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O statnia dekada przyniosła znaczącą
modernizację zarówno taboru, jak

i metod zarządzania przedsiębiorstw
branży komunalnej. Przystąpienie do
Unii Europejskiej otworzyło nowe moż-
liwości pozyskania środków, z czego
skorzystało wiele samorządów i firm
prywatnych zajmujących się gospo-
darką komunalną. Każdego roku na ry-
nek jest wprowadzanych kilkadziesiąt
nowych modeli pojazdów i urządzeń dla
tego sektora. Szacunki mówią, że w tym
czasie wymieniono w Polsce ok. poło-
wy śmieciarek, a najbardziej leciwe po-
jazdy tego typu (jeszcze z czasów PRL-
u) stanowią obecnie nie więcej niż 5%
taboru. Dlatego na tle krajów Europy
Środkowo-Wschodniej pojazdy i sprzęt
służb komunalnych w Polsce należą do
dość nowoczesnych.

W Polsce działa obecnie 3,5÷4 tys.
firm zajmujących się odbiorem śmieci
komunalnych. Wśród nich ok. 500 to fir-
my duże i średnie, reszta to drobne
przedsiębiorstwa. Z raportu „Kondycja
finansowa spółek komunalnych w Pol-
sce w 2013 r.” wynika, że branża ma się
nie najgorzej. Kierując się kryterium ren-
towności, w rankingu spółek komunal-
nych najwyższe miejsce zajęły spółki
branży utylizacji odpadów komunal-
nych. Niezrozumiałe jest więc, dlacze-

go tak słabo wypadły tegoroczne Mię-
dzynarodowe Targi Techniki Komunal-
nej Komtechnika, które odbyły się
w dniach 14-17 października na terenie
MTP w Poznaniu. To najważniejsze
w kraju targi poświęcone m.in. odna-
wialnym źródłom energii, ekologii,
ochronie środowiska oraz maszynom
i urządzeniom do wywozu nieczysto-
ści, sprzątania i utrzymania terenów
zielonych. Niestety, z roku na rok re-
noma targów podupada, choć organi-
zatorzy wymyślają dodatkowe atrakcje,
jak City Truck Show, czyli dynamiczne
pokazy sprzętu komunalnego, lub Mia-
steczko Ekologiczne prezentujące
ekologiczne rozwiązania, służące re-
dukcji zużycia energii, wykorzystaniu
jej alternatywnych źródeł i utrzymaniu
czystości. Do Poznania w tym roku zje-
chało ponad 600 wystawców z Polski
i zagranicy, tyle samo, co przed ro-
kiem, ale subiektywne wrażenia co do
rozmachu imprezy są dużo gorsze:
w alejkach hulał wiatr.

Komtechnika jest dobrą okazją, by
porównać technologie, jakość, pomy-
słowość i wykonanie maszyn czy urzą-
dzeń w jednym miejscu. Tegoroczni
wystawcy zaprezentowali kilka nowoś-
ci, co świadczy o tym, że firmy nieus-
tannie szukają nowych rozwiązań.

W pawilonie nr 5 prezentowano przede
wszystkim gospodarkę odpadami i zna-
leźliśmy kilka ciekawych pojazdów ko-
munalnych, a także nowe modele prze-
siewaczy bębnowych, urządzenia do
przewozu biomasy, pellet, ładowarki
i różne obudowy na kontenery na śmie-
ci, pojemniki na odpady bio, półpo-
dziemne systemy zbiórki odpadów mie-
szanych i surowców wtórnych. Wśród
kilkudziesięciu prezentowanych nowoś-
ci znalazły się produkty nagrodzone
Złotym Medalem MTP. Takie wyróżnie-
nia otrzymały m.in.: wielofunkcyjny noś-
nik komunalny MIC 84 firmy Kärcher
i mobilny przesiewacz bębnowy Pronar
MBP 18.47.

