoferujeusługiprojek‑
towania gotowych kom‑
ponentów, fachowe do‑

radztwowzakresieobróbkistali,atakżeza‑
awansowaną prefabrykację, do czego wy‑
korzystujewłasne,znakomiciewyposażone
centraserwisowe.Dysponującodpowiedni‑
mi zasobami maszynowymi, technologicz‑
nymi oraz doświadczoną kadrą, zachęca
dowspółpracyprzytworzeniunowychpro‑
duktów,jakrównieżwspólnegoprzeprojek‑
towywaniatych,którejużistnieją.Dziękite‑
mumogąbyćonebardziejefektywne,tań‑
szewprodukcjiimniejszkodliwedlaśrodo‑
wiska.OdniedawnaSSABproponujedodat‑
kowonarzędzia imateriałyeksploatacyjne,

którezjednejstronyułatwiająobróbkęstali
owysokiejwytrzymałości,natomiastzdru‑
giej– pozwalająw jeszczewiększymstop‑
niuwykorzystaćichpotencjał.Takierozwią‑
zanie z pewnością ucieszy klientów rów‑
nieżzinnegopowodu– poszukującodpo‑
wiednich narzędzi imateriałów eksploata‑
cyjnych,mająułatwionezadanie.Znajdąje
udostawcystaliibędąoneidealniedobra‑
ne.Pierwszączęśćofertytworząnarzędzia
maszynowe klasy „premium” przeznaczo‑
ne do trudnościeralnej blachy Hardox. Są
tom.in. wiertła, nawiertaki i pogłębiacze,
które pozwalają na wytwarzanie produk‑
tówo jeszczewęższej tolerancji. Jeśli cho‑
dziodrugączęśćoferty,obejmujeonama‑

teriałyspawalnicze,takiejakdrutyrdzenio‑
we,pełneczyelektrody,równieżopracowa‑
nezmyśląostaliHardox.Zapewniająone
większąefektywnośćpracy,aletakżeogra‑
niczająpęknięciaisprawiają,żefinalnypro‑
duktjestbardziejtrwały.

Z myślą o przyszłości
FirmaSSABdbanietylkoojakośćstaliido‑
bro klientów, ale czuje się również zobo‑
wiązana do troski o środowisko natural‑
ne. Jednymznajwiększychwspółczesnych
zagrożeń są zmiany klimatu. Ludzkość

Centrum serwisowe 
SSAB Shape w Obornikach 
– jeszcze większe możliwości

7

W odpowiedzi na oczekiwania rynku SSAB realizuje kolejne inwestycje 
w celu poszerzenia i zróżnicowania zakresu świadczonych usług. 
Dzięki temu klienci szwedzkiej firmy zyskają nowe możliwości rozwoju 
swoich produktów oraz krótszy czas wprowadzenia ich do sprzedaży.

Nowa prasa krawędziowa z pewnością będzie chlubą 
zakładu w Obornikach. Ma ku temu wiele powodów: 
umożliwia profilowanie grubych blach z najbardziej wy‑
trzymałych stali. Nad prawidłowym przebiegiem procesu 
gięcia czuwają zaawansowane systemy kontroli, np. Flexi 
Crown kompensujący ugięcie stołu przy dużym nacisku.
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próbuje im przeciwdziałać, ograniczając
emisję gazów cieplarnianych. Na nią jed‑
nakwpływa stale rosnąca liczba ludności.
Pięćdziesiątlattemuwynosiłaok.4 mld,te‑
razprzekracza7 mld,aw2050 r.wzrośnie
do10 mld.Jednocześniewidaćintensywnie
postępującąurbanizację.W2016 r.połowa
ludzinacałymświecieżyławmiastach,asą
kraje, gdzie ten wskaźnik sięga już 75%.
Oczywiścieniemawtymnic złego,alekie‑
dymiastarozrastająsię,koniecznajestbu‑
dowanowejinfrastruktury.Istniejąanalizy,
według których z powodu rosnącej liczby
ludności i corazwiększejmigracji ludzi ze

wsi domiast, przez kolejne 30  lat trzeba
będzie wybudować tyle infrastruktury, ile
ludzkośćstworzyładotejpory.Wtakiejsy‑
tuacji ogromnego znaczenia nabiera kwe‑
stiazasobównaturalnych.Szczególniedo‑
tyczytorudżelaza,ponieważod2000 r.po‑

dwoiłosięwykorzystaniestali– z750 mlnt
do1,6 mldt.Staljestbardzotrwałymma‑
teriałem(średniażywotnośćproduktuzte‑
gosurowcawynosi70  lat) imożna jąod‑
zyskiwać znacznie lepiej niż innemateria‑
ły nadające się do recyklingu, jak np. pa‑
pier,szkłoczytworzywasztuczne.Stalpo‑
chodząca z odzysku zaspokaja jednak tyl‑
ko25%zapotrzebowania,choćw2050 r.
proporcjemiędzy wykorzystaniem rud że‑
lazaamateriałupochodzącegoz recyklin‑
gumają sięwyrównać.Te ilościnadalbę‑
dąjednakduże,bopopulacjaludzkarośnie

irazemznią– konsumpcjastali.Aproces
jej produkcji nieodzowniewiąże się z po‑
wstawaniem CO2, ponieważ tlenek żela‑
za redukuje się węglem. SSAB jest odpo‑
wiedzialne za 10% emisji dwutlenku wę‑
glawSzwecji,awięco7%mniejniżwy‑
nosi średniaeuropejska,o11%wporów‑
naniudoUSAiaż26%wprzypadkuChin.
Mimo to koncern dokłada wszelkich sta‑
rań,abyjąobniżyć,anawetcałkowiciewy‑
eliminować.Taki efektmożezapewnić za‑
stąpieniewęglawodorem,wwynikuczego
produktemubocznymbyłabywoda, którą
możnazpowrotemrozłożyćnawodórprzy
wykorzystaniu energii ze źródeł odnawial‑
nych.Dokońcazeszłego rokuprzeprowa‑
dzonowstępnebadaniadająceSSABpew‑
ność, że kierunek obranyw eliminacji pa‑
liwkopalnychprzyprodukcjistalijestsłusz‑
ny.Wciąż jednak zasadne pozostaje pyta‑
nie,czydasiętorobićnaskalęprzemysło‑
wą.Obecniefirmabudujepilotażowąhutę
wykorzystującąnowatorskątechnologię,jej
uruchomienie do przeprowadzania prób 
zostałozaplanowanena2025 r.Wporów‑
naniudodotychczasowychobiektówtego
typubędzieniecomniejsza,alejednakowo
funkcjonalna. Jeśliwszystkopójdzie zgod‑

nie z przewidywaniami, produkcja na po‑
trzebyklientówrozpoczniesię10  latpóź‑
niej,czyliw2035 r.

Ważne inwestycje
I tak już bardzo dobrze wyposażone cen‑
trum serwisowe w Obornikach ponownie
zostało doinwestowane. Zakład wzboga‑
ciłsięonowąmaszynędocięcia laserowe‑
gooraznowąprasękrawędziową.Zczego
wynikają te inwestycje? W Polsce nie bra‑
kuje ofert, jeśli chodzi o cięcie laserowe,
alemają one ograniczenia co dowielkości

Wypalarka laserowa doskonale uzupełnia dostępne już metody cięcia, tj. plazmowe i płomieniowe. 
Stanowi lepszy wybór w przypadku cięcia cieńszych elementów ze stali wysokojakościowej, 
umożliwiając zachowanie wąskich tolerancji i wysokiej jakości krawędzi.

Połączenie wysokowytrzymałych stali SSAB, 
takich jak Strenx i Hardox, oraz nowej prasy 
krawędziowej stwarza zupełnie nowe możli‑
wości projektowania lżejszych, mocniejszych 
i bardziej przyjaznych dla środowiska produk‑
tów. Dzięki nowej, zgłoszonej do opatentowa‑
nia technice formowania i systemowi kontro‑
lnemu CNC, możemy zapewnić dużą precyzję 
detali w stabilnym procesie – wyjaśnia Tobias 
Svensson, dyrektor zarządzający SSAB Poland.

W spotkaniu zorganizowanym przez SSAB wzięło udział 130 osób z 16 europejskich krajów.
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REKLAMA

TRUDNOŚCIERALNA 
BLACHA HARDOX® - 
TWARDA I MOCNA!

Blacha Hardox® wytrzymuje wpływ ciężkich ładunków bez  
stałego odkształcenia. Połączenie twardości i udarności umożliwia 
innowacyjne projektowanie konstrukcji i komponentów ze stali. 
Cieńsze blachy i konstrukcje samonośne obniżają masę i zwiększają 
ładowność. Bez względu na Twoje wyzwanie, blacha Hardox® 
oferuje lepszą odporność na ścieranie, większą ładowność  
oraz dłuższy okres eksploatacji.

www.ssab.pl

Poznaj Hardox® w mediach  
społecznościowych

obrabianych elementów. Podejmując decy‑
zjęozakupie„lasera”,SSABzdecydowałosię
nastółopowierzchniroboczej14 x4,1 m,
dzięki czemu uzyskano możliwość pracy
praktyczniezkażdymmateriałem,którytra‑
fiadocentrumserwisowegowObornikach.

Maszyna ta wyróżnia się ponadto silnym
źródłem lasera o mocy 6  kW, pozwalają‑
cymnacięcieblachogrubościwzakresieod
0,5 do25 mm,a takżegłowicą3Dumoż‑
liwiającą ukosowanie krawędzi. Po opera‑
cjicięciaprzyzastosowaniunowejmaszyny
krawędź jestgładka izazwyczajniewyma‑
ga dalszej obróbki. „Show” skradła jednak
nowaprasakrawędziowaomasieok.350 t.
Zapewniamaksymalnynaciskrówny2 tys.t
imożnananiejprofilowaćelementyodłu‑
goścido12,2 m.Istotneznaczeniemająteż
zastosowanesystemykontrolneorazmożli‑
wośćkompensacjiodkształceńsamejprasy.
Zaawansowanyukładsterowaniahydrauliką
sprawia,żepompajestzasilanatylkowmo‑
menciegenerowanianacisku,cowporów‑
naniuz tradycyjnymimaszynami tego typu
umożliwiazaoszczędzeniedo90%zużywa‑
nejenergii.DziękinowejprasieSSABprze‑
suwagranicemożliwości,jakiedajestalwy‑
sokowytrzymała.Koncernjestterazwstanie
wytwarzać elementy o bardzo zaniżonym
promieniugięcia i zdużąpowtarzalnością,
acałyprocescharakteryzujesięwiększąsta‑
bilnościąiłatwiejgokontrolować.

Karol Wójtowicz

Zakup nowej prasy krawędziowej pozwala 
na dostarczanie detali, których wcześniej 
nie można było oferować, np. ze względu 
na ryzyko pęknięć. Jeśli do tej pory rama 
podwozia była wykonywana ze stali Strex 700, 
to „upgrade” do gatunku 900–960 wiązał 
się ze zwiększeniem promienia gięcia, a tym 
samym ograniczeniem wielkości płaszczyzny 
do mocowania wsporników czy osprzętu. 
Teraz może pozostać taki sam, a element 
będzie jeszcze bardziej wytrzymały.

Zminimalizowane promienie gięcia są 
bardzo ważne w przypadku profilowania 
wysięgników żurawi, bo dzięki temu można 
osiągnąć większe powierzchnie ślizgowe.
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– Trudno nie zauważyć, że firma 
Protechnika coraz bardziej rośnie 
w siłę, jest już doskonale 
rozpoznawalna, a grono jej klientów 
powiększa się bardzo dynamicznie. 
W jaki sposób udało się to osiągnąć?
– Dzisiaj,po transformacjiustrojowej, któ‑
rej niebawem „stuknie” 30  lat, z coraz
większym dystansem patrzymy na opa‑
trzone znakami towarowymi „zachodnich
firm” produkty „Made in China” i z coraz
mniejszym zaufaniem polegamy na nieza‑
wodnej, zachodniej technologii. Z ogrom‑
nymzaangażowaniemnatomiastposzuku‑
jemy naszych rodzimych rozwiązań. I czy‑
nimytaknietylkodlatego,żemamycoraz
większe przekonanie, iż inwestującw pol‑
skieproduktyitechnologiewspieramykra‑
jowyprzemysł,lecztakżewierząc,żesąone
poprostulepsze.Apodstawdozmianymy‑
ślenia mamy wiele. Jedną z nich stanowi
fakt,żePolskamyśltechnicznajestoddaw‑
napowszechniecenionanaświecie,stano‑
wiąc jedenznaszychnajlepszychtowarów
eksportowych. Protechnika to polska fir‑
ma,zcałkowiciepolskimkapitałemipolski‑
miinżynierami,którzymająciekawepomy‑
słyiświeżespojrzenienawielezagadnień.

– Niedawno uczestniczyli Państwo 
w jubileuszowych targach Ekotech, 
na których Protechnika otrzymała 
Złoty Medal. To już kolejne 
wyróżnienie tej rangi, zapewniające 
o wyjątkowości oferowanych 
produktów.
–  Każde kolejne wyróżnienie, każdy ko‑
lejny medal utwierdzają mnie w przeko‑
naniu, żepolska technikama się coraz le‑
piej.Nasi inżynierowietopierwsza liganie
tylko europejska, ale i światowa. Ostatnio
podczas zgłaszania kolejnegownioskupa‑
tentowego Protechniki uświadomiłem so‑
bie, że to nie są puste słowa, ponieważ
stajemy się liderem innowacji na global‑
nym rynku. Dlaczego? Choć jeszcze nie‑
dawno nieubłagane statystyki zgłoszeń
dokonywanych do Europejskiego Urzędu
Patentowego (EUP) przez polskie podmio‑
typozostawiałydużodożyczenia,plasując
Polskę poza 50  najaktywniejszych zgłasza‑
jących, jednocześniewdolnej części tabeli
pośródPaństwbędącychstronąKonwencji

o Patencie Europejskim, to dzisiaj polska
innowacyjność mierzona liczbą zgłoszeń
do regionalnego urzędu EUP plasuje nas
na23.miejscuwśródwszystkich128 zgła‑
szającychinamiejscu14.wśród38 państw
będącychstronąKonwencji.Danetebrzmią
tymbardziejoptymistycznie,gdyspojrzysię
na24‑procentowy,najwyższywśródwszyst‑
kichzgłaszającychdoEUP,wzrostliczbydo‑
konywanychzgłoszeń.I,mimożewciążcał‑
kowitaliczbazgłoszeńdokonywanychprzez
podmioty polskie niewygląda imponująco
wporównaniudoczołówkistawki(842 pol‑
skiezgłoszeniaprzyokoło32 000 zgłoszeń
niemieckichi13 500 zgłoszeniachzplasują‑
cejsięna2.miejscuFrancji),tooptymistycz‑

ny jest obserwowany  rokroczny przyrost
liczby polskich zgłaszających, którzy poja‑
wiająsięwstatystykachEUPorazzajmowa‑
neaktualnieprzezPolskę1.miejscewśród
krajówEuropyŚrodkowo‑Wschodniej.

– Takie dane są imponujące  
i na pewną pozwalają patrzeć 
w przyszłość z dużym optymizmem. 
–  Dla mnie potwierdzają, że droga, któ‑
rą obrałem kilka lat temu, jest właściwa.
Swojąfirmęprowadzęodbliskodwóchde‑
kad. W pewnym momencie stwierdziłem,

żekopiujączachodnierozwiązanialubhan‑
dlujączachodnimitechnologiami,będęstał
wmiejscu.Stanęsięjednymzwieludeale‑
rów,którzykupująnaZachodzie,dokładają
marżęisprzedająwPolsceniejednokrotnie
starerozwiązaniaitechnologie,którychinni
chcąsiępozbyć.

– Jaki był więc Pana pomysł 
na prowadzenie biznesu?
– Paręlattemupopowrociezkonferencji,
podczas której wizytowaliśmy jedną z in‑
stalacjidoprzetwarzaniaodpadów,stwier‑
dziłem wraz z najbliższymi pracownikami,
iż czas zacząć produkować coś lepszego,
wydajniejszego i nowocześniejszego. Tak

odsłówdoczynówzjeździłemcałąPolskę,
szukającmłodych, pracowitych i energicz‑
nych inżynierów jak również absolwentów
szkółwyższych.Gdyjużdysponowałemod‑
powiednimzespołemludzi,stworzyłemim
warunki do pracy, tworzenia oraz rozwija‑
niaumiejętnościiposzerzaniakompetencji.

– Domyślam się, że wtedy przyszedł 
czas na pierwsze efekty?
– Nietakodrazu,bojakmówiznanepo‑
wiedzenie„dobrerozwiązanialubiąciszę”.
Napoczątkukażdegoprojektupowtarzam

Z pasji do tworzenia
Rozmowa z Grzegorzem Kowalczykiem, właścicielem firmy Protechnika

Firma Protechnika ma już na swoim koncie najważniejsze nagrody głównych ośrodków 
targowych w Polsce. Jedną z nich jest Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
przyznany podczas ubiegłorocznej edycji Pol‑Eco System. Na zdjęciu od lewej: Marek 
Sozański – przewodniczący Sądu Konkursowego Złotego Medalu Targów Pol ‑Eco System, 
Grzegorz Kowalczyk – właściciel firmy Protechnika, Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska 
i Przemysław Trawa – Prezes MTP. 
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moimpracownikom:„janiechcękopii,ale
nowychinowatorskichrozwiązań,wpełni
przemyślanych, które pozwolą wyelimino‑
waćbraki tych sprowadzanych z Zachodu
i tymsamymwpełnizaspokoićoczekiwa‑
nia klientów”.Oczywiściedotyczy to rów‑
nieżceny,ponieważkażdyznaschcewy‑
dawać jaknajmniejpieniędzy.Dlategonp.
prace nad naszą rozrywarką do worków
trwały ok. czterech lat nim stwierdziłem,
żejesttoprodukt,któregooczekująklienci.

– Czy warto było poświęcić  
na ten projekt aż tyle czasu?
– Wmojejocenie tak,aczkolwiekdlamnie
wykładniątego,jakdobrajestnaszamaszy‑
na,sąocenyklientów.Toonipełniąrolęnaj‑
lepszychcenzorówpracy,którąwykonaliśmy.
Za tę rozrywarkęotrzymaliśmywielemeda‑
liinagród,azamówieniananiąspływająza‑
równozPolski,jakizagranicy.Jesteśmywięc
usatysfakcjonowani i w pełni przekonani,
żewartobyłozainwestowaćtenczas.

– Słuchając Pana, domyślam 
się, że w swojej działalności nie 
ograniczacie się tylko do rynku 
polskiego?
–  Zdecydowanie nie, ale jest on dla nas
priorytetowy. Od ponad  roku nasze ma‑
szyny i urządzenia znajdują klientów
wNiemczech,Austrii,FrancjioraznaCyprze
iwIzraelu,gdzienp.niedawnoinstalowa‑
liśmysitadyskoweirozrywarkiworkówna‑
szej produkcji, a niebawem uruchomimy
równieżmontażbrykieciarkiRDF,którąrów‑
nieżprodukujemy– torównieżnaszaautor‑
ska technologia zagęszczania RDF‑u, która
jestewenementemnaskalęświatową.

– Krótko mówiąc, systematycznie 
tworzycie markę  globalną.
–  Jeszczewiele przednami…Póki co całe
naszesiłyangażujemywnoweprojektyjak
również zakończenie budowy nowego za‑
kładu, co zapewne nastąpi powakacjach.
Będzie to najnowocześniejszy tego typu
obiektwPolsceopowierzchniprzekracza‑
jącej4 tys.m2.Pozahaląprodukcyjnąibiu‑
rami znajdzie sięwnim zakład badawczy,
wktórymnasiinżynierowiejeszczebardziej
będąmoglirozwinąćskrzydła.

– Nie kryję wrażenia i mam nadzieję, 
że uda się Panu zrealizować  
ambitne plany.

–  Nie mnie, nam. Zawsze powtarzałem
i będę powtarzał: Protechnika to ludzie.
Ludzie,wktórychinwestuję,stwarzamim
warunkirozwoju,którymprzekazujęmoją
wiedzę,odktórychrównieżsamsięuczę.
Planymamybardzoambitne i jeszczenie
powiedzieliśmy ostatniego słowa, przed
nami wiele nowych projektów oraz konty‑
nuacja już rozpoczętych.Nie chcemybyć
jednymzwielupośredników,którzy tylko
„przerzucają”towarzfirmyAdofirmyB,
podrodzepobierającogromnemarże.My
chcemytworzyć,bo– jakbytopowiedzieć
– jesteśmy„uzależnieniodtworzenia”.Tak
więc–  jakPanizapewnezauważyła– na‑
szemotto„Pasjatworzenia”niejesttylko
sloganem.

– Gdybym Pana nie znała, 
pomyślałabym, że jest Pan 
humanistą… Dziękuję za rozmowę, 
jeszcze raz gratuluję zdobytych 
nagród i życzę wielu sukcesów oraz 
tego, by ta pasja nadal się rozwijała.
–  Ja również dziękuję i żywię nadzieję, iż
„Technika Komunalna” będąca liderem
wśród czasopism komunalnych o profilu
technicznym, pojawi się podczas otwarcia
naszejnowej siedziby izrelacjonuje towy‑
darzenienaswoichłamach.

– Z przyjemnością skorzystamy z tego 
zaproszenia, a opis nowego zakładu 
Protechniki z pewnością będzie 
ciekawą lekturą dla wielu naszych 
czytelników.

Rozmawiała Ilona Wójtowicz

W ofercie firmy Protechnika znajduje się bogata gama maszyn stosowanych w gospodarce 
odpadami, recyklingu czy przetwórstwie biomasy. Są to m.in. rozdrabniacze, przesiewacze, 
rozrywarki worków, belownice, separatory, brykieciarki, podajniki oraz suszarnie.

