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Przesiewacz bębnowy
Terex Ecotec TTS 518

Dwie nowości w ofercie EWPA
dla sektora recyklingu

Separator Terex Ecotec TMS 320
do metali żelaznych i nieżelaznych
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* Finansowanie w formie leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy, wpłata początkowa 20%, wykup 0,1%,
raty miesięczne. Promocja trwa do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania limitu. Dostępne jest również elastyczne
finansowanie dopasowane do potrzeb Klienta. Powyższe warunki nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu
kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną kalkulacją, niestanowiącą zobowiązania do udzielenia finansowania zależnego m.in. od pozytywnej decyzji kredytowej. Szczegóły u dealerów CASE Construction Equipment.
** Liczba maszyn objętych promocją jest ograniczona ilościowo.

CASECE.COM
00800-2273-7373

TOOLMEX TRUCK
www.toolmex-truck.com.pl
+48 694 404 574

słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
w nowy rok wkroczyliśmy z dużym optymizmem, ale pierwsze miesiące
nie zapowiadają poprawy sytuacji. Jest wręcz odwrotnie do oczekiwań.
Szczepienia miały zakończyć pandemię, a tymczasem pojawiła się nowa
odmiana koronawirusa, która jest bardziej zaraźliwa i w efekcie notujemy
rekordy zachorowań. Skutkiem są liczne obostrzenia paraliżujące wiele branż.
Odwołano kieleckie targi Ekotech i pod dużym znakiem zapytania stoją
kolejne ważne imprezy. Zakazane są bowiem zgromadzenia a główne ośrodki
wystawiennicze zostały przekształcone w szpitale tymczasowe. Ograniczony
kontakt bezpośredni, nie wspominając już o możliwości spotkań w szerszym
gronie typowych dla dużych wystaw czy konferencji jest bardzo dotkliwy
zarówno dla osób, które poszukują wiedzy i nowych rozwiązań, jak również
tych, którzy mają coś do zaoferowania.
Chcąc przeciwdziałać tym utrudnieniom wiele firm w jeszcze większym
stopniu doceniło naszą misję i zdecydowało się na częstsze i szersze goszczenie
na łamach Techniki Komunalnej. W ten sposób mogą one łatwo dotrzeć ze
swoją ofertą do potencjalnych odbiorców, a ci zyskują szczegółową wiedzę
o rozwiązaniach, które nierzadko wyprzedzają ich potrzeby. Od początku
istnienia tytułu staramy się bowiem śledzić najważniejsze nowości pojawiające
się w szeroko rozumianej branży komunalnej i na bieżąco informować o nich
czytelników. Ponadto w każdym wydaniu naszego czasopisma można też
znaleźć mnóstwo autorskich reportaży dotyczących pracy konkretnych maszyn
czy pojazdów. Ich kompletacja, sposób wykorzystania czy w końcu wnioski
z dotychczasowej eksploatacji mogą być cenną wskazówką przy planowaniu
kolejnych inwestycji.
Korzystając z okazji dziękujemy za okazane nam zaufanie i tym
samym nadanie naszej roli szczególnego znaczenia. Głęboko wierzymy,
że zainteresowanie czasopismem Technika Komunalna z numeru na numer
będzie coraz większe i pozostanie nawet po wygaśnięciu pandemii.

Z życzeniami przyjemnej i pożytecznej lektury
Karol Wójtowicz
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Roboty sortujące UniSort Unibot
– nowość w ofercie STEINERT
Oferta TEREX ECOTEC
coraz bogatsza!
Przesiewacz gwiaździsty Multistar L3
– wydajność na zupełnie innym poziomie

Rębak do gałęzi
PRONAR MR‑15
Trzy belownice
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44
48
52
56
58
60
62
64
66
68
70

Ciągnik MERLO TREEMME MM250X spełnia
wymagania profesjonalistów!
Od kompostowni po spalarnię – „teleskopy”
Manitou sprawdzają się w ciężkiej pracy

pojazdy komunalne
Rynek ciężarówkowy po roku
z wirusem w tle
Zabudowa Medium XL do obsługi kontenerów
KP7 w konińskim PGKiM
System myjący KOMUNAL WASH
– szybko i skutecznie
Szeroki zakres usług serwisowych
Terberg Matec Polska
Kontenery hakowe Wastequip
ze stali HARDOX 450
Punkt przeładunku odpadów
na naczepy z ruchomą podłogą
Elektryczna trójka
Goupil
Wielofunkcyjny zbiornik MEPROZET
montowany na TUZ‑ie