Biznes komunalny wymaga rozwią-
zań specjalizowanych, począwszy od
najmniejszych „pracowników”. Moda na
kompaktowe pojazdy komunalne służą-
ce do czyszczenia ulic, wywozu śmieci,
pielęgnacji obszarów zielonych czy
zimowego odśnieżania przyszła do nas
z Zachodu. Mają one pracować na ob-
szarach miejskich, gdzie nie może wje-
chać ciężki sprzęt. Targi Komtechnika
obfitowały w pojazdy tego segmentu,
można było je oglądać m.in. na sto-
iskach firm Integra, Aebi Schmidt czy
Kärcher. Wszystkie kołowe, kompakto-
we pojazdy łączyła zwrotność i wielo-
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funkcyjność, niezwykle istotne przy ob-
słudze miejsc o bardzo ograniczonej
powierzchni. Wśród innych ważnych
cech wymienia się wydajność, niskie
koszty utrzymania oraz wygodę obsłu-
gi. Integra promowała nowość na ryn-
ku polskim: superkompaktową zamia-
tarkę Johnston Sweepers CN101. Kär-
cher, wchodząc w coraz cięższe nośni-
ki narzędzi prezentował model MIC 84,
wielozadaniowy pojazd do różnorod-
nych prac komunalnych i całorocznego
użytkowania. W zależności od zastoso-
wanych narzędzi, maszyna może pełnić
rolę zamiatarki, odśnieżarki, solarki/
piaskarki, pługu śnieżnego, kosiarki
z rozdrabniarką, urządzenia do strzyże-

nia żywopłotów i wielu innych. Przede
wszystkim służy jako nośnik narzędzi
do utrzymania terenów miejskich
i gminnych: ulic, placów, parków, ogro-
dów zoologicznych, dworców i lotnisk.
MIC 84 jest wygodnym rozwiązaniem
dla samorządów terytorialnych, firm
świadczących usługi komunalne i za-
rządzających nieruchomościami oraz
szeroko pojętego przemysłu.

Z drugiej strony, branża komunalna
wymaga także ciężkich urządzeń spe-
cjalistycznych. Polski Pronar produkuje
od wielu lat mobilne przesiewacze bęb-
nowe. Modele MPB 14.44, 18.47 i 20.55
odznaczają się wieloma przemyślanymi
rozwiązaniami. Zwrócono tu szczególną

uwagę na łatwość obsługi, jakość za-
stosowanych elementów i prostą obsłu-
gę. Wszystkie mają nowoczesny napęd
bunkrowy, w którym pas żebrowy jest
prowadzony przez specjalny wał napę-
dowy. Dzięki przemyślanej koncepcji
napędu wykluczono prześlizgiwanie się
i „uciekanie” pasa. Ten system prze-
mieszcza bez problemu nawet bardzo
ciężki materiał. Bęben przesiewający
jest napędzany sprawdzonym i nieza-
wodnym układem hydrauliczno-dies-
lowskim. Praktyczne detale, jak łatwa
do czyszczenia dwustopniowa chłodni-
ca, większe rolki podtrzymujące na wlo-
cie materiału i nowy odporny na ściera-
nie zgarniak na przenośniku taśmo-
wym, wynikają z doświadczeń użytkow-
ników.

W ub. roku każdy statystyczny miesz-
kaniec Polski wyprodukował we włas-
nym gospodarstwie domowym ponad
300 kg śmieci (średnia w UE to ok. 500
kg). W niewielkiej gminie wiejskiej ozna-
cza to konieczność odebrania i wywie-
zienia ki lku tysięcy ton odpadów.
W przypadku Warszawy czy aglomera-
cji śląskiej, są to już setki tysięcy ton.
Pod względem logistycznym to skom-
plikowane operacje, których nie da się
sprawnie zrealizować bez odpowiednie-
go sprzętu i zaawansowanych rozwią-
zań teleinformatycznych. Takie systemy
wspomagają optymalne zarządzanie
flotą pojazdów i umożliwiają zachowa-
nie pełnej kontroli nad taborem. Sateli-
tarny monitoring pozwala ograniczyć
niepotrzebne lub niezgłoszone przejaz-
dy i szybko zlokalizować pojazd w przy-
padku jego kradzieży. Branża komunal-
na ma bardzo wysokie wymagania,
toteż obecnie popularyzuje się rozwią-
zania, które potrafią śledzić drogę na-
szych odpadów i zliczać ich wielkość.
Najlepsze, niestety zarazem najdroższe
śmieciarki mają lokalizację GPS z moż-
liwością przesyłania danych za pośred-
nictwem internetu, a także zaawanso-
wane systemy dynamicznego ważenia
oraz identyfikacji pojemników za po-
mocą chipów. W trakcie odbioru odpa-
dów pojemnik jest ważony przed, a na-
stępnie po opróżnieniu. Antena stano-
wiąca element wagi odczytuje informa-
cje zapisane na chipie, wskazujące kon-
kretny pojemnik, adres punktu odbioru
odpadów, do którego jest przypisany
oraz na jaką frakcję jest przeznaczony.
System łączy zebrane w ten sposób
dane z lokalizacją GPS, dając dokładną
informację, skąd odpady zostały zabra-
ne oraz ile ich było. Możne śledzić onli-