Protechnika od wielu lat bierze udział w najważniejszych wystawach branżowych, na których 
za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających. 
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d początku listopada ub.r. prze‑
prowadzono blisko 40  testów.
Ze względu na lokalizację fir‑
myEWPAodbyłysięonegłównie

wzachodniejPolsce.Abyrozdrabniaczzo‑
stałzaprezentowanyisprawdzonyzjaknaj‑
szerszym spektrum materiałów, na szlaku
„touru”znalazłysięzakładyobardzozróż‑
nicowanych profilach działalności. Wśród
nichbyłym.in. instalacjedoprzetwarzania
odpadów komunalnych, firmy budowlane,
wyburzeniowe, recyklingowe, usługowe,
anawetfirmaprodukującaelementydrew‑
nianeijednocześnieutylizującawytwarzane
odpady.MaszynaTerexEcotecTDS820 by‑
ła więc wykorzystywana do rozdrabniania
m.in.„gabarytów”,czylinp.wersalek,fote‑
li,krzeseł,regałów,drzwi,okienPCV,lekkie‑
go złomuwpostacipralekczylodówekoraz
grubychgałęzi,karpinitp.Trafiłysięrównież
podkłady kolejowe ze śrubami montażo‑
wymi, które zostały skuteczniewydzielone

przezseparatornadtaśmowy,belefoliiopa‑
kowaniowejnienadającesiędoużytku,ana‑
wetopony,wtymoddużychładowarekko‑
łowych.Wkażdymprzypadkurozdrabniacz
bardzodobrzeporadziłsobiezodpadami,
zwracając jednocześnie uwagę na drob‑
ne uziarnienie frakcji wyjściowej. Jeśli ma‑
teriał jest lepiejrozdrobniony,wdanej jed‑
nostceobjętościmożnagozmieścićznacz‑
niewięcej. Polepsza się zatemstopieńwy‑
korzystaniaboksównaprzetworzoneodpa‑
dy,awszczególności środkówtransportu,

Maszyna Terex Ecotex TDS 820 zapewnia 
bardzo dobry stopień rozdrobnienia 
odpadów, co doskonale widać na przykładzie 
gąbki. Taki materiał łatwo się poddaje 
i wbrew pozorom jest trudny do „zmielenia”.

Wolnoobrotowy 
rozdrabniacz dwuwałowy 

O

Niebawem minie rok, odkąd EWPA z podpoznańskich Komornik 
została autoryzowanym dystrybutorem produktów Terex Ecotec 
w Polsce. Dzięki temu oferta firmy dla branży recyklingowej 
powiększyła się o rozdrabniacze do odpadów, przesiewacze bębnowe, 
przerzucarki do kompostu oraz koparki przeładunkowe. W ramach 
promocji nowych maszyn zaplanowano ich prezentacje oraz testy 
w miejscach potencjalnego zastosowania. Zakrojoną na szeroką skalę 
„akcję” rozpoczęto od flagowego rozdrabniacza TDS 820.

Terex Ecotec TDS 820 
w praktyce

Hydraulicznie unoszona 
wanna załadunkowa 
umożliwia precyzyjne 
dozowanie materiału 
do komory roboczej. Jest 
sterowana zdalnie za pomocą 
bezprzewodowego pilota.

Szeroki przenośnik wyrzutowy umożliwia 
sprawny odbiór rozdrobnionego materiału 
i pozwala na tworzenie pryzm o dużej objętości. 
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które przy ładunkach tego typu zazwyczaj
nie osiągają dopuszczalnej ładowności.
Maszynawykazywaładużąwydajnośćinie
dochodziło do jej „zapychania” w sposób
wymagającyręcznejingerencji– wnajtrud‑
niejszych sytuacjach wystarczał automa‑
tycznyrewerswałów.Warunkiembezzakłó‑
ceniowejpracyjestoczywiścieodpowiednie
dozowaniemateriału, najlepiej przywyko‑
rzystaniu hydraulicznie podnoszonej wan‑
nyzsypowej.Pozakończonejpracywałyza‑
wszepozostawałyczyste,nawetwprzypad‑
ku zrolowanych dywanów, tapczanów ze 
sprężynamiczyfolii.Toefektzastosowania
m.in. różnych trybówpracywałów,np.ze
zróżnicowanąprędkością obrotową, dzięki
czemujedenwałoczyszczadrugi.
Kolejnąważnązaletą rozdrabniaczaofe‑

rowanegoprzezfirmęEWPA jestniskie zu‑
życie paliwa. Przy mniejszym obciążeniu
„spalanie” wynosiło ok. 28  l/h, natomiast
w przypadku trudniejszych materiałów się‑
gałomaksymalnie33 l/h.Zdaniemprzedsta‑
wicielizakładóworazfirm,wktórychprze‑
prowadzonotesty,takiewynikisąbardzodo‑
bre, ponieważ rozdrabniacze, z jakimimie‑
lidoczynieniadotychczas,zużywałyśrednio

nawet40 lpaliwanagodzinę,awiększejed‑
nostkiblisko50.
Operatorzypodkreślali teżzaletypodwo‑

zia gąsienicowego. Po pierwsze zapewnia
onomniejsząwysokośćmaszyny– górnakra‑
wędźkomoryzasypowejznajdujesięnawy‑
sokości3,2 m.Rozdrabniaczmożebyćwięc
obsługiwany przez ładowarkę średniejwiel‑
kości w podstawowej kompletacji, tzn. bez
łyżkiwysokiegowysypuczyprzedłużonychra‑
mion.Komorazaładunkowamajednocześnie
wysokie ściany (można je dodatkowo pod‑
wyższyćzapomocąskładanychnadstawek),

cozjednejstronyzapewniadużąpojemność
zasobnika,aletakżeogranicza„wyrzucanie”
drobnychelementówpodczaspracywałów.
Drugąważnązaletąwynikającązzastosowa‑
niapodwoziagąsienicowego jestmobilność
maszyny.Chcącprzestawićtakirozdrabniacz,
nie trzeba angażować np. ładowarki tele‑
skopowejitymsamym„odciągać”jejrazem
zoperatoremodinnejpracy.Maszynąnagą‑
sienicachowielełatwiejnachwilęodjechać,
gdynp.przyjedziezestawnaczepowyporoz‑
drobnione odpady, czy precyzyjnie ustawić
wdocelowymmiejscu,zwłaszczawewnątrz

Tak wyglądają wały po czterech godzinach 
pracy z tzw. gabarytami. Choć do komory 
trafiły dywany, tapczany ze sprężynami czy 
folie, oba elementy są idealnie czyste.

W maszynie TDS 820 możliwy jest bardzo 
dokładny pomiar zużycia paliwa, w dodatku 
z podziałem na pracę, przemieszczanie oraz 
inne czynności (praca na biegu jałowym).

REKLAMA
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halizograniczonąprzestrzeniąmanewrową.
Ponadtotaki rozdrabniaczpozwalanatwo‑
rzenie podłużnych pryzm bez użycia łado‑
warki– gdyhałdaosiągnieodpowiedniąwy‑
sokość, wystarczy przemieścić rozdrabniacz
o kilkadziesiąt centymetrów. Trzecim istot‑
nymargumentemprzemawiającymzapod‑
woziemgąsienicowymjestwysokastabilność
maszynyosiągniętabezzastosowaniajakich‑
kolwiekpodpór– opiera sięonaopodłoże
nadużejpowierzchni,niemaelementówpo‑
datnych(opon),ajejśrodekciężkościznajdu‑
jesięnisko.ModelTerexEcotecTDS820 wy‑
stępuje równieżnapodwoziukołowym,ale
zewzględunawolumensprzedażywGrupie
Terexproduktówwyposażonychwgąsienice,
takierozwiązaniejesttańsze.

Przeprowadzone testy pokazały, żema‑
szyna TDS 820 ma przemyślaną konstruk‑
cję i doskonale sprawdza się w różnych

zastosowaniach,stanowiącciekawąpropo‑
zycjędlawieluinstalacji,wktórychodbywa
sięrozdrabnianieodpadów.

Oprócz modelu wolnoobrotowego
w ofercie Terex Ecotec występują jesz‑
cze dwa rozdrabniacze szybkoobrotowe
oraz jeden średnioobrotowy. Stosuje się
gowceluuzyskaniadobrzerozdrobnione‑
go, jednorodnegomateriału,alezeznacz‑
niemniejszymudziałemniepożądanejfrak‑
cji0‑15 mm,niżmatomiejscewkonstruk‑
cjachszybkoobrotowych.
MaszynyTerexEcotecsąbardzodobrze

znane na świecie i w Europie Zachodniej,
główniewtakichkrajachjakNiemcy,Wielka
BrytaniaczyFrancja.WPolsce,Czechachal‑
bona Słowacji niebyłydo tej poryofero‑
wane, ponieważ nie pozwalały na tomo‑
ceprodukcyjnefabrykiwIrlandiiPółnocnej.
Teraz została ona zmodernizowana, więc
koncern Terex Construction otworzył się
na nowe rynki. W Polsce produkty Terex
Ecotecsąsprzedawaneiserwisowaneprzez
firmęEWPA,którapełnirolęjedynegoauto‑
ryzowanego przedstawiciela amerykańskiej
markiwnaszymkraju.

Karol Wójtowicz

Rozdrabniacz wyposażony w gąsienice jest w stanie 
poruszać się po terenie zakładu samodzielnie, 

czyli bez konieczności wykorzystania innej maszyny lub pojazdu.

Dla maszyny TDS 820 nawet największe karpiny nie stanowią problemu, 
podobnie jak lekki złom czy duże opony ładowarkowe.

EWPA ma już 30 lat!
Firma EWPA została założona w 1989  r. Początkowo prowadziła działalność w wynajętych po‑
mieszczeniach biurowych w centrum Poznania. W 1994  r. przeniosła się do własnego obiek‑
tu w Komornikach, który pozwolił na dalszy, dynamiczny rozwój firmy. Obecna siedziba ma po‑
wierzchnię ponad 10 tys. m2, zapewniając komfortowe warunki pracy zatrudnionych osób oraz wy‑
soki standard obsługi klienta. W szczególności dotyczy to profesjonalnego warsztatu stacjonarne‑
go, wspieranego przez serwis mobilny. EWPA od początku swojej działalności zajmuję się sprze‑
dażą szerokiej gamy maszyn dla branży budowlanej, komunalnej i rolniczej pochodzących od naj‑
bardziej uznanych producentów. Dostarcza je nie tylko na polski rynek, ale także do innych krajów 
Unii Europejskiej, Iraku, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Turcji a nawet USA. W ramach obsługi posprze‑
dażowej oferuje sprzedaż części zamiennych, naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, jak również 
remonty i odbudowy maszyn.

Dzięki niewielkiej wysokości całkowitej, rozdrabniacz Terex Ecotec 
TDS 820 może być przewożony na zwykłej naczepie niskopodwoziowej, 
spełniając oczekiwania firm świadczących usługi wynajmu takich maszyn. 
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łoskafirmaEmiControlsnale‑
żydogrupyTechnoAlpin,któ‑
ra od początku swojego ist‑
nienia(1990 r.)specjalizujesię

w systemach naśnieżania dla ośrodków
narciarskich na całym świecie. Zdobyte
know ‑how m.in. w dziedzinie atomiza‑
cjiwodypostanowiławykorzystaćwroz‑
wiązaniach dla innych branż. Założono
wtymceluspółkęEmiControlsoferującą
m.in. trzy rodzaje produktów, które ideal‑
niewpisująsięwpotrzebyzakładówko‑
munalnych.Sątourządzeniadoneutra‑
lizacji odorów, eliminacji zapylenia oraz 
przeciwpożarowe. Ostatnie z nich za‑
debiutowałooficjalnienapolskimrynku
podczas targów Ekotech 2019. Turbina
gaśnicza FT10E w podstawowej wer‑
sji służy przede wszystkim do gaszenia

pożaru. Najbardziej rozbudowana od‑
miana obejmuje system detekcji wyko‑
rzystujący kamery termowizyjne. Dzięki
temumożliwejestbardzowczesneroz‑
poznanie miejsca, w którym następu‑
jepodwyższenie temperatury,anastęp‑
nieskierowaniewtenobszarmgływod‑
nejlubstrumieniawody.Wszystkieope‑
racje,tj.odpowiednieustawienieturbiny
i jej załączenie,mogąbyćwykonywane
wpełniautomatycznie,czylibezżadnej
ingerencjizałogi.Takiezdarzeniasąreje‑
strowane,apowiadomieniaonichwysy‑
łaneSMS‑embądźe‑mailemdowskaza‑
nejosoby.Coistotne,urządzenieFT10E
możnałatwo„skomunikować”zkażdym
innym zabezpieczeniem przeciwpożaro‑
wym, np. opartym o czujniki zadymienia 
czy systemem tryskaczy. Steruje się nim
zapomocąpaneluumieszczonegowdo‑
godnymmiejscu(poza„monitorowaną”
przestrzenią) lubprzywykorzystaniupi‑
lota,któryrównieżnależydowyposaże‑
niastandardowego.Innądostępnąopcją
jeststerowaniezkomputeradyspozytor‑
nilubnawetsmartfonem– pozainstalo‑
waniuspecjalnejaplikacji.
UrządzeniegaśniczeFT10Emabardzo

duży zasięg: w przypadku mgły wynosi
50 m,dlastrumieniawody– 90 m.Toefekt
zastosowania bardzo wydajnej turbiny,
napędzanejsilnikiemelektrycznymomo‑
cy12,5 kW.Całakonstrukcjamożesięob‑
racaćwzakresie360°,cooznacza,żepo‑
krywaswoimdziałaniemokrągośrednicy
180 m.Urządzeniemożebyćwykorzysty‑
wanenietylkojakoprzeciwpożarowe,ale
pozwalarównieżnaskuteczneogranicze‑
nie pylenia (mgławodnawiąże pył) czy
schładzanie pomieszczeń. Więcej szcze‑
gółowych informacji na temat turbiny
gaśniczej FT10Emożna znaleźć na stro‑
nie internetowejwyłącznegodystrybuto‑
rawPolsceurządzeńEmiControls,firmy
Multieko: www.multieko.com. 

W

Od niedawna w ofercie firmy Multieko jest dostępna turbina gaśnicza FT10E marki EmiControls.  
Unikatowe urządzenie w wielu przypadkach może zapobiec pożarowi, a jeśli już do niego dojdzie, ugasi go 
lub skutecznie ograniczy rozprzestrzenianie się ognia. Korzystając z takiego rozwiązania, zakład, którego 
działalność jest związana z magazynowaniem odpadów, z pewnością zapewni sobie większy spokój,  
ale zyska też silniejszą pozycję w negocjowaniu wysokości kosztów ubezpieczenia.

Turbina gaśnicza 
w ofercie firmy  Multieko

REKLAMA

Turbina gaśnicza FT10E jest produkowana 
od 7 lat, z powodzeniem znajduje 
nabywców na całym świecie, 
a szczególnie w krajach Unii Europejskiej. 
Stanowi znakomitą propozycję dla 
zakładów przetwarzania odpadów, 
sortowni czy firm recyklingowych, 
w których zagrożenie związane 
z wystąpieniem pożaru jest bardzo duże.

Profesjonalne urządzenia  
do neutralizacji pyłów i odoru 

oraz przeciwpożarowe

FT10e znacząco zwiększa ochronę 
przeciwpożarową poprzez:
• mgławodnaszybciejiwydajniejgasiogieńniżtradycyjnemetody
• mgławodnadocieradogłębokoukrytychźródełognia 
zewzględunazdolnośćotaczaniaobiektu

• mgławodnaodbieraciepło(chłodzi)przymniejszymzużyciuwody
• mgławodnajestbardzoskutecznawosadzaniu
zanieczyszczeńitłumieniuniebezpiecznychgazów 
izapobiegaichrozprzestrzenianiusiępoprzezwytworzenie
kurtyny wodnej
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Firma Holdmar została założonaw 1993  r.
JejwłaścicielSławomirSzymańskidobrzepa‑
mięta,skądwziąłpomysłnadziałalnośćzwią‑
zanąze złomem.– W tamtym czasie emito‑
wano w telewizji reklamę z hasłem „złom 
na wagę  złota”. To mi utkwiło w głowie 

i postanowiłem iść w tym kierunku. Dzięki 
pracy, wytrwałości i ciągłym inwestycjom 
Holdmar jest dzisiaj dużą, nowoczesną fir‑
mą, z odpowiednim zapleczem technicznym 
i infrastrukturalnym. Początkowo zajmowa‑
nosiętylkoskupem złomuoraz jegosprze‑

dażądohut(głównieza
pomocą pośredników).
Z biegiem lat działal‑
ność została rozszerzo‑
na o przetwarzanie su‑
rowców i przekazywa‑
nie ich do odbiorców 
końcowych we wła‑
snym zakresie. Obecnie
Holdmar zajmuje się
również profesjonalną
autokasacją, a wkrót‑
cebędzierównieżprzyj‑
mowałtzw.elektrośmie‑
ci. Każdy zużyty samo‑
chód trafia na linię de‑
montażu w zamkniętej
hali,gdzienapoczątku

jest osuszany (usuwanie płynów eksploata‑
cyjnych)apotem– zanimtrafidoprasono‑
życ– sązniegowyjmowaneplastyki,teksty‑
lia,szyby,elementygumoweitp.– Jeśli ktoś 
czuje się odpowiedzialny za środowisko, nie 
powinien oddawać pojazdu na szrot, ale wła‑
śnie do stacji takiej jak nasza. Prowadząc au‑
tokasację, jesteśmy zobligowani do korzysta‑
nia ze specjalnego systemu informatyczne‑
go, w którym jest jasno określone, ile i jakich 
materiałów powinniśmy odzyskać z konkret‑
nego modelu samochodu. Co  roku musimy 
też  złożyć sprawozdanie z ilości materiałów 

Zastosowany pylon o wysokości 0,8 m ułatwia wysokie pryzmowanie zło‑
mu, ale przede wszystkim polepsza widoczność, co ma szczególne zna ‑
czenie dla prawidłowego ułożenia materiału w komorze prasowania. 

Głównym zadaniem maszyny 
MHL 850 w firmie Holdmar jest 
załadunek złomu do prasonożyc. 

W październiku ub.r. flota sprzętu wykorzystywanego przez firmę Holdmar 
powiększyła się o elektryczną maszynę przeładunkową Fuchs MHL 850. 
Obsługuje dostarczone w tym samym czasie jedne z największych 
prasonożyc w Polsce: Lefort Amazone o sile cięcia aż 1250 t!

Sławomir Szymański, właściciel firmy Holdmar: 
Dzięki poczynionym inwestycjom możemy pra‑
cować o wiele spokojniej. Mając takie maszy‑
ny dysponujemy zapasem wydajności, więc je‑
śli zdarzy nam się jakiś przestój, łatwo nadro‑
bić stracony czas.

Fuchs MHL 850 
– nowy (elektryczny) standard 
w pracach przeładunkowych 
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przekazanych do utylizacji, a potem przecho‑
dzimy jeszcze kontrole. Oddając samochód 
w przypadkowe miejsce, nie jest wykluczone, 
że jego znaczna część trafi np. do lasu– tłu‑
maczySławomirSzymański.
Rozwój firmy wymagał zakupu odpo‑

wiedniego sprzętu, w szczególności pojaz‑
dówciężarowychorazmaszyndooperowa‑
nia złomem.– Zaczynaliśmy od Waryńskiego, 
czyli maszyny pseudoprzeładunkowej, bo 
to była zwykła koparka z podpiętym chwyta‑
kiem. Prawdziwa maszyna tego typu pojawi‑
ła się u nas dopiero w 2004 r. Był to używa‑
ny Fuchs 713 o wysięgu 9 m. Wyboru mar‑
ki nie dokonaliśmy przypadkowo. Jeżdżąc po 
różnych  złomowiskach, wszędzie spotyka‑

łem Fuchsy. Uznałem, że nie ma co odkrywać 
Ameryki na nowo i skupiłem się na poszu‑
kiwaniu maszyny wyłącznie tego producenta 
– wspominaSławomir Szymański.Maszyna
Fuchs713 dodzisiajpracujewHoldmarze,
znajdujączastosowaniewoddzialewPilawie.
Jej dobra kondycja to m.in. zasługa firmy
Pakiet,czylijedynegoautoryzowanegorepre‑
zentantamarkiFuchswPolsce,zarównoje‑
ślichodziosprzedażmaszyn,jakrównieżich
obsługęserwisową.Pakietnajpierwprzepro‑
wadził remont kapitalny silnika, a po pew‑
nymczasieodbudowęcałejkoparki.– Ta ma‑
szyna sprawdziła się u nas, więc przy zakupie 
kolejnych również nie eksperymentowaliśmy 
z inną marką. Znamy je, mają dość prostą bu‑
dowę, a jak coś się dzieje, wiemy, że możemy 

liczyć na wsparcie doświadczonego dys‑
trybutora –  dodaje Sławomir Szymański.
Obecniew firmie Holdmar pracuje jesz‑
czepięćinnychFuchsów:trzysztukiMHL
340 owysięgu13,7 m(dwiewgłównej
siedzibiewOtwocku,jednanaterenieod‑
działuwGórzeKalwarii),MHL331 owy‑
sięgu12 mweWiązownejoraznajnow‑
sza,MHL850 o zasięgu16 m, również
w Otwocku. Ta ostatnia jest największa
imanapędwpełnielektryczny.Cozdecy‑

dowałoojejzakupie?