utrzymanie dróg i zieleni
Wiosenne porządki
z zamiatarkami PRONAR

maszyny robocze
Fendt 312 Vario
– antidotum na problemy
Ładowarka LiuGong 877H
– ważny element ZGO w Jarocinie – WCR
Nokian Ground King
– bez kompromisów
Najnowsza generacja koparko‑ładowarek
Komatsu w ocenie klientów
Maszyny przeładunkowe SENNEBOGEN
– jest w czym wybierać!
Bioreaktory w ZUO Krosno
obsługują dwie ładowarki CASE
Nowa spycharka
CAT D5
Ładowarka Volvo L60H w MZGOK Konin
– wszędzie potrzebna!
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Pełna gama ciągników kompaktowych
New Holland
New Holland
od 12 lat na najwyższym stopniu podium
Zetor Proxima
na wszystkie pory roku!
Pierwsza na świecie pilarka łańcuchowa
z tłokiem magnezowym
Trwałe i solidne hale magazynowe
tylko z Arbeną!
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Bucher Municipal, który od ponad 15 lat jest właścicielem firm Johnston Sweepers i Beam,
podjął decyzję, aby oferować szeroką gamę zamiatarek chodnikowych, ulicznych, lotniskowych
i przemysłowych tylko pod nazwą BUCHER.
Wprowadzone zmiany dotyczą także sieci sprzedaży, dlatego z dniem 1 stycznia 2021 r. Terberg
Matec Polska przejął dystrybucję dawnych zamiatarek Johnston i Beam oraz ich obsługę
serwisową i sprzedaż części zamiennych.
Zapraszamy do współpracy

Wyłączny dystrybutor zamiatarek
Bucher Municipal w Polsce
Terberg Matec Polska Sp. o.o.
Tel. +48 22 370 28 10

ul. Inowłodzka 5 (wjazd od ul. Annopol)
e‑mail: kontakt@terbergmatec.pl

03‑237 Warszawa

www.terbergmatec.pl

Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/TerbergMatecPolska
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Roboty sortujące UniSort Unibot
– nowość w ofercie STEINERT
Firma Steinert słynie z najbardziej zaawansowanych technologii separacji, dlatego pojawienie się w jej
ofercie robotów sortujących było tylko kwestią czasu. Obecnie urządzenia te wydają się przysłowiową
melodią przyszłości, ale jeszcze kilka lat temu w podobny sposób postrzegano separatory optyczne.
Dzisiaj są one instalowane w każdym nowo budowanym lub modernizowanym zakładzie.

R

oboty sortujące mają przed sobą
świetlaną przyszłość! Bez obaw
można zaryzykować takie stwier‑
dzenie, zwłaszcza w dobie pan‑
demii. Na linii sortowniczej nie trudno
spotkać zużyte maseczki czy rękawiczki,
a to potencjalne źródła zakażenia dla osób,
które przy niej pracują. Oczywiście można
zarazić się groźnym patogenem w różnych
miejscach, ale walcząc z pandemią trzeba
w każdy możliwy sposób przerywać łań‑
cuch transmisji wirusa. W tym konkret‑
nym przypadku najlepszym rozwiązaniem
jest ograniczenie bezpośredniego kontak‑
tu ludzi z odpadami. Można to zrobić wła‑
śnie poprzez zastosowanie robotów sor‑
tujących. Takie urządzenia nie są wrażli‑
we na bakterie, wirusy czy duże zapyle‑
nie. Nie ulegają też zmęczeniu, co ozna‑
cza, że przez cały czas pracują z jednako‑
wą percepcją. Korzystając z nich znika pro‑
blem obsady miejsc w kabinach sortowni‑
czych, zwolnień lekarskich, urlopów czy
niezbędnego wyposażenia ochronnego.
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Odpady przeznaczone do wysortowania
są podejmowane za pomocą chwytaka
podciśnieniowego (przyssawki). Robot
UniSort Unibot może wykonywać nawet
60 cykli na minutę.