Komunalny nośnik narzę-
dzi Kärcher MIC 84. Dzię-
ki szerokiej gamie akce-
soriów dodatkowych ten
wielosezonowy pojazd
komunalny może przyci-
nać żywopłoty, myć ulice,
a zimą odśnieżać i posy-
pywać chodniki piaskiem
bądź solą. Przegubowa
budowa umożliwia poru-
szanie się po własnych
śladach, także na zakrę-
tach. Trzypunktowe moco-
wania ciężkiego osprzętu,
np. pługa śnieżnego, to
standardowe wyposaże-
nie. MIC 84 napędza sil-
nik Kubota o mocy 84 KM.

Mobilne przesiewacze bębnowe Pronar wyróżniono Złotym Medalem na Kom-
technice 2014. Mają solidną konstrukcję i prostą zasadę działania, mogą praco-
wać z ziemią, kompostem, odpadami komunalnymi, węglem, kruszywem i bio-
masą. Bęben przesiewający ma perforację okrągłą lub kwadratową, o dowol-
nym rozmiarze oczka zgodnie z życzeniem klienta. Wymiary maszyn umożliwiają
poruszanie się po drogach publicznych. Otwierane osłony boczne dają  dobry
dostęp do silnika umieszczonego na obrotowej ramie. Ciekawostkami są stero-
wanie pilotem, opony lotnicze i separator magnetyczny w taśmociągu.
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W śmieciarce NTM do selektywnej zbiórki odpadów można połączyć komorę przednią z każdą ładowaną od tyłu. Moduł
FK jest ładowany z jednej strony, a opróżniany z drugiej. Jest przy tym całkowicie odseparowany, więc nie istnieje
ryzyko mieszania się odpadów. W połączeniu z zabudową dwukomorową tworzy się unikalny trzykomorowy system.

ne, gdzie śmieciarka była i jest, a jakie
punkty trasy pozostały do wykonania.
Wszystkie dane są dostępne natych-
miast na serwerach firmy i miasta. Dzię-
ki wagom dynamicznym o dokładności
do 2 kg dokładnie wiadomo, ile śmieci
produkują poszczególni mieszkańcy,
sklepy czy zakłady pracy.

Wyzwaniom nowoczesnej gospodar-
ki odpadami są w stanie sprostać tylko
pojazdy przystosowane do jazdy w ob-
szarach zurbanizowanych, o dużej
ładowności i możliwości instalacji do-
datkowych urządzeń. W Poznaniu, na
stoiskach firm Integra, Terberg, NTM
i Mercedes (w parze z zabudowami
Ekocel) mogliśmy podziwiać kilka no-
woczesnych śmieciarek.

Firmy Terberg i NTM, chcąc mocniej
zaistnieć w kraju, przedstawiły najcie-

Holenderski Terberg zaprezentował zabudowę do
zbiórki selektywnej na Volvo FM, na co dzień pra-
cującym w MZO Pruszków. Skrzynia ładunkowa
jest podzielona 40:60%, stopień zagęszczenia od-
padów to 5:1 dla każdej komory. Urządzenie za-
ładowcze lewej komory opróżnia pojemniki od 60
l do 240 l, prawej od 60 l do 1100 l. Odwłok
wykonano ze stali Crusabro o grubości 6 mm.