Firma Holdmar przyjmuje każdy ro‑
dzaj  złomu –  często są to np. pochodzą‑
ce z rozbiórekgrubebelki konstrukcyjneal‑
bodrutżebrowy.Cięcietakichmateriałówza
pomocą nożyc zamontowanych do maszy‑
nyprzeładunkowej jestdośćtrudneiczaso‑
chłonne.Nieradziłysobieznimirównieżdo‑
tychczasoweprasonożyceosilecięcia600 t,
wykorzystywane głównie do przetwarza‑
nia lżejszego  złomu, np. w postaci blachy
czycienkiegodrutu.Abyzrobićkolejnykrok
wrozwojufirmyizwiększyćwydajnośćpra‑
cy,podjętodecyzjęowymianieposiadanych
prasonożyc namodel o znaczniewiększych
możliwościach.Badaniaprzeprowadzonewe
współpracy z Politechniką Łódzką wykazały,

żewfirmieHoldmarpotrzebnesąprasono‑
życeosilecięciaok.1000 t.– Z doświadcze‑
nia wiem, że jeśli producent podaje siłę cię‑
cia 1000 t, to w praktyce jest ona niższa. Pod 
uwagę wziąłem więc maszynę firmy Lefort, 
w której ten parametr wynosi 1250 t. Nie bez 
znaczenia był też dla mnie fakt, że przedsta‑
wicielem Leforta w Polsce jest Pakiet. Zanim 
dokonałem zakupu tych prasonożyc, posta‑
nowiliłem je przetestować na swoim materia‑
le. Pojechaliśmy z nim do klienta w Belgi, który 
ma taką maszynę. Nasz trud okazał się jednak 

niepotrzebny, bo złom, jaki tam zo‑
baczyliśmy był praktycznie identycz‑
ny, a ten Lefort bez problemu dawał 
sobie z nim radę. Przy okazji odwie‑
dziliśmy też inny zakład z mniejszy‑
mi prasonożycami innego producen‑
ta. Wrzuciliśmy do nich jednotono‑
wy pęk drutu o wielkości biurka, ale 
tym razem nie udało się go przeciąć. 
Nasze nowe prasonożyce użytkuje‑
my od października ub.r. Nie spraw‑
dzałem deklarowanej przez produ‑
centa siły cięcia, ale jeszcze się nie 

zdarzyło, aby nie mogły czegoś przeciąć. Już 
sama ich masa o czymś świadczy, bo ważą aż 
250 t– opowiadaSławomirSzymański.
Chcąc wykorzystać potencjał, jakim bę‑

dą dysponowały nowe prasonożyce, od ra‑
zu zaplanowano zakup odpowiedniej ma‑
szyny przeładunkowej. Marka była oczywi‑
sta,alepozostawałdobórmodeluikomple‑
tacja.MaszynaMHL 850  z pylonem owy‑
sokości 0,8  m oraz kombinacji wysięgnika
i ramienia o zasięgu 16‑metrowym, napę‑
dzana 132‑kilowatową jednostką elektrycz‑
ną okazała się trafionym rozwiązaniem. 

Automatyczny, hydrauliczny zwijak zapobiega 
przypadkowemu ułożeniu przewodu na podłożu, 
chroniąc przed najechaniem lub rozłożeniem 
na nim podpory.

Przewód zasilający jest przytrzymywany 
za pomocą stalowego oplotu, eliminując ryzyko 
wyrwania go z gniazda przyłączeniowego, tzw. mufy. 

Nowa kabina zastosowana m.in. w MHL 850 (Fuchs otrzy‑
mał za nią nagrodę iF DESIGN AWARD 2017) jest niemal 
w całości przeszklona i nie ma w niej kierownicy, co w po‑
łączeniu z nachyloną do przodu szybą czołową zapewnia 
doskonałą widoczność nawet tuż przy podwoziu. Nowy 
jest również system jej mocowania w kształcie kratowni‑
cy, który razem z opcją amortyzacji wysięgu przekłada się 
na najwyższy komfort pracy w kabinie.

Power‐pack jest mocowany z tyłu maszyny, peł‑
niąc rolę niezależnego zasilania, gdy zaistnie‑
je potrzeba przemieszczenia jej do kolejnego 
źródła zasilania. Został umieszczony w specjal‑
nej ramie z otworami na widły paletowe, dzięki 
czemu można go łatwo przekładać do innych 
elektrycznych maszyn przeładunkowych. 

W kabinie znajdują się dwa monitory. Na górnym 
jest wyświetlany obraz rejestrowany przez kamerą 
boczną (z prawej strony) i tylną, dolny natomiast 
służy do kontroli i regulacji najważniejszych 
parametrów pracy maszyny. 
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– Operator jest w stanie ogarnąć pół placu 
bez konieczności przemieszczania się i do‑
skonale widzi wnętrze komory załadunko‑
wej prasonożyc. Jeśli chodzi o napęd elek‑
tryczny, to decydując się na taką opcję, chcia‑
łem wyeliminować jak najwięcej elemen‑
tów, które wymagają obsługi albo mogą 
się zepsuć. Ważnym argumentem było też 
dla mnie znaczące obniżenie kosztów eks‑
ploatacji maszyny. I choć użytkujemy ją do‑
piero kilka miesięcy, te różnice w porówna‑
niu do maszyn spalinowych są naprawdę du‑
że, zarówno pod względem samych kosztów 

pracy, jak i serwisowania – dodajewłaściciel
Holdmaru.MaszynaMHL850 zostaładostar‑
czona w kompletacji z tzw. power ‑packiem. 
Obejmujeonniewielki silnik spalinowyoraz
pompęhydraulicznąumożliwiającązasilanie
maszynywmomencie,gdyjestodłączonaod
źródłaprądu.Niechodzitujednakokorzysta‑
niezosprzętu,alenapędukładujazdyimoż‑
liwośćłatwejzmianymiejscapracywobrębie
zakładu.Oczywiścieoperatorwkażdejchwi‑
limożezmienićpołożeniawysięgnikaczyra‑
mienia,np.wceluominięciajakiejśprzeszko‑
dy albo przejazdu pod linią energetyczną.

WfirmieHoldmarzamontowanodwaprzyłą‑
czaelektryczne– pojednymzobustronpra‑
sonożyc.Zjednejstronyjestskładowany złom
gruby,pojegoprzetworzeniumaszynaprze‑
jeżdżanadrugąstronę,gdziepracujezbla‑
chami.Zastosowanypower‑packjestwwer‑
sjiprzenośnej,cooznacza,żemożebyćłatwo
odłączonyodjednejmaszynyizamontowany
nadrugiej.Przewódzasilającyzostałumiesz‑
czonynaautomatycznymzwijaku.Abygonie
wyrwaćzprzyłącza,operatorjestinformowa‑
nysygnałemdźwiękowym,gdynabębniezo‑
stanienp.półzwojualbobębenprzestałjuż

nawijaćprzewódiistniejeryzykonaje‑
chaniananiegopodczascofania.
Jeśli chodzi o osprzęt, zastoso‑

wano chwytak wielopaczasty firmy
Pakiet,któraopróczsprzedażykom‑
pletnychmaszyn,zajmujesięrównież
produkcjątakichnarzędziroboczych.
Holdmarkorzystajużztrzechchwy‑
takówmarkiPakiet.
MaszynaMHL 850 ma nowocze‑

sną,przestronnąkabinę,zapewniają‑

cąznakomitewarunkipracyprzezwszystkie
pory roku.Wporównaniudowcześniejsto‑

sowanychkonstrukcji,wyróżnia
jąm.in. jednoczęściowaprzed‑
nia szyba pochylona na ze‑
wnątrzkabinyorazbrakkierow‑
nicy– sterowanieukłademjazdy
odbywa się za pomocą joystic‑
ka.Nowyjestrównieżsystemjej
mocowania,którybezpośrednio
przekładasięnawzorowykom‑
fort pracy. Tomasz Szczyciński,
operator nowej maszyny pod‑
kreśla, że ta zmiana jest bar‑
dzo ważna, bo kierownica nie
zasłania chwytaka, gdy operu‑
je sięnimbliskomaszyny. Jego
zdaniem istotne znaczenie ma
teżbardzodobrastabilnośćka‑
biny w najwyższym położeniu,

cicha praca a także wydajne oświetlenie,
umożliwiającebezpiecznąpracępozmroku.
EgzemplarzdostarczonydoHoldmarumaaż
siedemreflektorówtypuLED.
SławomirSzymańskipozytywniewypowia‑

dasięowspółpracyzfirmąPakiet:– Nie wy‑
obrażam sobie prowadzenia takiej działalno‑
ści, gdybym na przyjazd mechaników lub do‑
starczenie części musiał czekać 2–3 tygodnie. 
Pakiet lub Zengo, czyli autoryzowany serwis, 
potrafią  rozwiązać problem w ciągu 2–3 dni, 

chociaż klientów podobnych do mnie mają 
pewnie w Polsce kilkaset. Serwisanci, którzy 
do nas przyjeżdżają, znają się na tych maszy‑
nach i wykazują się dużym zaangażowaniem 

– podsumowujeSławomir
Szymański

Karol Wójtowicz

Tomasz Szczyciński, operator MHL 850: Ta ma‑
szyna nie musi „wchodzić na obroty”. Silnik 
elektryczny pracujący cały czas z prędkością 
1500 obr./min sprawia, że w każdej chwili 
mam do dyspozycji pełną moc. Praca na niej 
może być więc bardzo efektywna. 

W prasonożycach Lefort Amazone TS 1250 złom jest wstępnie pra‑
sowany przez dwa półkoliste „skrzydła”. Potem do „akcji” wkracza 
napędzany hydraulicznie tłok o sile nacisku 180 t, który zagęszcza 
go do chwili osiągnięcia zadanego ciśnienia hydraulicznego. 

Film z pracy maszyny 
przeładunkowej Fuchs 
MHL 850 i prasonożyc 

Lefort Amazone TS 1250 
– zeskanuj kod lub wpisz adres: 

www.technika‑komunalna.pl/filmy/22019f

Więcej zdjęć 
– zeskanuj kod 

lub wpisz adres: 
www.technika‑komunalna.pl/galerie/119

Wyposażenie prasonożyc 
obejmuje bardzo przestronną, 
klimatyzowaną kabinę z dużym 
wyświetlaczem, na którym są 
pokazywane m.in. wszystkie cykle 
pracy maszyny. Można nią również 
sterować zdalnie. W Holdmarze 
zajmuje się tym operator maszyny 
przeładunkowej.

Prasonożyce Lefort Amazone dostarczone do firmy Holdmar 
ważą 250 t, a ich siła cięcia wynosi 1250 t. Mogą pracować 
w trybie samego cięcia lub prasowania materiału w tzw. paczki.
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DOŚWIADCZENIE I INNOWACYJNOŚĆ 
W JEDNYM PAKIECIE

 MASZYNY PRZEŁADUNKOWE
 MASZYNY DO PRZEROBU ZŁOMU
 OSPRZĘT DO MASZYN
 WYWROTNICE DO KONTENERÓW

 WAGI DO CHWYTAKÓW
 CZĘŚCI ZAMIENNE
 ROTATORY



adowarkaCase821Gmabardzoprze‑
myślanąkonstrukcję,cowpołączeniu
z dużymi możliwościami indywidual‑
nejkonfiguracjipozwalanabezpiecz‑

ną iwydajną eksploatacjęmaszynyw trud‑
nychzastosowaniach.Wszczególnościdoty‑
czytopracyzodpadami,gdziejestnarażona
m.in.nawysokątemperaturę,silnezapylenie
czyuszkodzeniamechaniczne.
Model Case821Gnapędza6‑cylindrowy

silnikFPTN67 opojemności6,7 dm3,wyregu‑
lowanynamoc172 kW(230 KM).MarkaFPT
należydokoncernuCNHIndustrial,taksamo
jakCaseConstruction,NewHolland i Iveco.

Nowoczesna jednostka spełnia normy emi‑
sjispalinTier4F/StageIVtylkoprzyzastoso‑
waniuukładuselektywnejredukcjikatalitycz‑
nejHI ‑eSCR,awięcbezrecyrkulacjispa‑
lin(dospalaniajestwykorzystywanetylko
świeżepowietrze)ifiltracząstekstałych.
Dziękitemumożliwebyłozamknięciesil‑
nika w zwartej komorze, która zapewnia 
dobrąwidocznośćobszaru zamaszyną.
Zastosowanyukładcharakteryzujesięteż
mniejszątemperaturąpracy.Wynosiona
do500°C, awięc jest o ok. 200  stopni
niższaodmaksymalnejtemperaturyfiltra
DPF.Innekorzyściwynikającezjegoelimi‑
nacjitobrakprzestojówidodatkowe‑
go zużycia paliwa związanych z wy‑
palaniemfiltra,brakkoniecznościwy‑
mianygopookreślonym„przebiegu”
(kosztkilku tys. zł)orazbrakkoniecz‑
nościstosowaniaspecjalnegoolejusilniko‑
wego,tzw.niskopyłowego.

W przekazywaniu momentu obroto‑
wegonaobieosiestandardowopośred‑
niczy 4‑stopniowa skrzynia biegów.Dla
modelu 821G, w ramach wyposażenia
opcjonalnego, jest dostępna 5‑biegowa
przekładnia ProShift. Zapewnia ona
mniejszespalanieśrednio1,5 l/hatakże
krótsze– naweto20%– cyklerobocze.

Jestonaszczególniepolecanawsytuacjach,
gdyładowarkapokonujenatereniezakładu
większeodległości,anawierzchniaumożli‑
wiajazdęzwyższąprędkością.
Wmaszynachprzeznaczonychdoeksplo‑

atacjiwtrudnychwarunkachistotnąrolęod‑
grywaskutecznyukładchłodzenia.Ładowarki
Case serii G mają pakiet chłodnic tworzą‑
cy sześcian, co w porównaniu z najczęściej
stosowanymzestawem„kanapkowym” (po‑

szczególnewymiennikiciepłasąumieszczone
jedenzadrugim),gwarantujelepszy,bobez‑
pośrednidopływpowietrza.Ponadtowmo‑
delach od 521G do 921G moduł chłodze‑
nia znajduje się na środkumaszyny, awięc
wmiejscu,wktórymjestnajmniejszailośćku‑
rzu,pyłuiinnychzanieczyszczeń,jakiewydo‑
stająsięspodkółalboprzynapełnianiułyżki.
Przytakimrozwiązaniusilnikjestumieszczo‑
nynakońcuładowarki,stanowiącnaturalną

W maszynie 821G chłodnice tworzą sześcian i są 
umieszczone tuż za kabiną. Wentylator znajduje się 
między zestawem wymienników ciepła a silnikiem.

Testy ładowarki kołowej 
Case 821G
Ładowarka kołowa to jedna z tych maszyn, bez których trudno 
wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie sortowni czy instalacji 
do przetwarzania odpadów. Dla wielu z nich optymalnym rozwiązaniem 
może być 18,5 ‑tonowy model Case 821 najnowszej serii G.

Silnik znajduje się na samym 
końcu maszyny, pełniąc rolę 
„naturalnej” przeciwwagi.

Ładowarki Case serii G mają największą w swojej 
klasie szybę czołową sięgającą do samej podłogi. 
Poza tym jest ona jednoczęściowa  ‑ nie ma 
załamań na bokach. .

Ł
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przeciwwagę.Niemawięcko‑
niecznościmontowania „martwej”
masywpostacitypowejprzeciwwagiipara‑
doksalnie,choćmaszyna jest lżejsza,dyspo‑
nujewiększymudźwigiem.Wprzypadkura‑
mionostandardowejdługościiłyżkiuniwer‑
salnej3,3 m3,ładowarkamożeoperowaćła‑
dunkiemomaksymalnejmasie6,34 t.
AbyprzybliżyćzaletyładowarkiCase821G

potencjalnym klientom, zdecydowano się
na udostępnienie jej do testów. Ze wzglę‑
dunaichróżnorodnyprofil,maszynazostała
przygotowanawkompletacjidoogólnychza‑
stosowań.Możnająjednakdoposażyćwsze‑
regrozwiązańwydłużającychtrwałośćnewral‑
gicznychkomponentówiograniczającychry‑
zykonieplanowanychprzestojów.Wśródnaj‑
istotniejszych jest ogumienie skalne klasy
L5  odporne na przebicia i przecięcia. Do je‑
gostosowaniazachęcająnowe,wzmocnione
osie, uwzględniające duże obciążenia. Mają
onetrójelementowąobudowę,któraułatwia
obsługę i ewentualne naprawy. Są również
przystosowanedooponpełnych,zapewniają‑
cychnajwiększąwytrzymałość,któremogąbyć
zamontowanefabrycznie.Niemniejważnesą
różnezabezpieczenia,np.osłonykratownico‑
welampiszyb,którechroniąoperatoraima‑
szynęprzeddużymi iciężkimiprzedmiotami,
jakiemogąwypaść z łyżki podczas załadun‑
kuwysokichmaszyn,np. rozdrabniaczymo‑
bilnych.Wszystkiewolneprzestrzenie,np.pod
cylindramisiłownikóworaznadprzedniąosią,
mogą być zaślepione, zapobiegając groma‑
dzeniusięwnichodpadów.Idealniedopaso‑
wane,staloweosłonysąteżmontowaneprzy
przegubie, ograniczając ryzyko nawinięcia
się nawał napędowy sznurków czy drutów.
Wymienione powyżej rozwiązania wchodzą

w skład specjalnego pakietuWaste Handler.
Możnagozamówićwcałościlubtylkopoje‑
dyncze elementy, co pozwala na optymaliza‑
cjęwyposażeniamaszynyzarównopodkątem
konkretnych potrzeb jak i finalnej
ceny.Pozazabezpieczeniamiistnie‑
jąteżopcjerozszerzającemożliwo‑
ściładowarki.Należądonichm.in.
przedłużone ramiona wysięgnika
(typ XR), dzięki którym punkt ob‑
rotułyżkiznaczącoprzekraczawy‑
sokość4 m(wprzypadkumodelu
821Gwynosi4,56 m).Matozna‑
czenie w przypadku konieczności
załadunkunaczepzruchomąpod‑
łogą. W dużych ładowarkach po‑
dobny efekt można osiągnąć sto‑
sującłyżkęwysokiegowysypu.Jeśli
maszyna ma być wykorzystywana
z innym osprzętem, np. widłami paletowy‑
mialboszczotkąwalcową,wartojądoposa‑
żyćwszybkozłącze,któreumożliwiazmianę

narzędziaroboczegobezkoniecznościwycho‑
dzenia z kabiny. 
Na testowym szlaku nie zabrakło zakła‑

dów typowo komunalnych, gdzie maszy‑
nabyławykorzystywanadopracyzróżnymi
odpadami, m.in. przy załadunku linii tech‑
nologicznych oraz maszyn do przetwarza‑
niaodpadów,pryzmowaniamateriałówczy
pracporządkowych.Operatorzy,którzymie‑
li okazję na niej pracować zwracali uwagę
nałatwoodczuwalnąwysokąmocmaszyny.
Zdarzasiębowiem,żechoćwinnychłado‑
warkachjestonaidentycznalubnawetwięk‑
sza,ichosiągisąwyraźniemniejsze.Kolejną
zaletą, która zdaniemoperatorów zasługu‑
jenapodkreśleniejestdużyrozstawramion
wysięgnika.Dziękitemucałakonstrukcjawy‑
różniasięodpowiedniąsztywnością,coma
szczególneznaczeniewprzypadkuoperowa‑
nia niejednorodnymi ładunkami. Z pewno‑
ściąnależądonichtzw.odpadygabarytowe
– zjednejstronyłyżkimożebyćumieszczo‑
nyciężkimebel,zdrugiejpiankowymaterac.
Taki wysięgnik zapewnia też bardzo dobrą
widocznośćnaobszarprzedmaszyną.Każdy
zoperatorówdoceniłrównieżnowąkabinę
stosowanąwładowarkachseriiG.Wyróżnia

sięonabardzoprzestronnymwnętrzem,du‑
żąszybączołową,którasięgaażdopodłogi,
komfortowymfotelemidobrzerozmieszczo‑
nymiprzyrządamisterowniczymi.

Karol Wójtowicz

W okresie od 1  stycz‑
nia do 31  grudnia 
2019  r. wszystkie ła‑
dowarki Case serii G 
są oferowane z do‑
datkowym, bezpłat‑
nym pakietem gwarancyjnym. Można wybrać 
jedną z dwóch opcji: ProTech5  lub ProTech3, 
obie zawierają rok gwarancji standardowej. 
Pierwszy pakiet obejmuje ochronę na 5  lat 
lub 6  tys. h pracy maszyny i dotyczy ukła‑
du napędowego oraz hydraulicznego. Drugi 
jest udzielany na 3 lata lub 4 tys. h pracy, ale 
ochrona dotyczy całej maszyny („Premier”).

Ładowarka 821G może być wyposażona w przedłużony wysięgnik XR i/lub łyżkę wysokiego 
wysypu, ułatwiające załadunek naczep z ruchomą podłogą, których wysokość wynosi 4 m.

Dzięki szeroko rozstawionym ramionom wysięgnik ma 
odpowiednią sztywność, trudną do przecenienia przy 
operowaniu dużą łyżką z niejednorodnym ładunkiem.

Komfortowy fotel z pełnowymiarowym 
oparciem, zagłówkiem i szerokimi 
podłokietnikami skutecznie ogranicza 
zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy.