Roboty sortujące UniSort Unibot bazują
na najnowocześniejszych, a jednocześnie
sprawdzonych rozwiązaniach. Stanowią
one udane połączenie technologii stoso‑
wanej w separatorach optycznych UniSort
EVO 5.0 z zaawansowanym systemem fi‑
zycznego wybierania „pozytywnych” frakcji
ze strumienia odpadów. Dotyczy to m.in.
kamery HSI (Hyper Spectral Imaging), któ‑
ra wyróżnia się bardzo dużą rozdzielczo‑
ścią. W porównaniu do tradycyjnych roz‑
wiązań opartych na spektrometrze i ru‑
chomym zwierciadle, może ona odczytać
znacznie więcej punktów detekcyjnych
i tym samym zgromadzić większą ilość da‑
nych. Dzięki temu separator jest w stanie
odróżnić np. materiał suchy i mokry tego
samego rodzaju (np. drewno) albo butel‑
ki od tacek opakowaniowych (np. do wę‑
dlin) wykonanych z politereftalanu etyle‑
nu (PET). Wysoka skuteczność tych urzą‑
dzeń to również zasługa oprogramowania
oraz osiągnięć firmy Steinert w dziedzinie
tzw. uczenia maszynowego. Polega ono
TK nr 1/2021
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na zdolności zastosowanych algorytmów
do pozyskiwania informacji bez koniecz‑
ności powtórnego programowania. Już
w najbardziej podstawowej formie mogą
one przeprowadzać analizy w celu samo‑
dzielnego rozróżniania określonych cech
materiałów. Zasadniczym warunkiem sku‑
tecznego uczenia się maszyn są wyczerpu‑
jące, maksymalnie szczegółowe dane doty‑
czące przetwarzanych odpadów. Ale firma
Steinert już od momentu wprowadzenia
technologii obrazowania hiperspektralne‑
go (HSI) w 2012 r. gromadzi takie informa‑
cje i może je teraz wykorzystywać do two‑
rzenia odpowiednich algorytmów. Dzięki
temu użytkownicy maszyn są w stanie uzy‑
skać najlepszy możliwy efekt sortowania,
bez konieczności samodzielnej konfigura‑
cji parametrów pracy urządzenia lub wpro‑
wadzania zmian w oprogramowaniu.
Jeśli chodzi o element wykonawczy ro‑
bota UniSort Unibot, tworzy go tripod za‑
kończony chwytakiem podciśnieniowym.
Przyjęte rozwiązanie gwarantuje dużą
szybkość (nawet 60 cykli na minutę) i wy‑
soką skuteczność sortowania. Pojedynczy
robot zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia
montaż urządzenia na już istniejącej linii.

W jednym zespole mogą być dwa roboty UniSort Unibot, zapewniając większą przepustowość
linii sortowniczej.

Aby osiągnąć większą przepustowość, je‑
den zespół może obejmować dwa takie ro‑
boty. Urządzenia UniSort Unibot najlepiej
sprawdzą się na końcu ciągów sortowni‑
czych, np. przy doczyszczaniu odpadów.
Dzięki technologii zastosowanej w sepa‑
ratorach optycznych UniSort 5. generacji
można je wykorzystywać do bardzo róż‑
nych materiałów i tym samym elastycznie

dostosowywać instalację do zmieniającego
się strumienia odpadów.
Karol Wójtowicz
Film z pracy
robotów sortujących
UniSort Unibot
– zeskanuj kod
lub wpisz adres:
www.technika‑komunalna.pl/filmy/22021f
REKLAMA

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE SEPARACYJNE

OFERUJEMY
SEPARATORY

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
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Oferta TEREX ECOTEC
coraz bogatsza!
Amerykański koncern Terex
Corporation wiąże duże
nadzieje z europejskim rynkiem
maszyn recyklingowych,
dlatego konsekwentnie rozwija
gamę produktów Terex Ecotec
spełniających wymagania klientów
ze Starego Kontynentu. Najnowszymi
zaproponowanymi rozwiązaniami
są przesiewacz bębnowy TTS 518
oraz separator metali TMS 320.

P

rzesiewacz bębnowy TTS 518 to ma‑
szyna zastępująca oferowany wcze‑
śniej model TTS 520. Wyróżniał się
on dodatkowym pokładem gwiaź‑
dzistym umieszczonym tuż za zasypem
oraz konstrukcją bębna uniemożliwiającą
stosowanie go zamiennie z takimi elemen‑
tami innych producentów. Był on m.in. za‑
montowany pod kątem w celu zapewnie‑
nia dystrybucji przesiewanego materiału
(nie miał wewnętrznej spirali), natomiast
jego napęd odbywał się za pomocą łań‑
cucha. Nowa maszyna bazuje już na kon‑
cepcji kolejnego w typoszeregu przesie‑
wacza TTS 620, przy czym jest od niego
mniejsza. W tym przypadku element ro‑
boczy został umieszczony poziomo i wy‑
posażony w wewnętrzną spiralę, która od‑
powiada za przemieszczanie materiału.
Napędzają go rolki, co razem z jedno‑
częściową, otwieraną o kąt 180° boczną