Integra pokazała śmieciarkę jedno-
komorową włoskiej firmy Farid
o pojemności 18 m3 na podwoziu
DAF LF. Owalna konstrukcja zbior-
nika na odpady umożliwia zagęsz-
czenie 6:1 bez obaw o uszkodze-
nia bądź deformacje.  Podłogę
skrzyni wykonano ze stali Hardox
o grubości 8 mm. Pojazd obsługuje
pojemniki o pojemności od 80 l do
1100 l, w modelu T1SM można za-
montować urządzenie bramowe do
opróżniania kontenerów KP7.
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Na Komtechnice
Mercedes zapre-
zentował Econica
2630 L 6X2/4, 3-
osiową śmieciarkę
z kabiną nisko-
wejśc iową. Na
IAA Hanower miał
premierę Econic
NGT, z silnikiem
zasilanym gazem
ziemnym. Jego
odpowiednik po-
przedniej genera-
cji znalazł odbior-
ców także w Pol-
sce.

Ciekawostką był Iveco Eurocargo
160E20 z silnikiem zasilanym CNG
o mocy 147 kW. To nie propozycja dla
firm komunalnych, tylko pojazd użyt-
kowany przez PGK Śrem z wykorzysta-
niem 8-tonowego urządzenia hako-
wego DM8-41 do kontenerów KP7-
KP10 i żurawia Fassi F65A022 o wy-
sięgu 7,2 m do opróżniania pojemni-
ków „dzwon”.

Inny pojazd gazo-
wy na Komtechni-
ce to znana już
naszym Czytelni-
kom Scania z za-
budową Ekocel,
„po drodze”
z Pucka do war-
szawskiego MPO.

cji podwozia są wytrzymałe, precyzyjne,
bezpieczne i odporne na działanie sił
skrętnych. Każdą z maszyn można in-
dywidualnie dopasować do warunków,
w jakich będzie pracować. Możliwość

konfiguracji ramion, podwozia, wyposa-
żenia i oprzyrządowania czyni z nich
bardzo uniwersalne narzędzia do wyko-
nywania najbardziej nietypowych za-
dań. Na przykład dysponujący dużym

kawsze rozwiązania. Śmieciarki wielo-
komorowe NTM ładowane od tyłu moż-
na wyposażyć w dodatkową przednią
komorę ładowaną z boku, bez prasy.
Moduły są od siebie całkowicie oddzie-
lone, nie ma ryzyka wymieszania odpa-
dów. W połączeniu z zabudową dwuko-
morową, otrzymujemy trzykomorowy
system segregacji. Z kolei zabudowy fir-
my Terberg do selektywnej zbiórki od-
padów mają zdublowane układy hy-
drauliczne, co pozwala otwierać nieza-
leżnie obie komory tylne. Terberg pro-
dukuje kompletne zabudowy, w tym tak-
że z telematyką z własnymi mobilnymi
aplikacjami. Najciekawsze rozwiązanie
to system połączony z lokalizacją GPS
eliminujący nadużycia ze strony miesz-
kańców wyrzucających odpady w spo-
sób niechlujny. Komunikaty w postaci
„niewłaściwy odpad”, „brak pojemni-
ka”, „uszkodzony pojemnik” itp. są
łączone z numerem posesji.

Złom, śmieci, ze względu na nieregu-
larność kształtów i masę wymagają od-
powiednich maszyn do przeładunku.
Muszą one charakteryzować się wyjąt-
kową trwałością i niezawodnością, ale
także zapewniać operatorowi dosko-
nałą widoczność pola pracy. Takich
maszyn na Komtechnice było nadspo-
dziewanie mało, tylko firma Terex Fuchs
reprezentowała ten sektor. Jej maszyny
są wykorzystywane w wielu gałęziach
przemysłu, m.in. do rozładunku stat-
ków, przeładunku drewna, kruszywa,
węgla, koksu, złomu, czy materiałów
z recyklingu. Obsługa jest intuicyjna,
dzięki stabilizacji i statecznej konstruk-
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Terex Fuchs MHL 340 E (27,5-29 t) o promieniu roboczym 13,7 m to
jedna z czołowych maszyn do przeładunku złomu. Stabilna pozycja
i wytrzymała konstrukcja wysięgnika zapewniają bezpieczeństwo, atu-
tami są też oszczędny silnik Deutz o mocy 171 KM z chłodzeniem
o dużej wydajności i układ hydrauliczny o wydajności 660 l/min
z podwójnym obiegiem. Kabina jest unoszona hydraulicznie.