Dla ułatwienia obsługi, 
główne przyciski zostały 
umieszczone na jednym 
panelu i pogrupowane 
w cztery rzędy funkcyjne.
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grudniu2018 r.doRegionalnego
Zakładu Odzysku Odpadów
w Sianowie trafił nowy ciągnik
NewHollandT7.165 S.Jegoza‑

kupniebyłprzypadkowy. Instalacjastanę‑
ła przed konicznością rozbudowy parku
maszynowego o przerzucarkę do kompo‑
stu.Zdecydowanosięnakonstrukcjębocz‑
ną,którawporównaniudobramowejwy‑
magaciągnika,alejestodniejtańszaipo‑
zwalanatworzeniepryzmowiększejszero‑

kościiwysokości.Zdrugiejstrony,jakakol‑
wiek przerzucarka nie jestmaszyną, którą
wykorzystujesiękażdegodnia.Ciągnikna‑
tomiastmożewykonywaćwiele czynności
przezcały rok– wystarczydokupićkilkanie‑
drogich narzędzi roboczych. Przerzucarka

Doppstadt DU 265  „Panda” ma zapo‑
trzebowanie na moc ciągnika w grani‑
cach160–180 KM.ModelT7.165 S ideal‑
niespełniatewymagania.Dojegonapędu
zastosowano 6‑cylindrowy silnik rzędowy,
zapewniający maksymalną moc 165  KM.
– Osiągi ciągnika są w pełni wystarczające 
i czuć jego wysoką moc. Dobrze radzi so‑
bie z przerzucarką nawet w przypadku pra‑
cy z wilgotnym materiałem, a więc gdy jest 
on cięższy i bardziej zwięzły – mówiPaweł

Kogut, zastępca kierownika
RZOOwSianowie. Jakprzy‑
stało na ciągniki tej wielko‑
ści,manapędna cztery ko‑
ła, trudny do przecenienia
nawilgotnej,aczęstobłotni‑
stej nawierzchni placu kom‑
postowego.Udźwig tylnego
TUZ‑a, do którego mocuje
sięprzerzucarkęDU265, też
jest w pełni wystarczają‑
cy, ponieważ wynosi ponad
7100  kg, a zaczepiana ma‑
szynamamasęok.5100 kg.
Sprawdziły się przewidy‑

wania, że ciągnik znajdzie
zastosowanierównieżprzyinnychpracach
natereniezakładuwSianowie.Wtymce‑
luzostałwyposażonywładowaczczołowy
zmontowanymizamienniewidłamipaleto‑
wymiiłyżką.Pierwszyosprzętjestwykorzy‑
stywanywsytuacjiawarii lubokresowego

Łamanie stereotypów

W

Ciągniki stosowane w branży komunalnej najczęściej utożsamia się z niewielkimi maszynami 
pracującymi przy pielęgnacji zieleni. Tymczasem znakomicie sprawdzają się w niej również duże 
jednostki, których możliwości i zakres prac, do jakich mogą być wykorzystywane są jeszcze większe.

Łukasz Chęciński, Marketing Manager New 
Holland z zadowoleniem i dumą prezen‑
tuje puchar lidera rynku. W zeszłym  roku 
New Holland sprzedał w Polsce 1936  cią‑
gników, co oznacza, że po raz dziesiąty sta‑
nął na najwyższym stopniu podium. Przez 
10 lat do polskich użytkowników trafiło łącz‑
nie 23 999 szt. traktorów tej marki. – Myślę, 
że pozycja, jaką osiągnęliśmy, jest w pełni za‑
służona, bo cały czas rozwijamy ofertę i ulep‑
szamy nasze produkty, ale we wszystkich tych 
działaniach bardzo mocno wsłuchujemy się 
w oczekiwania klientów i uwzględniamy ich 
potrzeby – mówi Łukasz Chęciński.

Ciągnik New Holland T7.165 S bardzo dobrze sprawdza się 
w roli ładowarki, m.in. przy załadunku linii do produkcji paliwa 
alternatywnego czy podgarnianiu i pryzmowaniu odpadów. 
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przegląduwózkawidłowego.CiągnikNew
Holland odbiera wówczas z belownicy
sprasowanesurowcewtórneiprzewozi je
wmiejscemagazynowania.Równiedobrze

sprawdza się też przy ich za‑
ładunkunasamochodycięża‑
rowe.Znacznieczęściejpracu‑
jejednakzdrugimosprzętem.
Wyposażony w łyżkę załado‑
wujeliniędoprodukcjipaliwa
alternatywnego (RDF), a czasami również
linię sortowniczą, na którą trafiają zmie‑
szane odpady komunalne. Taka sytuacja
mamiejsce,gdyunieruchomionajestłado‑
warkaprzegubowa.– Ciągnik New Holland 
znakomicie sprawdza się w roli ładowarki, 
bo mimo napędu na wszystkie koła, ma 
bardzo dobry skręt, co ułatwia manewro‑
wanie wewnątrz hali. Ze względu na mniej‑
szą łyżkę jest nieco mniej wydajny, ale 

warto zaznaczyć, że charakteryzuje się niż‑
szym zużyciem paliwa – średnio 5 l/h, pod‑
czas gdy ładowarka ok. 6 – dodajePaweł
Kogut.Opróczwidełiłyżkidociągnikazo‑

stałajeszczedokupionaszczot‑
kawalcowa i pługdoodśnie‑
żania. Narzędzia te są mon‑
towane na przednim TUZ ‑ie. 

– Mając osprzęt w postaci szczot‑
ki, nie musimy używać jakiejś pro‑
fesjonalnej zamiatarki, aby posprzą‑
tać plac. Takie rozwiązanie jest dla 
nas w zupełności wystarczające. Od 
razu nabyliśmy też pług, więc zima 
nas nie zaskoczy i zawsze będziemy 
w stanie szybko usunąć śnieg, za‑
pewniając m.in. łatwy i bezpieczny 
podjazd dla śmieciarek –  tłumaczy
PawełKogut.
Prezentowany ciągnik należy

do serii S (Standard), zapoczątko‑
wanejwłaśnieodmodeluT7.165 S.

Jego premiera –  zarówno krajowa, jak
iświatowa– miałamiejscaw2017 r.pod‑
czas kieleckich targów Agrotech. Na po‑
czątku ubiegłego  roku rozszerzono ofer‑
tę ciągników serii S. Do sprzedaży trafi‑
ły trzy modele z gamy T4, czyli T4.55  S,
T4.65 S iT4.75 S.Wsierpniu2018 r.do‑
łączyłdonichciągnikT6.125 S,aniedługo
potem T7.195  S i T7.215  S. Obecnie jest
więcjużsiedemciągnikówseriiS,czylipo
trzyT4 iT7 ijedenT6.NewHollandpracuje
nad kolejnymi modelami z oznaczeniem S. 
Najprawdopodobniejbędątomaszynyre‑
prezentującepodwzględemwielkościseg‑
mentpośredni.Nie jest to łatwezadanie,
ponieważmusząoneuwzględniaćwyma‑
gania wielu rynków. Czym charakteryzuje
sięseriaS?Maszynytewprowadzonozmy‑
śląoklientachposzukującychoptymalnych
rozwiązań,którezapewniająnajlepszysto‑
sunek ceny do osiągów. Nie zawsze bo‑
wiemkoniecznyjestdużysilnik,wieleprze‑
kładninapędowychdowyboruczywkoń‑
cuszerokagamawyposażeniadodatkowe‑
go. Ograniczenie liczby stosowanych po‑
dzespołówsprawia,żeNewHollandmoże
jezamawiaćwwiększych ilościach,a tym
samym zyskuje silniejszą pozycjęwnego‑

cjacji cen komponentów, które kupuje od 
zewnętrznych dostawców. W efekcie cią‑
gnik S, w porównaniu do swojego „nor‑
malnego”odpowiednikawbazowejkom‑
pletacji,jesttańszynawet10–12%.Natym
jednak nie koniec korzyści. Takie ciągni‑
ki są zamawiane na stok znacznie „śmie‑
lej”,bopotencjalnyklientznaichwyposa‑
żenie i liczysięz tym,żemaograniczone
możliwościkonfiguracyjne.Jestwięcduża
szansa,żeszybkoznajdziepotrzebnąma‑
szynęnaplacuudealera ibędziemógł ją
nabyć„od ręki”.Wprzeciwnymraziecią‑
gniktrzebazamówićwfabryce,aledzięki
zunifikowanejkompletacjirealizacjazamó‑
wieniatrwaznaczniekrócejniżwprzypad‑
kutypowejmaszynyiwyboruwieluopcji.

Karol Wójtowicz

Osprzęt w postaci szczotki 
walcowej jest wykorzystywany 
co kilka tygodni. Pozwala 
na dokładne posprzątanie placu 
bez konieczności angażowania 
profesjonalnej zamiatarki.

Ciągnik New Holland T7.165 S ma bardzo prze‑
stronną kabinę, w której zmieszczono dwa fote‑
le. Dzięki konstrukcji 4 ‑słupkowej z wypukłymi szy‑
bami o dużej powierzchni zapewniono doskona‑
łą widoczność we wszystkich kierunkach. Dostęp 
do wnętrza ułatwiają stopnie wejściowe w układzie 
schodkowym i szeroko otwierane, duże drzwi.

Duża liczba przyłączy hydraulicznych umożliwiła zakup 
przerzucarki Doppstadt DU 265 w kompletacji bez 
zamontowanego na niej agregatu hydraulicznego.

W zestawie narzędzi roboczych 
dokupionych do ciągnika New 
Holland od razu znalazł się pług 
do odśnieżania, umożliwiający 
łatwe i szybkie usunięcie 
śniegu z parkingu oraz dróg 
wewnętrznych, po których 
poruszają się śmieciarki i hakowce.
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pony Nokian Tractor King rozsze‑
rzyłyportfoliofińskiegoproducenta
wczerwcuub.r.Sąoneprzeznaczo‑
nedonajcięższychmaszyn i trud‑

nychzadańwykonywanychwbardzowyma‑
gającymterenie,jakispotykasięwleśnictwie,
rolnictwie, przy robotach ziemnych i pracach 
komunalnych. Tym samym opony spełnia‑
ją wymagania najnowszych ciągników, któ‑
remającorazwiększąmasęeksploatacyjną,
jeszczewyższąmoc i poruszają się z coraz

wyższymiprędkościami.Niebyłoby tomoż‑
liwe bez rewolucyjnych rozwiązań dotyczą‑
cych zarówno mieszanki gumowej, bieżni‑
ka,jakiwnętrzaopony.Wyjściemdojejopra‑
cowaniabyłakonstrukcjastosowanawprzy‑
padkumaszynroboczychwykorzystywanych
do robót ziemnych, która została uzupeł‑
nionaostalowepasywzmacniające,dodat‑
kowe włóka oraz wzmocnienia ścian bocz‑
nychwłóknamiaramidowymi.Wpołączeniu
zestosunkowotwardąmieszankąsprawiato,

żeoponaNokianTractorKingjestniezwykle
odpornanaprzecięcia iprzebicia,do jakich
dochodzi przy pracach leśnych, ziemnych
ioczywiściezodpadami.Natymjednaknie
koniec jej zalet.Ogumieniepoddawanedu‑
żymobciążeniommatendencjędowibracji,
którenasilająsięwrazzewzrostemprędkości
jazdy. W nowej oponie Nokian wyeliminowa‑
notenproblem,dziękiczemumożnawpeł‑
ni wykorzystywać osiągi ciągnika (prędkość
maksymalnatonawet65 km/h).

Polska premiera opon  
Nokian Tractor King
Targi AGROTECH i LAS ‑EXPO to unikatowa na skalę kraju  
i nie tylko impreza wystawiennicza, która łączy branżę 
rolniczą i leśną, co roku gromadząc ok. 70 tys. zwiedzających.  
Firma Nokian postanowiła wykorzystać ten potencjał, 
prezentując na niej innowacyjne opony serii Tractor King.

O

Od 25 lat
budujemy hale w Polsce

Wybuduj
swoją halę z nami!

www.llentab.pl

REKLAMA
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a świecie istnieje wielu
producentówróżnychma‑
szynroboczych,jaknp.ła‑
dowarek czy koparek, ale 

tylkokilkumawswojejoferciespy‑
charki gąsienicowe. Jednym z nich
jest Dressta i –  coważne –  razem
z Caterpillarem i Komatsu tworzy
niewielkiegronojedynychnaświecie
firmprodukującychspycharkiwpeł‑
nymzakresiemocy,tj.odnajmniej‑
szej90‑konnejTD‑7 omasie9,5 t,
poprawdziwego540‑konnegoma‑
stodontaTD‑40,któregomasawy‑
nosiniemal68 t.Dresstaspecjalizu‑
jesięrównieżwwytwarzaniuukła‑
darek do rur.Model SB‑85  dyspo‑
nujeudźwigiem100 t,cooznacza,

żejestjednąznajwiększychtegotypuma‑
szynnarynku.
Na targach w Monachium zaprezento‑

wano spycharki TD‑15  i TD‑25. Pierwsza
z nich należy do segmentu średniego,ma
masęeksploatacyjnąok.21 tijestnapędza‑
nasilnikiemomocy216 KM.Zapewniadu‑
żemożliwościkonfiguracyjnezarównojeśli
chodzi o podwozie, jak i osprzęt roboczy.
Egzemplarz wystawowy był wyposażony
wlemiesztypu„6‑way”,którypozwalaope‑
ratorowi nawykonywanie sześciu ruchów:
podnoszenie i opuszczanie, przechylanie
na boki i skręcanie w obie strony.Ma on
pojemność3,8 m3,aletonieoznaczakoń‑

ca możliwości maszyny TD‑15.
Maksymalnie można do niej za‑
montować lemiesz 6‑metrowy
(konstrukcja półwklęsła, tzw.
„Semi‑U”). Spycharka TD‑25  re‑
prezentuje segment cięższy. Jej
masa eksploatacyjna wynosi ok.
41,5 t,azastosowanysilnikosią‑
gamoc334 KM.Najczęściejwy‑
stępujezlemieszempółwklęsłym
opojemności9,6 m3,choćmoże
współpracowaćzeznaczniewięk‑
szyminarzędziami.Ichofertęza‑
myka w tym przypadku tzw. le‑
mieszwęglowy(doprzepychania
węgla) o pojemności aż 21  m3. 
Obie spycharki mogą być wypo‑
sażonewzrywaki,zależnieodpo‑
trzebjedno‑lubtrójzębne.

N

Dressta od początku 2012 r. należy do chińskiego koncernu Guangxi 
LiuGong Machinery, ale zachowała pewną autonomię i rozwija 
oferowane produkty pod niezmienioną marką. Jej najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie spycharek gąsienicowych można było 
zobaczyć na tegorocznych targach Bauma.

Spycharka TD ‑15 jest optymalna do pracy na składowiskach 
odpadów. Można ją wówczas doposażyć w rozbudowany 
pakiet fabrycznych zabezpieczeń, które chronią maszynę przed 
uszkodzeniami i tym samym zapobiegają przestojom. 

Spycharki Dressta 
coraz doskonalsze!
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Maszyny TD‑15  i TD‑25  mają kabiny
nowej generacji. W porównaniu do po‑
przednich konstrukcji są o 33% większe,
ale przede wszystkim wyróżnia je brak

zewnętrznego pałą‑
ka ochronnego, któ‑
ry pełnił rolę za‑
bezpieczenia ROPS.
Teraz jego funk‑
cję przejęły słup‑
ki kabiny stanowią‑
ce rozwiązanieROPS/
FOPS INTEGRATED.
Najważniejszą zale‑
tą zastosowanej kon‑
strukcji jest elimina‑
cja martwych pół,
które stwarzał pa‑
łąk, co w połącze‑
niu z powiększonymi
przeszkleniamizapew‑
nia bardzo dobrą wi‑
docznośćdookołama‑

szyny.Przyokazjimodyfikacji kabinzmie‑
niono profil zbiornika paliwa oraz bocz‑
nych skrzynek, w których
znajdująsięfiltry.Dzięki te‑
mu uzyskano poprawę wi‑
doczności na zrywak i naj‑
bliższe otoczenie spychar‑
ki. Nie bez znaczenia jest
też ograniczenie wibra‑
cji i hałasu wewnątrz kabi‑
ny. Konstruktorom Dressty
udało się „zejść” do pozio‑
mu 78  dB, wcześniej było
toniecoponad80 dB.
W spycharkach Dressta

układ sterowania osprzę‑
tem (lemieszem i zrywa‑
kiem) był do tej pory opar‑
ty na liniach pilotowych. 
Obecnie firma przechodzi
nasterowanieelektrohydrau‑
liczne typu load ‑sensig, czy‑
li„wyczuwająceobciążenie”.

Zapewnia to lepszą precyzję ruchów –  są
bardziejdokładneipłynne,alerównieżniż‑
sze –  i to nawet do 10% zużycie paliwa.
Wynikatom.in.zmniejszegoobciążeniasil‑
nika przez pompy hydrauliczne.
Zgodnie ze światową tendencją, wie‑

le uwagi poświęcono komfortowi pracy
operatora.Standardowewyposażenieobu
maszyn obejmuje już m.in. kamerę cofa‑
niaiautomatycznąklimatyzację,któraza‑
pewnia utrzymanie zadanej temperatury 
bezwzględunawarunki panującena ze‑
wnątrz. Zastosowana kabina jest bardzo
dobrzewentylowana,szczelnainadciśnie‑
niowa, cooznacza, żepanujewniej nie‑
wielkienadciśnieniezapobiegająceprzedo‑
stawaniu się downętrza pyłu i drobnych
zanieczyszczeń. Pracę po zmroku ułatwia
zestaw standardowych reflektorów typu
LED,którewporównaniudowcześniejsto‑
sowanychhalogenówgwarantująznacznie

lepsze oświetlenie obszaru roboczego. Są
teżtrwalszeizużywająmniejenergii.
WmaszynachDresstasąstosowanesil‑

niki amerykańskiejfirmyCummins.Wybór
dostawcy nie jest przypadkowy. To naj‑
większyproducent jednosteknapędowych
na świecie, który dostarcza je do bardzo
wieluzastosowań– nietylkomaszynrobo‑
czych.Ichpopularnośćsprawia,żedostęp
doczęścizamiennychorazserwisujestbar‑
dzołatwy.DlaDresstytobardzoważnyar‑
gument, ponieważ maszyny wyproduko‑
wanew fabrycew StalowejWoli pracują
obecniew ponad 100  krajach nawszyst‑
kichkontynentach.Jednostkazastosowana
wmodeluTD‑15 spełnianajwyższewyma‑
ganiaemisyjneEUStageV.

Karol Wójtowicz

Spycharki klasy TD ‑25 i większe najczęściej znajdują zastosowanie w kamieniołomach, 
kopalniach odkrywkowych oraz przy dużych robotach ziemnych. 

W takim wnętrzu można się poczuć naprawdę 
komfortowo. Fotel z wysokim oparciem 
i zagłówkiem, szerokie podłokietniki czy 
automatyczna klimatyzacja to tylko niektóre 
z udogodnień stosowanych standardowo 
w najnowszych spycharkach Dressta.

Każda spycharka Dressta może być wyposażona w systemy 
wspomagania pracy operatora ułatwiające profilowanie terenu. 
W przyszłości z pewnością pojawią się również w maszynach tego 
typu stosowanych na składowiskach odpadów, ponieważ umożliwiają 
jeszcze efektywniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Nowe kabiny są bardziej przestronne i mają większe szyby, ale przede 
wszystkim w ich słupkach zintegrowano zabezpieczenia ROPS/FOPS, 
eliminując martwe pole widzenia stwarzane przez pałąk ochronny. 
Ważną zmianą jest też nowy profil bocznych skrzynek i zbiornika paliwa.
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ajmniejsza z maszyn to model
848H, charakteryzujący się ela‑
stycznościąwielozadaniowegona‑
rzędzia przy zachowaniu wyso‑

kichosiągów,minimalnejemisjizanieczysz‑
czeńorazbezpiecznymiwygodnymśrodo‑
wiskiempracyoperatora.Mamasęeksplo‑

atacyjnąok.15 tijestnapędzanysilnikiem
wysokoprężnymCumminsQSB6.7  omocy
173 KM.Wprzekazywaniunapędunaobie
osie pośredniczy 4‑stopniowa automatycz‑
na skrzynia biegów marki ZF ze zmienni‑
kiem momentu. W podstawowej komple‑
tacjimaszyna848Hotrzymuje2,7‑metrową
łyżkęuniwersalnegozastosowania,alemo‑
że również pracować z łyżką objętościo‑
wąopojemności4,8 m3 – warunkiemjest

przeładunek lżejszych materiałów. W co‑
dziennej eksploatacji przydaje się funkcja
rozłączania napędu. Po jej aktywacji (za
pomocą odpowiedniego przyciskuw kabi‑
nie)wystarczynacisnąćpedałhamulca,aby
skrzynia została przełączona na bieg neu‑
tralny, natomiast układ hydrauliczny jesz‑

cze bardziej zwięk‑
szył chwilowo swo‑
je osiągi, np. dla uzy‑
skaniawyższej siły od‑
spajania. Innym prak‑
tycznym rozwiązaniem
jestmożliwość„podbi‑
cia”obrotówbiegu ja‑
łowego, zapewniająca

krótsze cykle robocze i tym samym dalsze
zwiększenie efektywności pracy. Podobnie
jak inne ładowarki LiuGong, model 848H
mabardzobogatewyposażeniestandardo‑
we.Obejmujeonom.in.klimatyzację,kom‑
fortowyfotelmarkiGrammer,radio,kame‑
ręcofania,układcentralnegosmarowania,
półautomatyczne ruchy osprzętu oraz re‑
flektoryLED.Wopcjisądostępnenp.szyb‑
kozłączeczysystemamortyzacjiwysięgnika.

Co nowego 
w ładowarkach LiuGong?

N

Ładowarki kołowe odgrywają 
ważną rolę w ofercie firm 
LiuGong Europe i LiuGong Dressta 
Machinery, dlatego podczas 
targów Bauma zaprezentowano 
aż cztery maszyny tego typu 
reprezentujące różne klasy 
tonażowe. Praktycznie każda 
z nich może znajdować 
zastosowanie w szeroko 
rozumianej gospodarce odpadami.

Ładowarka kołowa LiuGong 877H to druga po 856H 
maszyna tego typu, która jest już produkowana w Stalowej Woli.

Kierowanie maszyny 877H może odbywać się za pomocą 
niewielkiego joysticka pod lewą dłonią. Na razie 
to jedyna ładowarka LiuGong dostępna z tą opcją.

Ładowarki LiuGong są wyposażane w wiele
poręczy (w tym przy dachu) oraz szerokie
podesty, aby ułatwić mycie czy przecieranie 
szyb, ale także zapewnić wygodny 
i bezpieczny dostęp do rożnych podzespołów. 
Umożliwiają one obejście kabiny dookoła  
bez konieczności schodzenia z maszyny.
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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



Dziękiswoimniewielkimrozmiarom,ła‑
dowarka LiuGong 848H jest bardzo do‑
brą propozycją dla zakładów komunal‑
nych, które dysponują mniejszymi hala‑
mi z ograniczoną przestrzenią manewro‑
wą. Podobnie jak większe modele, może
byćwyposażonawspecjalnypakietrozwią‑
zań,któreprzystosowująmaszynędopracy

z odpadami i w du‑
żymzapyleniu.
NatargachBauma

niemogło zabraknąć
flagowej ładowar‑
ki LiuGong czyli ma‑
szyny856H,którajuż
od kilku lat jest pro‑
dukowana w fabry‑
ce w Stalowej Woli. 
W Monachium zade‑
biutowałajejnajnow‑
sza wersja, która zo‑
stała podporządko‑
wana normie emisji
EUStageV.Udałosię
to osiągnąć poprzez
zastosowanie układu

obróbkispalinojeszczewiększejskuteczno‑
ści, jednocześnie ograniczając jego wymia‑
ry.Przyokazji„upgra‑
de’u”doStageVzmie‑
niono też położenie
zbiorników oleju hy‑
draulicznegoorazpły‑
nuAdBlue.Terazznaj‑
dująsięonewjeszcze
bardziej przystępnych
miejscach, co ułatwia
i przyspiesza obsługę
maszyny.
Dużąuwagęzwie‑

dzającychbudziłateż
ładowarka 877H. To
drugamaszynamarki
LiuGong, która po‑
wstaje w Salowej
Woli. Jej produkcja
została uruchomiona pod koniec stycz‑
niabr.Należydosegmentu25‑tonowych

maszyn i jest napędzana 6‑cylindrowym,
rzędowym silnikiem Cummins QSL9.
Nowoczesna jednostka współpracuje
z automatyczną przekładnią ZF typu po‑
wershift. Taki układgwarantujeoptymal‑
neosiągiwróżnychwarunkacheksploata‑
cji maszyny, a tym samym niskie zużycie
paliwa. W egzemplarzu zaprezentowa‑
nymwMonachiumbyłzdublowanyukład
kierowniczy. Póki co to pierwsza i na ra‑
ziejedynamaszyna,wktórejdostępnejest
takie rozwiązanie– oczywiściew ramach
wyposażeniadodatkowego.Operatormo‑
żesterowaćmaszynązapomocątradycyj‑
nejkierownicylubniewielkiego,elektrycz‑
nego  joysticka obsługiwanego lewą rę‑
ką. Został on umieszczony w specjalnej
konsoli razemzprzełącznikiemFNR (jaz‑
da przód‑tył, bieg neutralny), włączni‑
kiem sygnału dźwiękowego oraz funkcji

kick‑down (redukcja do pierwszego bie‑
gu dla uzyskania większej siły napędo‑
wej na kołach, np. przy napełnianiu łyż‑
ki). Rozwiązanie to umożliwia bardzo
wygodne kierowanie ładowarką, ponie‑
ważnietrzebaodchylaćplecówodopar‑
ciafotelaiwykonywaćdużychruchówle‑
wąręką.Jestonooferowanerazemzkie‑
rownicą i tonie tylkodlatego, że towy‑
mógnaniektórychrynkach.Zjednejstro‑
ny przemawiają za tym względy bezpie‑
czeństwa –  w sytuacji awaryjnej opera‑
tor zawszemoże odruchowo chwycić za
kierownicę.Zdrugiej– LiuGongchceaby
każdy,ktowsiądziedoładowarkiczułsię
wniejkomfortowoimiałwybórodnośnie
tak podstawowej funkcji, jaką jest kiero‑
wanie.Wwielufirmachnajednejmaszy‑
niepracujenawetkilkaosób,wdodatku
w różnymwieku i niektórym z nichmo‑
że być trudno zmienić swoje wieloletnie
przyzwyczajenia.

Karol Wójtowicz

Model 848H jest dostępny w Polsce od 2 lat. Dzięki mniejszym 
wymiarom gabarytowym znakomicie nadaje się do pracy 

wewnątrz ciaśniejszych hal.

Najnowsza generacja ładowarki LiuGong 856H spełnia normy 
emisji spalin Stage V i jest jeszcze łatwiejsza w obsłudze.

Model 890H to największa ładowarka LiuGong zaprezentowana na targach Bauma. 
Maszyna ta ma masę eksploatacyjną niemal 31 t i może pracować z bardzo dużymi łyżkami 
objętościowymi, stanowiąc ciekawą propozycję dla zakładów zajmujących się 
np. przetwarzaniem odpadów drzewnych, produkcją zrębki itp.

Funkcja automatycznego rozłączania napędu 
umożliwia chwilowe zwiększenie osiągów 
układu hydraulicznego. Załącza się ją poprzez 
naciśnięcie hamulca, ale wcześniej trzeba ją 
aktywować za pomocą specjalnego przycisku.
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ciągu niespełna kilku  lat, dzię‑
ki trafnym decyzjom inwestycyj‑
nymisprawnejlogistyce,począt‑
kowoniewielka firmadynamicz‑

nierozwinęłazakresiobszarswojejaktyw‑
ności.Wpływnatomiałarównieżdobraor‑
ganizacjaprzedsiębiorstwa, coprzekładało
sięnaciągływzrostpoziomujakościofero‑
wanychproduktówiusług.
SpecjalnościąSERWISKOP jest sprzedaż

części zamiennych do maszyn JCB i CAT.
W tym zakresie firma od lat jest  niedości‑
głym lideremwśródprzedsiębiorstwo po‑
dobnym profilu działalności funkcjonują‑
cych na rynku krajowym. Zasoby magazy‑
nowe tworzy również szeroki asortyment
częścidomaszyn innychproducentów, ta‑
kich jakKomatsu,VolvoorazCase.Bogata
oferta systemów zębowych do wszyst‑
kich rodzajów maszyn, łyżki podsiębier‑
nedokoparek iminikoparek, częściorygi‑
nalne i tzw. zamienniki najwyższej jakości
orazteounikatowejdostępnościwEuropie
–  to tylko jeden z aspektów, które czy‑
nią firmę SERWIS KOP najlepszą alternaty‑
wą dla najbardziej wymagających nabyw‑
ców poszukujących tego typu asortymen‑
tu. Firma proponuje swoim klientom no‑
woczesneproduktynajwyższej jakości,po‑
zyskiwane tylko od sprawdzonych i zaufa‑
nychdostawców. Jakośćoferowanychczę‑
ści idziewparze z konkurencyjnymi cena‑
mi.Dynamicznyrozwójbranżybudowlanej
motywujezespółpracownikówfirmydojak
najlepszych działań tak, abymóc sprostać
wymaganiom klientóww kraju i za grani‑
cą.Dostępdoofertyfirmyułatwiasprawnie
działającastronainternetowa,sklepon‑line
orazofertynaplatformieAllegro.Problemu
niestanowiwysyłka,realizowanawkrótkim

czasiena tereniecałegokraju, jak również
zagranicą.Gwarancjąsukcesufirmysąnie
tylkobogatezasobymagazynoweikonku‑
rencyjneceny,alerównieżprofesjonalnyze‑
spół obsługi klientów. Pracownikami dzia‑
łuhandlowegofirmysą specjaliścinajwyż‑
szej klasy, którzy służą solidną, fachową
oraz rzetelną pomocą i  informacją. O do‑
skonałymprzygotowaniuikompetencjipra‑
cowników świadczy szereg wewnętrznych
szkoleń przeprowadzanych w celu ciągłe‑
gowzrostu umiejętności, poziomuwiedzy
oraz wiadomości o  najnowszych rozwią‑
zaniachtechnicznych.Ważna jestnie tylko
pomoc w trafnym doborze odpowiednich
poszukiwanych przez nabywców części,
ale także wskazanie elementów niezbęd‑
nych do prawidłowego montażu i działa‑
nia zakupionych przez klientów produktów. 
Zapewnienie najwyższej jakości świadczo‑
nychusługwkażdejdziedzinie funkcjono‑
waniafirmySERWISKOPstanowijejpriorytet
inieodłącznyelementprowadzonejpolityki.
Dowodem na to jestwprowadzenie przez
firmęwmaju2013 r.systemuzarządzania

jakością PN‑EN ISO 9001:2000  w  zakre‑
sie dystrybucji części zamiennych do ma‑
szyn budowlanych i  rolniczych –  utrzyma‑
negoniezmienniedodziś.Przedsiębiorstwo
jesttakżelaureatemwielunagródiwyróż‑
nień: PodkarpackiejNagrodyGospodarczej
oraz Przedsiębiorstwa Fair Play. Firma sys‑
tematycznie przeznacza środki finansowe
narzeczorganizacjiPolskiegoCzerwonego
KrzyżaorazUNICEF– wceluniesieniapo‑
mocy dzieciomw najbiedniejszych krajach
świata. Odwielu lat SERWIS KOP wspiera
takżelokalneorganizacje.
Misją firmy jest ciągłe podnoszenie po‑

ziomu zadowolenia nabywców części.
Profesjonalizmw prowadzeniuifunkcjono‑
waniuprzedsiębiorstwa idziewparzez jej
ciepłym, przyjaznym i  przychylnym nasta‑
wieniem do klientów, których dobro i po‑
czuciezadowoleniasąwartościaminajważ‑
niejszymi i  najwyżej cenionymi przez pra‑
cownikówSERWISKOP.Wszystkie te czyn‑
niki,ciąglerozwijane i udoskonalane,skła‑
dająsięnapolitykęfirmyistanowiąfilaryjej
funkcjonowania.

Potrzebna część?  
Znajdziesz ją w ofercie  SERWIS KOP

W

Firma SERWIS  KOP rozpoczęła 
działalność w 2007 r. na rynku 
krajowym. Już wtedy wyróżniała się 
bogatym asortymentem magazynowym, 
konkurencyjnymi cenami i fachową 
obsługą. Te trzy czynniki stały się 
dewizą firmy i stanowiły jej nieodłączny 
priorytet w kolejnych latach rozwoju. 

technika‑komunalna.pl | 45TK nr 2/2019

m a s z y n y  r o b o c z e

REKLAMA



oszukując wózka do zastosowań
w gospodarce odpadami, „prze‑
niesienie”gojedendojednegonp.
z branży logistycznej jest w wielu

przypadkach dość ryzykowne. Trudne wa‑
runkipracy,awięcwintensywnymzapyle‑
niu, z dużą ilością niebezpiecznych przed‑
miotów(sznurki,druty,długieścinkipapie‑
ru) czy w środowisku łatwopalnym mogą
byćprzyczynączęstychprzestojów,ograni‑
czyćtrwałośćmaszyny,awskrajnychprzy‑
padkach nawet doprowadzić do jej znisz‑
czenia.DoskonalerozumietofirmaHyster,
oferując do swoich maszyn pakiet „Cool
TruckPackage”.Korzystajączniego, łatwo
zapewnić maksymalną wydajność wózka
widłowego i zmniejszyć prawdopodobień‑
stwowystąpieniakłopotliwychprzestojów.
Wzakładach komunalnychnajwiększym

powodzeniemciesząsiędwierodzinywóz‑
kówwidłowychHyster,tj.oudźwigu2–3,5 t
(modele H2.0–3.5FT) oraz 4–5,5  t (mode‑
le H4.0‑5.5FT). Są to maszyny 4‑kołowe
wwersjina LPG lubolejnapędowy.Każda
z nich może być wyposażona w unikato‑
we opcje, dostępne w ramach fabryczne‑
gopakietulubpojedynczo.Przykonieczno‑
ściskorzystaniazwiększościrozwiązań,bar‑
dziejopłacalnejestjednakzamówieniema‑
szynyzkompletnym„CoolTruckPackage”.
Obejmujeonm.in. jakościowyolejhydrau‑
licznyobardzowysokimwskaźnikulepkości.

Hyster rozumie potrzeby 
branży komunalnej 
Wózki widłowe są powszechnie wykorzystywane w sortowniach 
odpadów, instalacjach do ich wstępnego przetwarzania  
czy zakładach recyklingowych. Popularność tych maszyn  
nie jest przypadkowa. Są bardzo zwrotne, dzięki czemu mogą 
pracować w bardzo ograniczonej przestrzeni, a ich cena  
jest kilkukrotnie niższa w porównaniu do ładowarek teleskopowych. 

Opracowując 
zestaw opcji 
„Cool Truck 
Package”, 
starano się 
przede wszystkim 
ograniczyć ilość 
zanieczyszczań 
przedostających 
się do komory 
silnika, układu 
przeniesienia 
napędu 
i chłodnicy. 
Ostatni podzespół 
jest narażony 
na częste zatykanie 
wymiennika 
ciepła, ale mogą 
się też do niego 
dostać np. 
sznurki, skutkując 
zablokowaniem 
wentylatora albo 
uszkodzeniem 
łopatek.

P

46 | technika‑komunalna.pl TK nr 2/2019

m a s z y n y  r o b o c z e



Stosujesięgowmocnoobciążonychukła‑
dachhydraulikipracującychprzydużychwa‑
haniach temperatury. Ma za zadanie chro‑
nić układ hydrauliczny przed uszkodzenia‑
mi spowodowanymi degradacją oleju, ale
także zwiększa trwałość podzespołów hy‑
draulicznychdziękipodwyższonymparame‑
tromsmarowniczym.Zkoleiakumulatorhy‑
draulicznywukładziepodnoszenia zapew‑
niaochronękonstrukcjiwózkaprzedobcią‑
żeniamiudarowymi.Matoszczególnezna‑
czeniewprzypadkustosowaniachwytaków
odużychudźwigachiporuszaniasięponie‑
równychnawierzchniach. Innymi korzyścia‑
mi są minimalizacja uszkodzeń przewożo‑
negoładunku,np.sprasowanychsurowców
wtórnych,jakrównieżograniczenienieprzy‑
jemnychwstrząsówimożliwośćjazdyzwyż‑
sząprędkościącoprzekładasięnaskrócenie
cykli roboczych.
W zestawie opcji „Cool Truck Package”

ważną rolę odgrywa układ chłodzenia sil‑
nikazfunkcjąodwrotnegociągu,którapo‑
woduje automatyczne usunięcie nagroma‑
dzonych zanieczyszczeńw czasie „normal‑
nej”pracy.Dziękitemuwózekmożebyćwy‑
korzystywanyefektywniej,ponieważzmniej‑
sza się częstotliwość ręcznego czyszczenia
chłodnicy, natomiast jednakowo skutecz‑
ne chłodzenie sprawia, że temperatura sil‑
nika cały czas jest utrzymywana na odpo‑
wiednim poziomie –  nawet przy wysokiej
temperaturzeotoczenia.Cięższemodele,tj.
4–5,5 tmająwentylatornapędzanyhydrau‑
licznie. Zmiana kierunku ciągu powietrza
jestuzyskiwanawwynikuzmianykierunku
obrotów wentylatora. W przypadku gamy
„lekkiej”,czylioudźwigu2–3,5  t,zastoso‑

wanoelektrycznynapędwentylatora,nato‑ 
miastwydmuchiwaniezanieczyszczeńodby‑
wapoprzezzmianęgeometrii jego łopatek
– mająonemożliwośćobrotuo180°,copo‑
wodujezmianękierunkuprzepływupowie‑
trza.Funkcjaodwrotnegociągujesturucha‑
mianaautomatycznieco20 min.
Innym rozwiązaniem wchodzącym

wskładpakietu„Cool TruckPackage” jest
wysoko umieszczony wstępny filtr po‑
wietrza. W takim położeniu dostaje się
do niego znacznie mniej zanieczyszczeń,
które wydobywają się np. spod kół. Tym
samym zapewnia dłuższą żywotność sil‑
nika oraz wydłuża okresymiędzyobsługo‑
we. Rozbudowany system diagnostycz‑
ny „Premium” nieustannie kontroluje stan

filtra oleju hydraulicznego oraz powie‑
trza.Gdyzbliżasięczaswymianyktóregoś
znich,operator jesto tympowiadamiany
odpowiednią kontrolką na wyświetlaczu.
Codziennąeksploatacjęułatwiateżwskaź‑
nik ilościpłynuchłodniczego.Jeślipoziom
któregośzmediumbędziezaniskialboje‑
go temperatura przekroczy dopuszczal‑
nąwartość,wózekzostanieautomatycznie
wyłączony. Dotyczy to również oleju silni‑
kowego,gwarantującpełnąochronęukła‑
dunapędowegonawypadekróżnychzda‑
rzeń. Część układu odprowadzania spalin
pomiędzy kolektoremwydechowyma tłu‑
mikiemjestzabezpieczonaizolacjątermicz‑
ną. Drobne zanieczyszczenia nie osiadają
więc na mocno rozgrzanych elementach,
cooczywiściezmniejszaryzykopożaru.
Wporównaniudostandardowychwóz‑

ków stosowanych w branży logistycz‑
nej maszyny wyposażone w pakiet „Cool
Truck Package” wyróżnia wiele dodatko‑
wychosłon.Sątoosłonysiłownikówpochy‑
łumasztuorazsiłownikaodpowiedzialnego
zaskręttylnychkół,gumowaosłonaosina‑
pędowej,osłonyprzewodówhamulcowych,
dodatkowa osłona chłodnicy chroniąca
przedzabrudzeniamiorazsolidnapłytapod
jednostkąnapędową.Taostatniaskutecznie
ograniczaprzedostawaniesiędokomorysil‑
nikadrobnychzanieczyszczeńtakichjakfo‑
liaczyskrawkipapieru,aleteżograniczajej
wentylację.Ztegowzględustosujesiętzw.
wentylowanąpokrywęsilnika.Maonado‑
datkoweotwory zboku, które zapewniają
lepsząwymianępowietrza.
Wnaszymkrajuod2003 r.autoryzowa‑

nymijedynymdystrybutoremwózkówwidło‑
wychmarkiHysterjestfirmaZeppelinPolska.

Karol Wójtowicz

Chwytaki do sprasowanych surowców wtórnych to najpopularniejszy rodzaj osprzętu 
przy recyklingu odpadów, choć oprócz klasycznych wideł często są jeszcze stosowane 
łyżki pojemnościowe do transportu materiałów „luzem”.

W wózkach Hyster doposażonych w „Cool Truck Package” powietrze jest zasysane do silnika 
poprzez wstępny filtr zamontowany za kabiną w jej górnej części, a więc miejscu, gdzie jest 
najmniej lotnych zanieczyszczeń.
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kazujesię,żetak.Zamiatarkaulicz‑
naFAUNVIAJET6 mawieleunika‑
towych rozwiązań, dzięki którym
spełnia najbardziej rygorystyczne

kryteriastawianetakimmaszynom.Jestmon‑
towananapodwoziach2‑osiowychoDMC
wzakresie15–18 t.Mazbiorniknanieczysto‑
ści,któregopojemnośćwynosi6 m3, a tak‑
żenadużyzapaswody– wdwóchzbiorni‑
kachwykonanych zwłókna szklanegomie‑
ści sięnawet1900  l.Głównyzbiornik znaj‑
duje się pod zbiornikiem na zmiotki, nato‑
miast dodatkowy –  między wentylatorem
a kabiną, co zapewnia dodatkową ochro‑
nęprzedhałasem. Transport zbieranych za‑
nieczyszczeńodszczotkidozbiornikaodby‑
wasięzapomocąpodciśnieniawytwarzane‑
goprzezwentylator.Wodróżnieniuodkon‑
kurencyjnychrozwiązań,wzamiatarceFAUN
VIAJET 6  jest stosowany system recyrkulacji

zasysanegopowietrza.Działaonwtenspo‑
sób, żepowietrze, którewraz z zanieczysz‑
czeniami trafia do zbiornika, nie jest kiero‑
wane na zewnątrz, ale ponownie wykorzy‑
stywane.Poprzezdodatkowąruręprzepływa
do dyszy umieszczonej za ssawą, gdziema
naceluodspajanieodpadówodnawierzch‑
ni i poddmuchiwanie ich w kierunku rury za‑
sysającej zanieczyszczenia. Zasadę działania
zastosowanego układu najlepiej wytłuma‑
czyćnaprzykładziekartkipapierupołożonej
na stole.Wmomenciedmuchnięcianapo‑
wierzchnięstołu,kartkasięuniesieiwtedyła‑
twiej jąpodjąć.Wielkośćzawracanegostru‑
mienia jest regulowana przepustnicą w za‑
kresieod30 do70%.Resztapowietrzatrafia
nazewnątrz,alewcześniejzostajeonospo‑
wolnionewkomorzewyciszającej,skąd– już
podniewielkimciśnieniem– wylatujeprzed
tylnąosią.Wtymmiejscunawierzchnia jest

jużposprzątana,więcniedochodzidowznie‑
cania kurzu. System recyrkulacji sprawia,
żeemisjadrobnegopyłuzzamiatarkiFAUN
VIAJET6 jesto50%mniejszaniżwprzypad‑
kumaszyn,któreniesąwyposażonewtakie
rozwiązanie.Co istotne,krążącewzabudo‑
wiepowietrzeogrzewasięnaskutektarcia,
a ponieważ cała zabudowama dość zwar‑
tąkonstrukcję,powstałewtensposóbciepło
oddziałujenaukładwodny.Umożliwiatoko‑
rzystaniezzamiatarkinawetprzytemperatu‑
rze jednegoczydwóch stopniponiżej zera,
bezobawozamarznięciewody stosowanej
dozraszanianawierzchni.
Zamiatarka FAUN VIAJET 6  ma szczot‑

ki zamontowane w układzie pchanym,
cooznacza,żekażdaznichjestumieszczo‑
na przed punktem zaczepienia. Zdaniem 
producenta takie rozwiązanie zapewnia
lepsze „wgryzanie” się w nawierzchnię,

Zamiatarka uliczna 
FAUN VIAJET 6 
– odpowiedź  
na wysokie  
wymagania

O

Od współczesnych zamiatarek ulicznych 
oczekuje się, aby były wydajne i skuteczne, 
ale także pracowały cicho i nie powodowały 
zapylenia. Czy jeden produkt jest w stanie 
sprostać tym wszystkim wymaganiom?