Do m.in. koszenia trawy na poboczu, skarpach, ro-
wach odwadniających, przycinania krzewów, zarośli
i gałęzi Pronar oferuje własne ciągniki i szeroki wy-
bór kosiarek i wysięgników, tak że klient otrzymuje
kompletnie wyposażony, gotowy do pracy zestaw.

promieniem roboczym i udźwigiem mo-
del MHL 340 zalicza się do czołowych
modeli w przeładunku odpadów i zło-
mu. Wytrzymała na obciążenia kon-
strukcja wysięgnika zapewnia bezpie-

czeństwo również w sytuacjach ekstre-
malnych, a dwuobiegowy układ hydrau-
liczny gwarantuje szybkie, wydajne
i precyzyjne manewrowanie w trakcie
obracania. Steruje się nim z wysoko

unoszonej hydraulicznie kabiny, dzięki
nowoczesnemu ekranowi i szybom pa-
noramicznym operator ma sytuację
całkowicie pod kontrolą.

Michał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał MariańskiMichał Mariański

Hakiem go!

Na Komtechnice było tym razem
mniej hakowych urządzeń załadunko-
wych niż zwykle, ale za to dobrej jako-
ści i w ciekawych połączeniach. KH-KIP-
PER zaprezentował swoje ZH-12, które
jest tegoroczną nowością, pokazywaną
na wystawach kolejnym branżom. Do
pierwszego „demo” na podwoziu DAF
LF dołączyła 18-tonowa Scania, a tu
hakowca uzupełnia żuraw Hyva HB 70,
tworząc zestaw do obsługi odpadów
segregowanych.

ZH-12 o udźwigu 10÷12 t to nowa
mutacja oferowanych wcześniej urzą-
dzeń KH-KIPPER 6- i 8-tonowych do
obsługi kontenerów KP 7 i KP-10. Po-
dobnie jak w tych mniejszych, zastoso-
wano najlepsze gatunki stali: ramię jest
wykonane z Domexu 650, a sam hak ze
stali Weldox. Również na ramę hakow-
ca użyto wysokogatunkowej stal i ,
wszystko po to, by urządzenie pracowa-
ło długo, a było lekkie: masa własna
to 1340 kg.

Nowością jest konstrukcja z maksy-
malnym wykorzystaniem skręcania, za-

Urządzenie hakowe ZH-12 podejmu-
je kontenery KP 7 lub KP 10 o długo-
ści 3400-4500 mm i masie do 12 t.
Gdy są puste lub nie w pełni załado-
wane, hydraulikę można przełączyć na
szybki tryb pracy. Jeśli nie trzeba za-
silać żadnych dodatkowych obwodów,
wystaczy pompa 60 l/min i zbiornik
70 l oleju. Żuraw Hyva HB 70 jest częs-
to stosowany do segregowanych od-
padów, bo zajmuje po złożeniu tylko
60 cm na ramie i ma na duży zasięg:
do 13,3 m przy 4 sekcjach wysięgnika
hydraulicznie wysuwanych.
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Spółka Feber (Grupa Inter Cars S.A.)
wprowadza na rynek kolejną nowość:
naczepę-wywrotkę łączącą niską masę,
dobrą manewrowość i dużą pojemność.
Konstruktorzy Febera postanowili za-
adaptować rozwiązanie ramy z łabędzią
szyją do naczepy z podłogą o długości
8380 mm. „To rozwiązanie pozwoliło
nam zmniejszyć nie tylko wagę pojaz-
du, ale również jego długość całkowitą,
zachowując tym samym pojemność
45 m3” – mówi Andrzej Kajda, dyrektor
zarządzający Feber sp. z o.o. Mniejsza
długość całkowita pojazdu poprawiła
znacznie jego manewrowość, która jest
bardzo ważna, szczególnie w transpor-
cie płodów rolnych. Wysokość całkowi-
ta to jedynie 3500 mm, co ułatwia zała-
dunek. Masa już od 5600 kg sprawia, że