System recyrkulacji powietrza ogranicza emisję drobnego pyłu 
i dodatkowo podgrzewa układ wodny, umożliwiając zastosowanie 
zamiatarki przy niskiej temperaturze otoczenia.

Materiały wysokiej jakości oraz bardzo gładkie ściany wewnętrzne 
gwarantują łatwe opróżnianie zbiornika na odpady i jego wydłużoną 
trwałość. Gdy nie ma silnika pomocniczego, wolną przestrzeń można 
wykorzystać na dodatkowy zbiornik wody.
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jak również skuteczniejsze usuwanie za‑
nieczyszczeńnazakrętach,wzatokachau‑
tobusowych itp. Znajdująca się na środku
szczotka walcowa została zamontowana
wahliwie,cooznacza,żedostosowujeswo‑
jepołożeniedonierównościdrogi.Ponadto
możnapłynnie regulować jejdocisk,a tym

samym dokładnie oczyścić każdą na‑
wierzchnię.Wstandardowejkompletacji
maszynaFAUNVIAJET6 jestdostarczana
ze szczotkąwalcowąoraz talerzowąpo
prawejstronie.Jeślizachodzikonieczność
sprzątania ulic jednokierunkowych, nie
chcąc jechać pod prąd, warto zamówić
szczotkętalerzowąrównieżzlewejstro‑
ny.Takazamiatarkaumożliwiajednocze‑
snąpracęobiemaszczotkamibocznymi,
tylkoprawąlubtylkolewą.Zestawdodat‑
kowejszczotkitalerzowejmaidentyczną
konstrukcjęcomontowanystandardowo,
więcobejmujerównieżdwierury– ssącą
ipoddmuchującą.
KompletujączamiatarkęVIAJET6,moż‑

nawybraćjedenztrzechrodzajównapę‑
du. Oferta rozpoczyna się od pomocnicze‑
gosilnikaspalinowego,któryzapewniamoc
55  kW (75  KM) i jest bardzo ekonomiczny,
ponieważ jego średnie zużycie paliwa wy‑
nosi5–6 dm3/h.Przytakimrozwiązaniu jed‑
nostkapodwoziamożebyćsłabsza,boczęść
jej zadań przejmuje silnik zabudowy. Innym
rozwiązaniem jest napęd zamiatarki za po‑
mocą przystawki odbioru mocy zamonto‑
wanej na silniku. Brak dodatkowej jednostki

zmniejszanakładyserwisowe,awolnaprze‑
strzeńmoże być wykorzystana na dodatko‑
wyzbiornikwody.Najbardziej zaawansowa‑
nąopcjęstanowinapędhydrostatyczny,dzię‑
kiktóremusilnikcałyczaspracujewoptymal‑
nymzakresieobrotów,aukładprzeniesienia
napęduniejestobciążony.Istotnązaletąjest
takżemożliwość bardzo precyzyjnej kontroli
prędkościjazdy.

Karol Wójtowicz

REKLAMA

EKOCEL Sp. z o.o. 
ul. Nowa 8, Rekowo Górne 
84-123 Połchowo 
www.ekocel.pl 

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem handlowym                
i serwisowym firmy FAUN. Oferujemy zarówno pojazdy do 
wywozu odpadów, jak również zamiatarki miejskie VIAJET 
oraz zamiatarki lotniskowe TERRAJET. 

 

 

 

TERRAJET VIAJET 6 

Szczotka talerzowa zamontowana w ukła‑
dzie pchanym działa jak skrobak i jest 
w stanie usuwać nawet ciężki brud. Może 
zostać wysunięta na zewnątrz niezależnie 
od dyszy ssącej – do dyspozycji operatora 
jest nawet pięć pozycji roboczych załącza‑
nych z kabiny. W zamiatarkach VIAJET przy 
szczotkach bocznych znajdują się po dwie 
rury. Jedna (nieco cieńsza) służy do pod‑
dmuchiwania zanieczyszczeń przy użyciu 
recyrkulowanego powietrza, druga (ssąca) 
transportuje zebrane odpady do zbiornika.

Z tyłu zabudowy jest montowany wąż ssawny  
służący do sprzątania miejsc trudnodostępnych,  
a nawet opróżniania pojemników na śmieci.
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kutecznym rozwiązaniem może
być zmiana systemu odbioru od‑
padów zorganizowana w oparciu
ośmieciarkifirmyHSFahrzeugbau

zzaładunkiemczołowym,tzw.frontloade‑
ry.Odkilku latwidaćwyraźnywzrostza‑
interesowaniatakimipojazdami.Tłumaczy
toprostyrachunekekonomiczny,jakrów‑
nież chęć ograniczenia skutków niedo‑
borów kadrowych. Aby praca typowej 
śmieciarki tylnozaładunkowej była odpo‑

wiednio efektywna, musi być obsługiwa‑
na przez 3‑osobową załogę.W przypad‑
kupojazduzzaładunkiemczołowymwy‑
starczy jedna osoba. Eliminacja kosztów
zatrudnieniadwóchpomocnikówwobsa‑
dzie śmieciarki zapewnia w polskich wa‑
runkach roczne oszczędności na pozio‑
mie150–180 tys. zł.Oczywiścietrzebasię

liczyć z nieco wyższym kosztem zakupu
frontloadera (zależnie od modelu i kom‑
pletacji o ok. 25–30%), ale taka inwesty‑
cjazwrócisiębardzoszybko.Natymjed‑
nak nie koniec korzyści. Śmieciarki „czo‑
łowe”HS Fahrzeugbau są przystosowane
doopróżnianiapojemnikówod2 donawet
7 m3,którychmasacałkowitasięga3,5 t.
Dzięki temumożnaw relatywnie krótkim
czasie osiągnąć dopuszczalną ładowność
pojazdu lubw całościwypełnić kontener

śmieciarki, a ten mo‑
że mieć pojemność
grubo przekraczają‑
cą 40  m3! Oznacza
to,żewtrakciejednej
zmiany taka śmieciar‑
ka jestw stanieprze‑
transportować znacz‑
nie więcej odpadów
niżpojazdzklasyczną
zabudową.

Wśmieciarkachtypufrontloader pojem‑
nik jest chwytany za pomocą dwóch ra‑
mion, a następnie unoszony nad kabiną
iopróżnianydoumieszczonejzaniąkomo‑
ryzaładowczej.Znajdujesięwniejrucho‑
mapłyta,któramadwiefunkcje.Pierwsza
poleganaprzepychaniu odpadówdo tyl‑
nejczęściśmieciarki,atymsamymopróż‑
nianiukomoryzaładowczejizagęszczaniu
gromadzonego ładunku. Druga wiąże się
zrozładunkiempojazdu– popodniesieniu
tylnejścianyzabudowy,płytawypychaod‑
pady. Choć taki pojazd jest skonstruowa‑
nyzmyśląopojemnikachwielkogabaryto‑
wych,możnagorównieżużyćdoobsługi
pojemników4‑kołowychstanowiącychnp.
uzupełnienie regionu. Proces załadunku
odbywasiętylkoiwyłączniezkabiny,dzię‑
kiczemukierowcacałyczaspracujewbar‑
dzokomfortowychwarunkachiniejestna‑
rażony na niesprzyjającą aurę.W każdym
momencie ruchu pozycja kontenera jest

Nosorożce wracają do łask!

S

Wiele firm komunalnych boryka 
się z problemami kadrowymi 
oraz presją na wyższe 
wynagrodzenia. Z oczywistych 
względów część tych kosztów 
zostaje przerzucona na klientów, 
więc ci muszą uiszczać coraz 
wyższe opłaty za odbiór 
odpadów. Czy jest sposób,  
aby zaradzić tej sytuacji?

Korzystając ze śmieciarki czołowej, w ciągu 2–3 min można 
załadować 5–7 m3 odpadów, co jest zupełnie nierealne 
przy innych rodzajach zabudów.

Odpady są 
opróżniane 
do komory za 
kabiną, w której 
pracuje płyta 
do zagęszczania 
i wyładunku 
gromadzonego 
materiału.
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kontrolowana przez auto‑
matykęnadwozia, eliminu‑
jąc konieczność jakiejkol‑
wiek ingerencji ze strony
kierowcy ‑operatora. 
Śmieciarki czołowemar‑

ki HS Fahrzeugbau wyróż‑
niawieleciekawychrozwią‑
zań, a szczególnie zwar‑
ta konstrukcja. Nadwozia
niemieckiego producen‑
ta o pojemności sięgają‑
cej 37  m3  są montowane
napodwoziachorozstawie
osi ok. 3900–4100  mm,
awięc typowychdlazabu‑
dów tylnozaładunkowych.
Wkonkurencyjnychrozwią‑
zaniach– dlauzyskaniapo‑
dobnychparametrów– jest
potrzebnyrozstawosinaweto20–30 cm
dłuższy,coprzekładasięnagorszewłaści‑
wościmanewrowe. Lepsze „osiągi” śmie‑
ciarekczołowychFahrzeugbautoefektza‑
stosowania m.in. opatentowanej osi ob‑
rotu ramion załadunkowych, umożli‑
wiającej niższe posadowienie zabudowy

i tym samym zwiększenie jej pojemności.
Każda taka śmieciarkamoże byćwyposa‑
żona w wiele praktycznych opcji. Wśród
nichsąm.in.systemypomiarumasyzbie‑
ranychodpadów,systemyidentyfikacjipo‑
jemników czy w końcu systemy monito‑
ringu wizyjnego pozwalające na kontrolę

cykluopróżnianiakontene‑
ranakażdymjegoetapie.
Załadunek odpadów od

przodu, w dodatku przy wy‑
korzystaniu dużych konte‑
nerów,wymagaodpowied‑
niego podjazdu dla śmie‑
ciarki,aletakżewolnejprze‑
strzeninadkontenerem.Nie
możesięonznajdowaćpod
balkonem, drzewami, linią
energetyczną czy innymi
przeszkodami ograniczają‑
cymiswobodnyruchramion
załadunkowych, na których
zawieszonyjestpojemnik.
Firma HS Fahrzeugbau

należy w 100% do grupy
TerbergRosRoca.Specjalizuje
się w produkcji śmiecia‑

rek jednoosobowych; oprócz zabudów
z załadunkiem czołowym, w jej ofercie są
również modele z załadunkiem bocznym
(sideloadery). Jedynym autoryzowanym de‑
aleremproduktówHSFahrzeugbauwPolsce
jestspółkaTerbergMatecPolska.

Karol Wójtowicz

REKLAMA

 Pojazdy do zbiórki odpadów z tylnym,  
bocznym i przednim załadunkiem

 Automatyczne i manualne  
urządzenia zasypowe

 Systemy ważenia i identyfikacji pojemników

 Profesjonalne zamiatarki

 Mobilny i stacjonarny serwis naszych produktów

Terberg Matec Polska Sp z o.o.
Święcice, ul. Zaborowska 1
05-860  Płochocin
Tel.  +48 22 733 76 51 
Fax  +48 22 733 76 53
www.terbergmatec.pl

Nowoczesna gospodarka odpadami 
wymaga nowoczesnych rozwiązań

My je dostarczamy!

Zabudowy typu frontloader o największej pojemności są montowane na podwoziach  
4 ‑osiowych. Takie pojazdy najczęściej znajdują zastosowanie przy odbiorze 
odpadów przemysłowych, z centrów logistycznych, dużych marketów itp.
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wukomorowa śmieciarka Scania
L320  została zaprojektowana spe‑
cjalnie z myślą o pracy w mieście.

Pojazd jest wyposażony w bezpieczną ka‑
binę o doskonałej widoczności oraz wy‑
sokiej klasy systemy wspomagające jazdę.
Saniko toprzedsiębiorstwogospodarkiko‑
munalnej,któreodponad20  lat świadczy
usługi dla mieszkańcówWłocławka, gmin
ościennychiprzedsiębiorców.Firmaspecja‑
lizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych, a także w letnim
i zimowym utrzymaniu dróg. Jako pierw‑
sza w Polsce nabyła pojazd Scania L320.
Zapewnia on wysoki komfort pracy oraz
bezpieczeństwo,dziękidoskonałejwidocz‑
ności z boku i z przodupojazdu.W kabi‑
nieznajduje sięmiejscedlaczterechosób.
Zabudowa 2‑komorowa umożliwia zbie‑
raniedwóch różnych frakcji odpadów jed‑
nocześnie. – W naszej pracy wykorzystuje‑
my sprzęt najwyższej jakości, dlatego zdecy‑
dowaliśmy się doposażyć naszą flotę o ko‑
lejny pojazd marki Scania. Kierowcy Saniko 

bardzo go sobie chwalą ze względu na wy‑
soki komfort pracy. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że Scania L320  jest ekonomicz‑
na w użytkowaniu –  komentuje Sylwia
Wojciechowska,PrezesPGKSanikoSp.zo.o
–  Kabina L jest przeznaczona do miast 

i terenów o gęstej zabudowie. Świetnie 
sprawdza się podczas pracy na miejskich 
ulicach, niezależnie od tego, czy pracuje 
w dystrybucji, przy zbieraniu odpadów, czy 

w budownictwie. Scania 
z kabiną L jest niższa od 
typowych pojazdów cię‑
żarowych. Miejsce kie‑
rowcy znajduje się w niej 
na tyle nisko, że może on 
nawiązać kontakt z inny‑
mi uczestnikami ruchu. 
Dzięki temu jest bar‑
dziej bezpieczna– mówi
Paweł Paluch, dyrektor
ds. marketingu i komu‑
nikacjiScaniaPolskaS.A.
KabinyLsądostępne

z trzema wariantami dachu: niskim, stan‑
dardowym iwysokim.W pojeździe z tzw.
przyklękiem(załączanymautomatyczniepo
zaciągnięciu hamulca ręcznego) wystarczy
tylkojedenstopień,abydostaćsiędownę‑
trzazpoziomujezdni.Podłogaznajdujesię
bowiemnawysokościok.80 cm.Wpojaz‑
dach bez funkcji przyklęku są stosowane
dwastopniewejściowe,natomiastpodłoga
jestumieszczonao13 cmwyżej.

ięć nowych śmieciarek Scania zasi‑
lanych CNG trafiło do Kom‑Eko S.A.
podczas uroczystego wydania w sie‑

dzibie firmy. To kolejne pojazdy przekaza‑
ne lubelskiemu przedsiębiorstwu na mocy
umowy podpisanejw listopadzie ub.r.We
flocieKom‑Ekoznajdujesięwsumieosiem
nowychpojazdówScania,wtymsiedemza‑
silanychCNG.
Wydane pojazdy Scania P340  to śmie‑

ciarkionapędziealternatywnymCNG.Mają
onetakąsamąpojemność i ładowność jak
tradycyjne śmieciarki i będą wykorzysty‑
wane do odbioru zmieszanych odpadów

komunalnychnaterenieLublinaorazgmin
ościennych. Śmieciarki zostały wyposażo‑
newtrzyosieztylnąosiąskrętną,couła‑
twiamanewrowaniewmiejskichuliczkach.
Każdaześmieciarekposiadaosiemzbiorni‑
ków CNG o łącznej pojemności 944  dm3, 
dzięki którymmoże poruszać się od czte‑
rechdopięciudnibezprzerwy.
–  Kom ‑Eko S.A. wywodzi się z Lublina. 

Będąc lokalnym przedsiębiorcą, zawsze dzia‑
łamy w sposób odpowiedzialny społecznie 
i środowiskowo, z troską o najbliższe oto‑
czenie. Dlatego też wiele z naszych inwesty‑
cji jest skoncentrowanych na podnoszeniu 

komfortu życia mieszkańców 
Lublina i okolic. Rozszerzenie 
floty o śmieciarki Scania za‑
silane gazem CNG stano‑
wi doskonały przykład te‑
go typu działań– komentu‑
jeIreneuszZimoch,wicepre‑
zesKom‑EkoS.A.
Rozwiązania Scania po‑

zwalająnasprostanietypo‑
wym wyzwaniom związa‑
nymzpracąwśrodowisku

miejskim.Wszczególnościdotyczy topo‑
jazdów zasilanych CNG, które charakte‑
ryzują się niską emisją spalin, cichą pracą
ajednocześnieniskimikosztamieksploata‑
cji, gwarantując utrzymanie zyskowności
prowadzonego biznesu. –  Nasze pojazdy 
są doskonale przystosowane do pracy we 
wzmożonym ruchu w miastach. Zapewniają 
bezpieczeństwo i komfort kierowcy, a dzię‑
ki wykorzystaniu gazu ziemnego pozwala‑
ją na redukcję emisji CO2 na poziomie oko‑
ło 20%. Osiągi i charakterystyka silnika za‑
silanego gazem są takie, jakich oczekuje 
się od nowoczesnego silnika diesla. Jednak 
te zasilane gazem pracują ciszej niż wyso‑
koprężne i dlatego doskonale sprawdzają 
się w środowisku miejskim. Scania jest li‑
derem zrównoważonych rozwiązań trans‑
portowych. Posiadamy rozwiązania do‑
stępne tu i teraz. Optymalizując transport 
i wykorzystując paliwa alternatywne, mo‑
żemy wspólnie z naszymi klientami ogra‑
niczyć marnotrawstwo w transporcie i za‑
dbać o środowisko – podsumowujePaweł
Paluch,dyrektords.marketinguikomuni‑
kacjiScaniaPolskaS.A.

P

D
Pierwsza w Polsce Scania L dla Saniko

Kom -Eko S.A. 
zwiększa flotę śmieciarek Scania na CNG
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Ponadto oferujemy:
 naprawy pojazdów użytkowych
 kapitalne remonty śmieciarek
 realizację indywidualnych 
 zamówień
 serwis mobilny

GP TRUCK TRADING s.c. 
Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela

ul. Sokołowska 61b, 05 ‑806 Sokołów k/W ‑wy
tel. +48 22 716 17 00, www.gptruck.pl, www.topservicetruck.pl

Wyłączny dystrybutor 
produktów marki FARID w Polsce

Sprzedaż, wynajem 
nowych i używanych 
pojazdów komunalnych:
 śmieciarek     hakowców
 bramowców
 pojazdów asenizacyjnych

d kilku lat firma posiadawyłącz‑
ność na sprzedaż i serwisowa‑
niezabudówfirmyFarid,oferując
swoim klientom pełną ich gamę:

od4 do30 m3.Oprócztypowychśmieciarek
T1,którepełniąrolęflagowegomodelu,ak‑
tywniewdrażanesąinneproduktywłoskie‑
go kooperanta, m.in. specjalistyczne, co‑
razbardziejpopularneśmieciarkizzamon‑
towanym urządzeniem dźwigowym, myjki
dopojemników,atakżezabudowydoob‑
sługiodpadówtypuBIO.

Wstyczniu2020 r.wejdziewżyciejed‑
nolitydlacałegokrajunowysystemselek‑
tywnego zbierania odpadów komunal‑
nych z podziałem na pięć frakcji i możli‑
wością wrzucania do pojemnika brązo‑
wego („BIO”) zarówno odpadów zielo‑
nych,jakikuchennychbiodegradowalnych.
Zdaniem przedstawicieli GP Truck Trading
model PN doskonale spełnia przyszłe wy‑
magania,ponieważmaszczelnąkonstruk‑
cjęimożebyćdostarczonywwersji1‑,2‑
lub 3‑komorowej. Umożliwia to podczas

jednegokursuodbiórnawettrzechróżnych
rodzajówodpadówitymsamymznacząco
wpływanaograniczeniekosztów.
Firma GP Truck Trading posiada rów‑

nież autoryzację producenta pojazdów
użytkowych marki Isuzu, oferuje wszel‑
kie rodzaje napraw i usług serwisowych
orazkompletacyjnych,adziękiprzynależ‑
ności do sieci Q Service Truck zrzeszają‑
cej77 najlepszychwarsztatów,zapewnia
swoim klientom łatwy iwygodny dostęp
dousługwcałymkraju.

20 lat minęło…
8 marca br. minęła 20 ‑sta rocznica powstania GP Truck 
Trading. To obecnie jedna z największych firm w swojej 
branży, wyspecjalizowana w budowie, sprzedaży 
i obsłudze serwisowej maszyn i pojazdów komunalnych, 
takich jak: śmieciarki, hakowce, bramowe, wywrotki, 
posypywarki, urządzenia dźwigowe, wozy asenizacyjne 
oraz pojazdy do udrażniania i czyszczenia kanalizacji.

REKLAMA

O
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fertamaszynAgrimasterjestbardzo
szeroka.Obejmujem.in. uniwersal‑
ne kosiarki bijakowe, tylno‑boczne,
wysięgnikowe, samozbierające, sys‑

temymulczujące,nożycedożywopłotu,ana‑
wet podnośniki widłowe i opryski‑
wacze. Szczególną rolę odgrywają
wniejkosiarkiwysięgnikowe.Wsze‑
rokiej gamie znajdują się zarówno
modele przeznaczone do niewielkich 
ciągnikówomocyrzędu20 KM,jak
równieżkonstrukcjeozasięguramie‑
niakoszącegonawet7 m.Teostat‑
nie wymagają zastosowania trakto‑
raomasieminimum6 tosiągające‑
gomoc100–130 KM.Kosiarkiwysię‑
gnikowe,podobnie jak innemaszy‑
nywłoskiejmarki,sąw80%produ‑
kowaneprzezAgrimaster, coozna‑
cza,żetylkonieznacznaliczbakom‑
ponentów pochodzi od zewnętrz‑
nych dostawców. W ten sposób firma ma
lepszą kontrolę nad jakością finalnego pro‑
duktu, a klienci otrzymują bardziej nieza‑
wodnąmaszynęiłatwiejszydostępdoczęści
zamiennych.  

Agrimaster ma duże doświadczenie
wprodukcjikosiarekwysięgnikowych,dla‑
tegomaszyny tewyróżniawiele unikato‑
wych rozwiązań. Wszystkie głowice ko‑
szącemają np. napęd pasowy. Silnik hy‑

draulicznyniejestwięczamocowanybez‑
pośredniodorotora,alenaobudowieko‑
siarki, co chroni go przed uszkodzeniami
mechanicznymi.Istniejewielemodeligło‑
wic –  pełna oferta obejmuje urządzenia

o szerokości roboczej od 0,6  do 1,5  m.
Każde z nich może być wyposażone
w5–6  rodzajównoży dowyboru. Innym
ciekawym rozwiązaniem stosowanym
przez firmę Agrimaster jest dodatkowy,

hydrauliczniesterowanyczłonwy‑
sięgnika stanowiący jego podsta‑
wę. Umożliwia on bliski podjazd
pod przydrożną barierę ochron‑
nąitymsamymosiągnięciewięk‑
szego zasięgu, bez obaw o ude‑
rzeniewniąwysięgnikiem.Model
ZPwystępujezjeszczejednymcie‑
kawymrozwiązaniem.Maondo‑
datkowyprzegubprzyśrodkowym
członie, który umożliwia wychy‑
lenie go w kierunku przodu cią‑
gnika. Dzięki temu operator mo‑
żeowielewygodniejkontrolować
położenie głowicy koszącej –  nie
trzeba odwracać głowy. Każda

głowica jest zamocowana do ramienia
centralnieimamożliwośćobrotuwzakre‑
sie180°.Wopcjijestdostępnyuchwytob‑
rotowy,pozwalającynaregulacjęustawie‑
nianarzędziarównieżwpłaszczyźniepo‑

ziomej(wzakresie90°).
KosiarkiwysięgnikoweAgrimaster

mają atrakcyjną cenę i zapewnia‑
ją duże możliwości pod względem
indywidualnej konfiguracji. Oprócz
wspomnianych powyżej rozwią‑
zań,dowyborusąm.in.trzyrodza‑
je sterowania (standardowe „cię‑
gnowe”, elektrohydrauliczne i elek‑
tryczne),zbiornikiolejuopojemno‑
ści od 100  do nawet 210  l, różne
rodzaje pomp hydraulicznych, silni‑
ków,przekładniitp.Więcejszczegó‑
łównawww.agrotim.info.

Kosiarki wysięgnikowe 
Agrimaster
Profesjonalne utrzymanie zieleni 
wymaga stosowania odpowiednich 
maszyn. Z pewnością należą 
do nich produkty Agrimaster, 
dostępne w Polsce dzięki firmie 
AGROTIM pełniącej rolę jedynego 
autoryzowanego przedstawiciela 
włoskiej marki w naszym kraju.

Twój dealer 
sprzętu komunalnego

AGROTIM  Tomasz Iwaszkiewicz
Lipowa 3, 58 ‑210 Łagiewniki 
tel. kom.: 600 668 007  tel/fax: 74  89  37  170  e ‑mail: agrotimh@gmail.com

• Breviglieri
• Peruzzo
• Ortolan

• Kubota 
• Zetor
• Agrimaster

www.agrotim.info

O

Kosiarka wysięgnikowa Shark B 530, popularny model 
firmy Agrimaster z głowicą koszącą 1,25 m

Kosiarka wysięgnikowa Golden 700 ZP  
to flagowy model firmy Agrimaster, który zapewnia 
maksymalny zasięg 7 m i ma wiele unikatowych  
rozwiązań wpływających na wydajność i komfort pracy.
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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

DO ZASTOSOWAŃ 
KOMUNALNYCH

BOGATA OFERTA 
ROZWIĄZAŃ

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

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.

ZAUFAJ 45-LETNIEMU 
DOŚWIADCZENIU



zorowanieniesiezesobąwieleko‑
rzyści. Przede wszystkim zapewnia
całkowicie nową jakość czystości,
atakżesprawia,żestarepowierzch‑

niewyglądają jaknowe.Podrugie,ograni‑
cza pyły zawieszone PM10  i PM2,5  owie‑
le lepiejniż samozamiatanie.Matoszcze‑
gólne znaczenie w przypadku terenów re‑
prezentacyjnych, deptaków, alei, obiektów 
sportowych(wtymnawierzchniwyłożonych
tartanem)czyuzdrowisk,któresąnarażone

na zanieczyszczenia w znacznie większym
stopniu, niż zwykłe niewielkie skwery albo
rzadziejuczęszczanechodniki.Poruszasiępo
nichwieleosób,adużeplaceczęstosąmiej‑
scemorganizacjiimprezmasowych.Sprawia
to,żeichnawierzchniajestzanieczyszczana
przezróżnegorodzajuresztkijedzeniawpo‑
staci np. sosów, które pozostawiają tłuste
plamy. Innym źródłem takich problemów
sąpłynyeksploatacyjnewyciekającezsamo‑
chodówbiorącychudziałwprzygotowaniu

wydarzenia. Oprócz plam, często pozosta‑
wiająonerównieżśladyopon.Jeślitakieza‑
nieczyszczenia nie są usuwane na bieżąco,
po jakimś czasie bardzo trudno się ich po‑
zbyć,zwłaszczazkamieninaturalnych.Aby
robić to odpowiednio efektywnie i wydaj‑
nie,koniecznejestzastosowanieodpowied‑
nichrozwiązań,jakiemawswojejoferciefir‑
ma Kärcher. Są onew pełni kompleksowe,
ponieważ obejmują specjalistyczny osprzęt,
jakrównieżnośniki,naktórychmożnajeza‑
montować.Korzystanieznichpozwalanała‑
tweutrzymaniedużychpowierzchniwnaj‑
wyższymstandardzieczystości.Stosujesięje
do regularnej pracy, ale równieżw sposób
interwencyjny, czyli po imprezach, długich
weekendach itp.
Zasadnicząrolęwrozwiązaniupropono‑

wanymprzezfirmęKärcherodgrywajągło‑
wiceszorującewyposażonewtrzy szczot‑
ki talerzowe. Mają one krótkie, sztywne
włosie z tworzywa sztucznego,utwardzo‑
newęglikiemspiekanym.Hydraulicznydo‑
cisk osprzętu regulowany z wnętrza kabi‑
ny oraz zastosowanie odpowiedniej che‑
mii (oczywiście biodegradowalnej) poz‑ 
walają na szybkie uporanie się zwiększo‑
ściątrudnychzabrudzeń.Coistotne,wma‑
szynachKärcherjeststosowanydodatkowy
pedał (oprócz pedału „gazu” i hamulca),
który służy do chwilowego maksymalne‑
gozwiększeniadociskugłowicyszorującej,
przy jednoczesnym zwiększeniu prędko‑
ściobrotowejszczotek.Najeżdżającna ja‑
kąśuporczywąplamę,operatorniemusisię
więczastanawiaćnadzmianąparametrów

Kärcher  
gotowy 
na nowe 
wyzwania

Zastosowanie szorowarki pozwala 
na przywrócenie niemal pierwotnego wyglądu 
nawierzchni. Gdy jest ona regularnie czyszczona, 
zmniejsza się też problem tłustych plam, które  
po dłuższym czasie bardzo trudno usunąć.

Jeszcze do niedawna dużym krokiem naprzód w sprzątaniu miast 
było zastosowanie zamiatarek. Teraz przed samorządami stoi kolejne 
wyzwanie. Chodzi o utrzymanie najbardziej reprezentacyjnych 
terenów, które wymagają czegoś więcej, niż tylko zamiatania,  
w tym na mokro. Równie ważne co usuwanie z nich nieczystości  
jest szorowanie takich powierzchni.

Szorowarki Kärcher już od trzech lat są wykorzystywane do utrzymania najbardziej 
reprezentacyjnych miejsc, takich jak Plac Piłsudskiego, Krakowskie Przedmieście, Bulwary 
Wiślane, ul. 3‑go maja w Rzeszowie czy Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

S
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KOMUNALNY MC 130
Nośnik narzędzi do różnorodnych zastosowań

MC 130 to kompaktowa zamiatarka w klasie 1 m³. Jest jedynym urządzeniem w swojej kategorii wyposażonym w 2 siedzenia. Przestronna, 
w pełni przeszklona kabina oraz ekran kontrolny umieszczony w kierownicy zapewniają bezpieczeństwo zwłaszcza w zatłoczonych centrach 
miast. Wykonany ze stali nierdzewnej zbiornik zanieczyszczeń standardowo wyposażony w system recyrkulacji wody, pozwala wysypywać 
zmiotki do pojemników o wysokości 1,55 m. Urządzenie można uruchomić w trybie eco!efficiency za pomocą jednego przycisku! Niska masa 
własna pojazdu pozwala na użytkowanie go na chodnikach bez ryzyka ich uszkodzenia. DMC do 3,5 tony pozwala kierować nim każdemu 
posiadaczowi prawa jazdy kat. B. MC 130 jest maszyną wielozadaniową do pracy przez cały rok. Zamiatarka chodnikowa błyskawicznie 
może się zmienić w kosiarkę odsysającą pokos, pługo-piaskarkę lub polewaczkę. Z uwagi na wydajny recykling wody i możliwość regulacji 
docisku z kabiny jest szczególnie rekomendowana jako szorowarka do czyszczenia reprezentacyjnych przestrzeni miejskich oraz usuwania 
zanieczyszczeń olejowych z ulic (certyfikat DEKRA).

Więcej na karcher.pl



pracymaszyny,ajedynienacisnąć
pedał.Pojegozwolnieniudocisk
i prędkość obrotowa szczotek powracają
dopierwotnychustawień.Oferowanagło‑
wicaszorującazapewniaszerokośćroboczą

wynoszącą 1,2–1,3 m. Flagowym no‑
śnikiemwielofunkcyjnymKärcher,który
znakomiciesprawdzasięprzyszorowa‑
niu nawierzchni, jest model MC 130.
Wyróżnia go kompaktowa budowa,
znakomita zwrotność oraz komforto‑
wa kabina z dwoma siedzeniami.Ma

on ponadto wydajny 
systemrecyklinguwody,
który umożliwia znacz‑
ne wydłużenie cza‑
su pracy (rzadsze przerwy
nauzupełnieniecieczy).

W przypadku najbar‑
dziej „opornych” zanieczysz‑
czeńKärcherzalecamyciena‑

wierzchni gorącą wodą przy zastosowaniu
głowicyFRIzsamobieżnąmyjkąciśnieniową
HDSTrailerpodgrzewającąciecz.Dziękiswo‑

im kompaktowym roz‑
miarom prowadzona 
ręcznie głowica szoru‑
jąca doskonale spraw‑
dza się również przy
czyszczeniumiejsctrud‑
nodostępnych, a więc
takich, do których nie 
można dostać się szo‑
rowarką.Są tonp.na‑
wierzchnie pod ławka‑
mi, schody, duże tara‑
sy itp.UrządzenieHDS
Trailer jest konfiguro‑
wane pod indywidual‑
ne potrzeby. Ma dodat‑
kowywymiennikciepła,
który do podgrzewa‑
nia wody wykorzystuje
ciepłooddawaneprzez

silnik.Takierozwiązanieumożliwiazaoszczę‑
dzeniedo14%paliwawtrybiegorącejwody,
przyczyniającsiętymsamymdozmniejszenia
ksztów eksploatacji maszyny. Praktycznym
rozwiązaniem jest też automatyczne dozo‑
wanie preparatu chroniącego nagrzewnicę
przedodkładaniemsiękamieniaorazsystem
ochrony przed zamarzaniem, pozwalającym
nastosowaniemyjkiprzezcały rokitonietyl‑
kodotrudnychplam,alerównieżnp.usuwa‑
niagraffitiześcian.Brudnąwodępozostałą
popracygłowicąFRIzmyjkąHDSTrailermoż‑
nałatwozbieraćzapomocąkompaktowego
nośnikaMC50 wyposażonegowszorowar‑
kę.Po takichzabiegachnawierzchniapozo‑
stajepraktyczniesucha,aleprzedewszystkim
jestbardzodokładnieoczyszczona,cowwy‑
mierny sposób wypływa na estetykę prze‑
strzeni,którąwspółtworzy.
Obecnieszorowanietonajbardziejopła‑

calna usługa, jakąwykonuje się za pomo‑
cąnośnikówosprzętu,więczapewniaona
najszybszy zwrot z inwestycji w takiema‑
szyny.FirmaKärchermajużwieluklientów
w Polsce, którym udało się zamortyzować
zakupkompletnegosprzętunawetrealizu‑
jącjedenkontrakt.

Karol Wójtowicz

Osprzęt w postaci 
szorowarki może być 
zamontowany na róż‑
nych nośnikach Kär‑
cher. W jednym przej‑
ściu umożliwia oczysz‑
czenie nawierzchni 
o szerokości do 1,3 m.

Szorowarka składa się z trzech szczotek wyposażonych 
w krótkie, tworzywowe włosie wzmocnione węglikiem 
spiekanym, które z jednej strony zapewnia odpowiednią 
skuteczność, natomiast z drugiej jest odpowiednio trwałe.

Przy uporczywych plamach oraz w miejscach trudnodostępnych można 
stosować ręczną głowicę szorującą FRI, do której dostarczana jest 
gorąca woda z samobieżnej myjki ciśnieniowej HDS Trailer. 

REKLAMA
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stoisku firmy oraz autoryzo‑
wanych dealerów produktów 
markiKubotamożnabyłoprze‑
konaćsię,żeprofesjonalnako‑

siarkazpowodzeniemnadajesiędopełnie‑
niafunkcjimaszynywielosezonowejobar‑
dzoszerokimzakresiezastosowań.– Na tar‑
gach Gardenia zaprezentowaliśmy przede 
wszystkim maszyny komunalne, czyli trak‑
tory od 0  do 60  KM oraz kosiarki z silni‑
kiem diesla, gdyż właśnie takie jednost‑
ki są najczęściej spotykane w kosiarkach 
do profesjonalnego zastosowania –  mó‑
wi Waldemar Zaremba, szef działu ma‑
szyn komunalnych firmy Kubota. W sto‑
iskuKubotazaprezentowanom.in.ciągni‑
ki kompaktowez seriiB1,BX, Loraznaj‑
ważniejszegamykosiarek–  serieG,GZD,
GR,ZDiF.Sprzęttenwyróżniająautorskie
rozwiązaniaKubota,takiejaksystemGlide
Cut,któryzapewniakoszenieibezpośred‑
ni wysyp skoszonej trawy do zamocowa‑
negoztyłukosza.– Wszystkie maszyny są 
produkowane od początku do końca przez 

firmę Kubota. Silniki, przekładnie i urządze‑
nia tnące są dostarczane przez nasz kon‑
cern, dzięki czemu wszystkie elementy tej 
układanki są do siebie idealnie dopasowa‑
ne. To sprawia, że maszyny są niezawod‑
ne i niezwykle wydajne– dodajeWaldemar
Zaremba.

Maszyny doceniane przez 
profesjonalistów
Kubota jest liderem w segmencie maszyn
komunalnych, czyli ciągników kompakto‑
wych i profesjonalnych kosiarek przezna‑
czonych do długiego użytkowania w fir‑
machzajmującychsięutrzymaniemzieleni
miejskiej.– Na targach Gardenia prezento‑
waliśmy naszą ofertę ciągników kompakto‑
wych oraz kosiarek. Jest to coraz ważniejsza 
gałąź naszej oferty, w której od wielu lat no‑
tujemy coraz lepsze wyniki. Zresztą, można 
tutaj śmiało powiedzieć, że prawdopodob‑
nie za kilka lat sprzedaż tych maszyn, kosia‑
rek i ciągników kompaktowych ma szansę 
przewyższyć sprzedaż maszyn i ciągników 

rolniczych– mówiAndrzejSosiński,mana‑
gerds.marketinguKubota.
Japoński producent zajął pierwszemiej‑

sce wśród najchętniej wybieranych marek
ciągnikówkompaktowychw2018 r.Jakwy‑
nika z danych Martin & Jacob (AgriTrac),
Kubotanieprzerwanieodpięciulatutrzymu‑
jepozycjęliderawtymsegmencie– W zależ‑
ności od tego, na który segment spojrzymy, 
czy do 40, 60 czy do 50 KM – za każdym ra‑
zem jesteśmy liderem. Ubiegły rok zakończy‑
liśmy w przedziale od 0 do 40 KM na pozy‑
cji numer jeden z udziałem rynkowym 52%. 
Jeżeli chodzi o segment do 50 KM, to było 
prawie 37%, natomiast w zakresie do 60 KM 
nasz udział wyniósł 32%, co potwierdza, 
że jesteśmy absolutnym liderem tego rynku 
– mówi Waldemar Zaremba.

Siła w sieci autoryzowanych 
dealerów
Sprzedaż maszyn Kubota odbywa się po‑
przez sieć dealerską. Niektórzy sprzedaw‑
cyoferujązarównosprzętrolniczy,jakiko‑
munalny.Inninastawienisątylkonahandel
iserwiskosiarekorazciągnikówkompakto‑
wych,czylitzw.sektorgroundcare.– Zwykle 
są to dealerzy zlokalizowani bliżej miast lub 
w samych miastach, a nie na terenach rolni‑
czych, tak jak dealerzy gamy rolniczej. Każda 
z tych firm ma olbrzymie doświadczenie 
w doborze urządzeń towarzyszących do no‑
śnika narzędzi, jakim jest ciągnik kompakto‑
wy Kubota – tłumaczyAndrzejSosiński.
Jednymzdominującychdealerówmaszyn

rolniczych i komunalnychmarki Kubota jest
posiadającapięćoddziałówwPolscecentral‑
nejfirmaPolsadJacekKorczak.– Zajmujemy 

Małe maszyny  
o wielkich możliwościach

W

Kubota już od kilku lat przoduje na rynku pod względem sprzedaży 
ciągników do 50 KM. Okazją do ich prezentacji, ale także innych 
maszyn komunalnych, była tegoroczna edycja Międzynarodowych 
Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia.
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się sprzedażą i serwisowaniem całej gamy 
maszyn Kubota, począwszy od miniciągni‑
ków o mocy już od 12 KM aż do 175 KM, 
czyli typowych ciągników rolniczych. Jeśli 
chodzi o dostępność serwisu, posiada‑
my kompletny serwis mobilny dojeżdża‑
jący do klientów, którzy zakupili maszyny 
w naszych oddziałach – mówiWaldemar
Działak, przedstawiciel handlowy firmy
PolsadJacekKorczak.
InnyważnydealermarkiKubota,firma

Agrotim,na targachGardeniaprezento‑
wała modele ciągników kompaktowych
z serii B1  i BX261. – Mamy jeden cen‑
tralny punkt dealerski w Łagiewnikach. 
Zajmujemy się sprzedażą ciągników, ser‑
wisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 
Zapewniamy też szybki dostęp do orygi‑
nalnych części zamiennych – mówiTomasz
Iwaszkiewicz,przedstawicielfirmyAgrotim.
Na targach pojawiła się również firma

MarpolzOpola,którajestdealeremproduk‑
tówmarkiKubotaod10 lat.– Sprzedajemy 
maszynę z kompletnym osprzętem. W ofer‑
cie posiadamy np. maszynę Kubota z serii 
G23 z wysokim wyładunkiem skoszonej tra‑
wy, kabiną, posypywarką, boczną szczotką 

i pojemnikiem – czyli zestaw idealny również 
na zimę. Do tego modelu możemy zastoso‑
wać także pług. Z kosiarki zrobiliśmy maszynę 
wielosezonową– komentujeDariuszGruner,
doradcazfirmyMarpol.

Naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorców
Kubotaposiadaprogramfinansowania fa‑
brycznego dostępny również przy zakupie
maszynkomunalnych.NatargachGardenia

obecna była również firma Santander
Leasing, która dostarcza ofertę dla pro‑
gramu Kubota Finance. – Mamy różne 
programy finansowania, od leasingu po 
pożyczki. W leasingu jest to oferta pro‑
mocyjna 104% na okres trzech  lat przy 
wkładzie własnym 20%. Natomiast je‑
żeli chodzi o pożyczkę, zapewniamy ją 
z oprocentowaniem równym 0%, czy‑
li klient spłaca dokładnie tyle, ile kosztu‑
je sprzęt – mówi Piotr Grygier, doradca
SantanderLeasing.
Stoisko firmy Kubota odwiedzi‑

łowielu gości, którzy szukali uniwersal‑
nychmaszyndoswoichprzedsiębiorstw.
Gardenia to bowiem jedna z wiodą‑

cychimprezwbranży
ogrodniczejimiejsce,
gdzie co  roku moż‑
napoznaćnowetren‑
dywbranżyorazna‑
wiązaćnowekontak‑
tybiznesowe.

Kosiarka Z 122 R ma bardzo wygodne stanowisko 
pracy, m.in. dzięki dużej platformie podłogowej. 
Szerokość robocza maszyny wynosi 107 cm.

Film z targów Gardenia  
– zeskanuj kod lub wpisz adres: 

www.technika‑komunalna.pl/filmy/12019f

Japońska jakość, nowoczesne rozwiązania i imponująca niezawodność. 
Wszystko to masz w zasięgu ręki dzięki finansowaniu fabrycznemu Kubota Finance.