Nowa naczepa Feber
do transportu płodów rolnych

jest to jedna z najlżejszych naczep
z ramą stalową dostępnych na polskim
rynku. W naczepie zastosowano znane
i sprawdzone podzespoły renomowa-

nych producentów: osie Mercedes,
opony Continental, pneumatykę Knorr
Bremse,  uk ład e lek t ryczny Hel la
i siłownik hydrauliczny Hyva.

miast spawania. Ułatwiło to modułową
produkcję, prostszy jest także montaż,
przy którym nie będzie potrzebne spa-
wanie wsporników: wystarczy dopaso-
wać je do rastra otworów w ramie haka
i ramie pojazdu, jakie przygotował jego
producent. „Zapasowe” otwory na urzą-
dzeniu można wykorzystać np. w celu
przykręcenia dodatkowego osprzętu,
skrzynek narzędziowych lub tp. Łatwiej
naprawić hakowca lub przełożyć go na
inne podwozie.

Przed rozpoczęciem eksploatacji
użytkownik będzie mógł szybko przy-
stosować urządzenie do użytkowanych
przez siebie kontenerów. KP to dość
ogólny standard, wysokość ucha jest
jedna, ale rozstawy podłużnic i sposo-
by łapania za nie blokad - różne. W ZH-
12 można łatwo zmienić rozstaw płyt
bocznych i położenie zamków: od środ-
ka lub na zewnątrz podłużnicy.

Zadbano również o bezpieczeństwo.
Hak ma prowadzenie ułatwiające zacze-
pienie ucha, po czym grawitacyjna za-
padka zamyka go i trzyma pewnie tak-
że w czasie „kiprowania” kontenera. Za-
blokowanie kontenera jest sygnalizowa-
ne lampką kontrolną na tablicy przyrzą-
dów. Przeładunek jest sterowany z ka-
biny, ale jest możliwy także z rozdziela-
cza, jeśli kierowca chce mieć z zewnątrz
kontrolę nad całym procesem.

To podwójne sterowanie może być
szczególnie przydatne, jeśli  w kontene-
rze są odbiorniki hydrauliczne i trzeba
przełączyć na nie pompę na podwoziu.

Tak jest np. w kontenerze asenizacyj-
nym komunalnym KAK-80, wystawio-
nym obok na stoisku Meprozetu. Pro-
ducent z Kościana ma całą gamę cys-
tern przeznaczonych do współpracy
z samochodami wyposażonymi w sys-
tem hakowy; warunkiem jest większa
pompa, niż potrzebna do obsługi tylko
hakowca: dwustrumieniowa 2x80 l/min.

Kontener KAK-80, jak sama nazwa
wskazuje, ma pojemność 8000 l. Zbior-
nik jest podzielony na 2 komory: 2000 l
do wody czystej i 6000 l na osady. Moż-
na czyścić z jego pomocą studzienki
kanalizacyjne i rurociągi o średnicy do
100 mm. Hydraulicznie napędzana

Na ramie kontenera asenizacyjnego zamontowano sprężarkę podciśnieniową
o wydajności 9400 l/min, napędzaną hydraulicznie. Podwójny system zabez-
piecza ją przed przelaniem.

pompa wysokociśnieniowa o wydajno-
ści 60 l/min przy ciśnieniu do 140 ba-
rów zasila głowicę kanałową na wężu
o długości 60 m. Zwijadło węża jest
hydrauliczne.

Hydrauliczny napęd ma także podno-
szenie/opuszczanie i wysuw o 1 m ra-
mienia z wężem ssącym 4" na górze
zbiornika. Obraca się go ręcznie. Do-
datkowa rura PVC umożliwia zwiększe-
nie głębokości pracy węża do 6 m.
Układ hydrauliczny umożliwia jedno-
czesną pracę sprężarki podciśnienio-
wej i pompy wysokiego ciśnienia.

Kontener obsługuje się z panelu za-
montowanego na wężu ssącym.