Odwiedź najbliższego dilera marki Kubota lub wejdź na stronę kubotafinance.pl 
i sprawdź nasze aktualne promocje.

www.kubota-eu.com

Twoja 
prosta droga
do przyszłości
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Rozwój gospodarczy i postępujący
wraz z nim dynamiczny wzrost in‑
frastrukturytransportowejiprzemy‑
słowej,wyeliminowałyciszęznasze‑

gonajbliższegootoczenia.Hałasjestjużnie
tylkonaszymwiernymtowarzyszemwprze‑
strzenipublicznej,aletakżewdomu,wna‑
szychogrodach,wpracy,wszkoleczynawa‑
kacjach. Niewidzialna kakofonia dźwięków,
zktórąstykamysiękażdegodnianaulicach
miast, jest przyczyną zachorowań ponad
100 milionówEuropejczykówrocznie.

Hałas w Twoim w ogrodzie 
i w najbliższym otoczeniu
Z powodu nadmiernej, codziennej ekspo‑
zycjinahałasmieszkańcymiastcorazczę‑
ściejposzukująwytchnieniawzaciszuswo‑
ichdomostw,przydomowychogrodów,de‑
cydująsięnaprzeprowadzkęnaprzedmie‑
ścia. Niestety z czasem te „ciche”miejsca
stająsięcorazgłośniejsze.Głośnonastawio‑
neradiomożeemitowaćdźwiękionatęże‑
niu85 dB,ujadającypies80‑90 dB,kosiar‑
kaspalinowa96‑98 dB,aniskoprzelatujący

lub startujący samolot odrzutowy generu‑
je hałas o natężeniu 100‑150  dB. Nasze
najbliższe sąsiedztwoma znaczącywpływ
na kształtowanie się dźwięku wokół nas.
Hałas,którynasotaczawdomu,wprzydo‑
mowym ogrodzie, w najbliższym sąsiedz‑
twie,jestnajczęściejwynikiemnaszychza‑
chowań oraz przyzwyczajeń i to od nas
wdużejmierzezależyjegoemisja.

–  Hałas jest zdecydowanie niepożąda‑
nym zjawiskiem. Zwyczajowo termin ten 
oznacza poziomy dźwięków, które nega‑
tywnie wpływają na zdrowie i kondycję 
człowieka. Hałas może uszkadzać słuch, ale 
ma też niekorzystne poza słuchowe skutki. 
Oprócz bezpośredniego działania na ucho 
środkowe i wewnętrzne, w sposób pośred‑
ni hałas wpływa destrukcyjnie na układ ner‑
wowy oraz inne narządy. Nadmierny ha‑
łas objawia się zaburzeniami snu, koncen‑
tracji, zmniejszoną wydolnością intelektual‑
ną, rozdrażnieniem, bólami głowy, niepo‑
kojem, zaburzeniami orientacji przestrzen‑
nej. U dzieci wywołuje zagubienie, lęk, nie‑
pokój i płacz. Stresogenne działanie hałasu 

sprzyja powstawaniu chorób układu pokar‑
mowego (np. choroba wrzodowa), ukła‑
du krążenia (np. nadciśnienie tętnicze) oraz 
zaburzeń psychosomatycznych. Hałas jest 
w dzisiejszym świecie zjawiskiem „wszę‑
dobylskim”. Występuje jako hałas przemy‑
słowy, środowiskowy, związany z rekreacją. 
Uszkodzenie słuchu może być spowodo‑
wane jednorazową ekspozycją na duży ha‑
łas. Mówimy wtedy o urazie akustycznym. 
Długotrwałe działanie hałasu lub częsty 
z nim kontakt nie potrzebuje z reguły tak 
wysokich poziomów ciśnienia akustyczne‑
go, żeby trwale uszkodzić słuch. W obecnej 
dobie nie ma efektywnych farmakologicz‑
nych prewencji i terapii zaburzeń słuchu 
wywołanych hałasem. Jedynym sposobem 
zapobiegnia skutkom negatywnego działa‑
nia hałasu na narząd słuchu jest ogranicze‑
nie jego ekspozycji, czyli używanie ochron‑
ników na uszy. Metoda ta nie jest jednak 
pozbawiona skutków ubocznych. Jednym 
z nich może być pojawienie się szumów 
usznych– drn.med.GrażynaBartnik,oto‑
laryngolog,specjalistaaudiologifoniatra.

Umówmy się na...  
Husqvarna oferuje szeroką gamę maszyn 
akumulatorowych, w tym kosiarki 
automatyczne, które produkuje od 25 lat. 
Do tej pory sprzedała ponad milion sztuk 
robotów koszących, a udział szwedzkiej 
firmy w rynku tych maszyn przekracza 70%.

R

Zanieczyszczenie hałasem to drugie zaraz po smogu największe zagrożenie środowiskowe dla zdrowia i życia 
człowieka. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) problemy ze zdrowiem i złym samopoczuciem 
wynikające z nadmiernej ekspozycji na hałas dotyczą prawie co drugiego Europejczyka. Odpowiedzią 
na nie jest kampania społeczna Husqvarna Ciche Sąsiedztwo, z hasłem przewodnim „Umówmy się na ciszę”, 
zainaugurowana w Międzynarodowym Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem 25 kwietnia.

...ciszę

62 | technika‑komunalna.pl TK nr 2/2019

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



Firma Husqvarna –  podmiot społecz‑
nie odpowiedzialny, pragnie zwrócić uwa‑
gę społeczeństwa, firm, instytucji, włoda‑
rzymiastimediównaproblemzanieczysz‑
czenia hałasem, a zachęcając wszystkich
do używania w pracach pielęgnacyjnych
zieleni maszyn akumulatorowych reduko‑
wać hałas. Zrównoważony rozwój jest dla
Husqvarnabardzoważny. Poprzez kampa‑
nię społeczną Ciche Sąsiedztwo i jej hasło
przewodnie„Umówmysięnaciszę”,firma
chcepokazać,żemamywpływnatowja‑
kimotoczeniużyjemy,pracujemyiodpoczy‑
wamy.Częśćzanieczyszczeńhałasemmoże‑
mywprostysposóbzredukowaćlubwyeli‑
minować.Wramachkampaniiitzw.umo‑
wy społecznej „Umówmy się na ciszę”
Husqvarna zachęca zarówno właścicieli
przydomowych ogrodów jak i firmy, insty‑
tucje zarządzające profesjonalną pielęgna‑
cjązielenidopracnaterenachzielenizwy‑
korzystaniem maszyn akumulatorowych.
– Przyłączenie się do tej inicjatywy z pew‑
nością obniży poziom hałasu w miastach. 
Wierzymy, że w prywatnych ogrodach, jak 
i na terenach zieleni miejskiej można praco‑
wać w dowolnym czasie, bez zakłócania spo‑
koju rodzinie, sąsiadom, mieszkańcom osie‑
dli mieszkaniowych, osobom wypoczywają‑
cym w miejskich parkach, na skwerach czy 
ośrodkach wypoczynkowych. Pamiętajmy, 
że to my o tym decydujemy. Wybierajmy 
więc zrównoważone ogrodnictwo z zasto‑
sowaniem cichych, wygodnych i niezawod‑
nych narzędzi – mówi Marcin Andrzejczyk, 

RegionalnyManagerMarketingunaEuropę
Wschodnią Husqvarna. Jeśli każdy z nas
wramachswoichmożliwościbędzie redu‑
kowałczyeliminowałczynnikinadmiernego
hałasu,towspólniejesteśmywstaniewiele
zdziałać,zyskująccichą,komfortowąprze‑
strzeńdoodpoczynku.

–  Husqvarna podejmuje również wie‑
le starań biznesowych w ramach kampa‑
nii „Umówmy się na ciszę”. Już kolejny rok, 
przy zakupie: traktorów ogrodowych, ri‑
derów i kosiarek automatycznych daje‑
my w gratisie podkaszarkę akumulatorową 
(wraz z ładowarką i akumulatorem), zachę‑
cając tym samym naszych klientów do pracy 
maszynami zasilanymi zieloną energią, nie 
emitującymi spalin i przede wszystkim ci‑
chymi. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy dla 
właścicieli przydomowych ogrodów pilota‑
żowy program testerski kosiarek automa‑
tycznych Husqvarna Automower. Inicjatywa 
90 ‑dniowych testów robotów wzbudzi‑
ła bardzo duże zainteresowanie, zebra‑
ła mnóstwo pozytywnych opinii i będzie 
kontynuowana w ramach kampanii Ciche 
Sąsiedztwo już w maju 2019  r. –  dodaje 
Marcin Andrzejczyk.

Hałas hałasowi nierówny
Nie każdy hałas jednakowo oddziałuje
naorganizmczłowieka.To,żenakładające
sięnasiebiedźwiękimiastawywierająnega‑
tywnywpływnanaszezdrowie,nieoznacza,
żedźwiękwodospaduczyfalnadmorzem
wpływananastaksamo.Dźwiękinaturalne

są harmonijne i często mają wpływ zba‑
wienny na nasze zdrowie i samopoczucie.
Takichdźwiękównatomiastmusimyszukać
dalekopozamiejskimiaglomeracjami.
– Dźwięki towarzyszą nam przez całe ży‑

cie, słuchamy jeszcze przed urodzeniem, 
słyszymy bez przerwy, bo nawet przez sen. 
Uszu nie da się zamknąć. Warto zacząć my‑
śleć o dźwiękach towarzyszących naszemu 
życiu w kategoriach ekologicznych. Warto 
uczyć się słuchać i rozumieć dźwięki, które 
nas otaczają. Nauka takiego uważnego świa‑
domego słuchania to długotrwały proces, 
ale warto zacząć już dziś od samego siebie. 
Miejsc całkowicie dźwiękowo dziewiczych 
i zrównoważonych prawie już na Ziemi nie 
ma, zaś audiosfera centrum wielkich miast 
jest zazwyczaj zanieczyszczona, chaotyczna 
i nieprzyjazna. Zdominowana przez dźwię‑
ki pochodzenia mechanicznego. Przyroda 
jest za to wbrew pozorom akustycznie zhar‑
monizowana, nastrojona i uporządkowana, 
choć nie zawsze bywa cicha. Dlatego obco‑
wanie z dźwiękami natury działa na nas po‑
zytywnie i kojąco. To tak jak byśmy słuchali 
dobrze „zestrojonej” orkiestry – wielkiej or‑
kiestry natury – mówiKrzysztofTopolski,ar‑
tystadźwiękowy.
Starajmysięzatemjaknajczęściejwsłu‑

chiwaćwdźwiękinatury iwmiaręmożli‑
wości ograniczać zarówno długotrwałą
ekspozycjęnahałas,jakijegoemitowanie.
Szczególniewnaszymnajbliższymotocze‑
niu.Topozytywniewpłynienazdrowienas
wszystkich.
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zisiaj trzeba jasno powiedzieć, 
że niewiele instalacji mechaniczno‑
‑biologicznego przetwarzania od‑
padów jest technologicznie przy‑

gotowanych do uzyskania wymaganych 
prawem poziomów recyklingu. Problem ten 
dotyczy szczególnie obiektów, do których 
kierowane są odpady zmieszane –  mówi
KingaGamańskazfirmyEkorum.– Niestety, 
w naszym kraju wciąż funkcjonują instalacje 
o statusie regionalnej instalacji przetwarza‑
nia odpadów komunalnych (RIPOK), oparte 
na ręcznym sortowaniu odpadów, słabo wy‑
posażone technologicznie. Zamyka to dro‑
gę do osiągania odpowiednich efektów śro‑
dowiskowych w zakresie wymagań związa‑
nych z gospodarką odpadami. 

Problem  
z zanieczyszczoną 
frakcją
Niestety,wżadnychprzepisach
związanych z realizacją inwe‑
stycjiczyuzyskaniempozwole‑
niazintegrowanego,azwłasz‑
cza w warunkach uznania da‑
nej instalacji za RIPOK, wyni‑
kających z wojewódzkich pla‑
nów gospodarki odpadami,
próżnoszukaćkryteriów,które
gwarantowałybyuzyskaniewy‑
maganych poziomów redukcji
czyodzyskuprzezdanyzakład.
Wefekcie istniejącakonkuren‑
cja i presja na cenę eliminują

bardziej ambitne plany inwestycyjne, bo‑
wieminstalacjeteprzegrywająwalkęood‑
padyztanią,prymitywnąsortownią,uzna‑
nązaRIPOK.Adziś,bezwyrafinowanych
systemów sortowania w RIPOK‑ach, trud‑
no sobiewyobrazić, że odpady będą od‑
powiednio przygotowane do recyklingu.
Dlaczego?Trafiającana instalacjeodebra‑
naodmieszkańcówfrakcja,nawetjeślipo‑
chodzi z selektywnej zbiórki, w dalszym
ciągu wykazuje duży stopień zanieczysz‑
czenia. Przed lokalnymi władzami jeszcze
sporodozrobieniawzakresieuświadamia‑
nialokalnychspołecznościwtemaciewła‑
ściwego prowadzenia selektywnej zbiór‑
ki „u źródła” oraz zwiększeniamotywacji
dotychdziałań.

Niebawem (już na koniecmaja br.) po
razkolejnyodbędziesięczesko‑polskakon‑
ferencja, na której wraz z naszymi połu‑
dniowymi sąsiadami będziemy analizowali
wyzwaniastojąceprzedobukrajamiwob‑
szarzegospodarkiodpadami.– Mamy na‑
dzieję, że Czesi powiedzą nam, jak osiągnąć 
sukces w uzyskiwaniu wysokich poziomów 
odzysku– mówiPawełSzadziewiczzfirmy
Ekorum, która podjęła się organizacji te‑
gowydarzenia.– Tam, podobnie jak u nas, 
ustawa o odpadach określa hierarchię spo‑
sobów postępowania z odpadami. Jednak 
w ślad za tym od razu wdrażane i propa‑
gowane są działania, które przynoszą bar‑
dzo korzystne efekty –  z przedstawianych 
statystyk wynika, że Czechy już dekadę te‑

mu osiągnęły docelowe pozio‑
my odzysku i recyklingu odpa‑
dów opakowaniowych. 
Na pewno funkcjonuje tam

bardzo dobrze rozwinięty sys‑
temsegregacjiodpadówkomu‑
nalnych. Co więcej, społeczeń‑
stwojestwtymzakresiebardzo
świadome. Poziom zanieczysz‑
czenia odbieranych od miesz‑
kańców surowców wtórnych
szacuje sięw granicach 3–5%.
Poza tym owocuje zasada do‑
tycząca przeniesienia odpowie‑
dzialności (główniefinansowej)
za zagospodarowanie odpa‑
dówpozostającychpowykorzy‑
staniuproduktuzsamorządów

Poziomy odzysku 
a frakcja kaloryczna

Co oznacza rozpoczęcie w Polsce procesu inwestycyjnego 
i z jakimi konsekwencjami się to wiąże, doskonale wie 
każdy, kto choć raz spróbował się z tym zmierzyć. Uzyskanie 
niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń to dopiero 
preludium. „Schody” zaczynają się na etapie procedury 
przetargowej, a później samej realizacji przedsięwzięcia. 
Czapki z głów przed tymi, którzy pokusili się o prowadzenie 
inwestycji w gospodarce odpadami. Chaos prawny, z jakim 
mamy do czynienia w tym obszarze, stawia w branży 
zasadnicze pytanie: czy w ogóle warto podejmować ten trud?

W Czechach poziom 
zanieczyszczenia 
odbieranych od 
mieszkańców surowców 
wtórnych jest szacowany 
w granicach 3–5%.

D

W Polsce przybywa RIPOK ‑ów, w których powstaje paliwo 
alternatywne. Niestety, do zagospodarowania trafia tylko 1/3 RDF ‑u.
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na producentów. W Czechach pokrycie 
kosztów zagospodarowania odpadów se‑
lektywnie zebranych leży w gestii jedynej
wtymkrajuorganizacjiodzyskuEKO‑KOM
– wformiezwrotudlagmin,sortownioraz
innychpodmiotów.Dziękitemu,atakżedo‑
kładnejsegregacji„uźródła”osiąganepo‑
ziomyodzyskuirecyklinguoscylująwgrani‑
cach70%.OprócztegoCzesimajądobrze
rozwiniętą sieć niewielkich, prostych kom‑
postowni, które obecnie w zupełności za‑
spokajająpotrzebyprzetwarzaniaodpadów
biodegradowalnych.

Frakcja kaloryczna  
– problem nie tylko w Polsce
Nasi południowi sąsiedzi mają natomiast
problemywzakresieRDF‑u.Brakujetamod‑
powiedniej liczbyurządzeńdowykorzysta‑
niaenergiinie tylkozezmieszanychodpa‑
dówkomunalnych,ale równieżzpaliwal‑
ternatywnych.Jesttowdużejmierzezwią‑
zanezbrakiemzachętdlaprzedsiębiorców
doinwestowaniawrozwiązaniasprzyjające
odzyskiwaniuenergiizodpadów.
AcowPolsce?Tuproblemzfrakcjąkalo‑

rycznąnarastałodlat.Apogeumtomoment,
gdy ukazał się Krajowy Plan Gospodarki
Odpadami 2022, który przewiduje zakaz 
termicznegoprzetwarzaniawięcejniż30%

wytworzonych w województwie odpadów 
komunalnych. Ten kuriozalny zapis budzi
sporokontrowersji.Skądtaliczba?Zczego
wynika?Najednejzbranżowychkonferencji
wskazywano,żewkrajach „starej”Uniiod‑
padytrafiajądospalarni,bezżadnychkon‑
sekwencji.WNiemczechw 2017  r. spalo‑
no ponad 60%odpadów!Aw Polsce za‑
wszewychodzimy przed szereg –  dziś sły‑
szymy,żew2025 r.będziemymieli całko‑
wityzakazspalaniaodpadówzmieszanych.
Trudno pojąć, dlaczego resort środowiska
tak kurczowo trzyma się tego zapisu, tym
bardziej,żedotych30%wliczanesąrów‑
nieżcementownie!
– Niestety, aby zakłady sprostały tym wy‑

maganiom, muszą produkować coraz więcej 
RDF ‑u. Po pierwsze, nie wszyscy mają ku te‑
mu odpowiednie instalacje, a po drugie, ro‑
dzi się pytanie: „po co?”, skoro już teraz ma‑
my w tym zakresie nadwyżki na rynku– pyta
PawełSzadziewicz.– To wiąże się z ogrom‑
ną konkurencją, wiele zakładów boryka się 
z problemem sprzedaży paliwa alternatyw‑
nego, bo cementownie przyjmują tylko ten 
„towar”, który jest najwyższej jakości, i od 
tych, którzy najwięcej zapłacą „na bramie”. 
Z drugiej strony, ograniczenia dla skła‑

dowania frakcji wysokokalorycznej stwa‑
rzają ogromne możliwości dla branży

ciepłowniczej. Dodatkowo spekuluje się,
żenasizachodnisąsiedziniedługozostaną
„odcięci”ododpadówzAnglii.TodlaPolski
szansanasprzedażRDF‑uzagranicę,aza‑
temjużterazzacznijmyrozpatrywaćspala‑
nieodpadówwaspekcietransgranicznym.
Zestatystykwynika,żewPolsceprzyby‑

waRIPOK‑ów,wktórychpowstajepaliwo
alternatywne. Toblisko4 mln tonRDF‑u,
z czego do zagospodarowania trafia tyl‑
kojednatrzecia.Jakporadzićsobieztym
problemem,byniemarnować takcenne‑
gosurowca?Cozrobić,byw„realu”,anie
tylko na papierze, zacząć osiągać pozio‑
my odzysku i recyklingu? Wymiana wie‑
dzyidoświadczeń,nietylkonarodzimym
gruncie, powinna pomóc w poszukiwa‑
niu odpowiedzi na tak postawione pyta‑
nia. Podczas 2. czesko‑polskiej konferen‑
cji „Poziomy odzysku a zagospodarowa‑
niefrakcjikalorycznej”,któraodbędziesię
wOłomuńcu,będzieczasnawysłuchanie
referatów polskich, czeskich i słowackich
przedstawicielibranżyodpadowej.Całości
dopełnią wyjazdy techniczne na czeskie
i polskie instalacje. Oby te wspólne do‑
świadczenia przybliżyły oba kraje do lep‑
szej,optymalnejgospodarkiodpadami.

Katarzyna Terek
Ekorum

  

Konferencje i wyjazdy techniczne  
EkoGadżety  
Edukacja ekologiczna 
Kampanie promocyjne projektów POIiŚ 
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Kontakt: 
www.ekorum.pl  
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tel.  61 67 00 965 
e-mail: ekorum@ekorum.pl 

 

Regionalna konferencja  

 Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami  
4 czerwca 2019, Lublin 

2. Czesko-polska konferencja  

 Poziomy odzysku a zagospodarowanie frakcji kalorycznej 
29-31 maja 2019, Ołomuniec – Kraków - Brno 

5. Ogólnopolska konferencja  

 Sortownie odpadów 2019  
18-19 czerwca 2019, Kudowa-Zdrój - Wałbrzych 
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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

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

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

PŁYTY DROGOWE TYPU MON

BLOKI BETONOWE



SKUTECZNIE

Więcej na www.dressta.com

Polub nas:

/ dresstamachines

Niezwykle trudne warunki pracy na składowiskach odpadów wynikające z zagrożeń chemicznych, biologicznych 
i mechanicznych wymagają profesjonalnego sprzętu.

Warunki te spełniają maszyny marki Dressta i posiadają pełen wachlarz cech, które czynią je idealnymi maszynami do pracy 
w tym wymagającym środowisku.

3 modele spycharek gąsienicowych do
eksploatacji na składowiskach odpadów: 
TD-25R LA Extra, TD-20R LA Extra 
i TD-15R LA Extra

Specjalny pakiet „Landfill PRO-tect”
do spycharek przeznaczonych do pracy 
na składowiskach odpadów

Możliwość wyboru rozwiązania w zakresie 
rodzaju podwozia oraz osprzętu optymalnie 
dostosowanego do warunków użytkowania

ZAGESZCZAMY ODPADY-
Dowiedz się 

więcej