Jednostka spełnia najbardziej restrykcyjne
pokrywą ułatwia wyjęcie dużego elemen‑
normy emisji spalin Stage V.
tu i zastąpienie go bębnem o innym roz‑
Druga nowość, czyli maszyna TMS 320
miarze oczek. Ma on taką samą konstruk‑
to separator metali zabudowany na pod‑
cję, jak bębny stosowane przez firmy kon‑
woziu gąsienicowym, dzięki czemu może
kurencyjne. Oznacza to, że jeśli w danym
być wykorzystywany w dowolnym miejscu.
zakładzie był do tej pory wykorzystywa‑
ny przesiewacz innej marki,
a teraz pojawiła się maszyna
Terex Ecotec, to bębny, któ‑
re są w posiadaniu instala‑
cji wciąż mogą być przydat‑
ne. W modelu TTS 518 dłu‑
gość bębna wynosi 4,7 m,
a średnica 1,8 m, co zapew‑
nia powierzchnię przesiewa‑
nia równą 23 m2.
Nowy przesiewacz jest do‑
stępny w wersji kołowej lub
Cały silnik można wychylić na zewnątrz maszyny, uzyskując
na gąsienicach. Do jego na‑
dostęp do jednostki napędowej z obu stron. Panel sterujący
został umieszczony na przedniej ścianie przesiewacza, czyli
pędu zastosowano silnik Cat
w miejscu najbardziej bezpiecznym dla operatora.
C2.2 o mocy 55 kW (74 KM).

Jednoczęściowa pokrywa przesiewacza TTS 518 otwiera się o kąt 180°, co zwiększa
bezpieczeństwo i ułatwia zmianę sita bębnowego.
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Dotyczy to już samego zakładu, bo dys‑
ponując takim sprzętem, o wiele łatwiej
umieścić go przy pryzmie materiału, z któ‑
rym chcemy pracować, niż gdzieś go prze‑
wozić. Z drugiej strony maszyna stacjo‑
narna zazwyczaj stanowi element ciągu
technologicznego. Chcąc z niej skorzy‑
stać, trzeba uruchamiać całą linię. Nie jest
to uzasadnione ekonomicznie i może przy‑
sporzyć wiele problemów, ponieważ ta‑
ki separator zwykle pracuje z czystymi od‑
padami, a na linię mogą trafić np. odpa‑
dy zmieszane zanieczyszczone popiołem.
Separator mobilny, podobnie jaki inne ma‑
szyny, które mogą pracować w dowolnym
TK nr 1/2021
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miejscu, wpływa również na elastyczność
zakładu. Korzystając z takiego rozwiązania
o wiele łatwiej przebudować ciąg techno‑
logiczny, dopasowując go do aktualnych
potrzeb. Z oczywistych względów maszy‑
na w wersji mobilnej jest też znakomitą
propozycją dla firm usługowych.
Najczęściej spotykane separatory ma‑
gnetyczne wysortowują tylko metale że‑
lazne. W tym celu jest w nich stosowa‑
ny np. magnes stały albo elektromagnes.
Maszyna Terex Ecotec TMS 320 umożliwia
w jednym przejściu materiału odseparo‑
wanie również metali nieżelaznych, takich
jak np. aluminium, miedź czy mosiądz. Ma
to duże znaczenie, bo materiał może tra‑
fiać na rozdrabniacz końcowy lub znajdo‑
wać zastosowanie, gdzie nie są pożąda‑
ne zanieczyszczenia metaliczne. Z drugiej
strony, w strumieniu odpadów z metalami
nieżelaznymi często występują np. puszki
po napojach albo dezodorantach. Są one
wykonane z aluminium, na które praktycz‑
nie zawsze jest zbyt, więc warto je odzy‑
skiwać i tym samym zwiększać opłacalność
całego procesu.
Jak działa maszyna TMS 320? W pierw‑
szym etapie, za pomocą przenośnika wi‑
bracyjnego, materiał trafia do separatora
metali żelaznych. Zasadniczą część tego

Mobilny separator metali TMS 320. Aby w jak najmniejszym stopniu ograniczyć tłumienie pola magnetycznego, a tym samym zapewnić możliwie największą skuteczność separacji, bęben
zespołu odpowiedzialnego za wydzielanie metali nieżelaznych wykonano z włókna szklanego.

zespołu tworzy bęben o szerokości 2 m,
w którym tuż pod powierzchnią, ale tyl‑
ko na połowie obwodu znajduje się ma‑
gnes neodymowy przechwytujący ferro‑
magnetyki. Gdy taki element mija obszar,
w którym oddziałuje na niego pole ma‑
gnetyczne, odrywa się od bębna i wpa‑
da do specjalnego kanału, skąd jest od‑
prowadzany na zewnątrz maszyny za po‑
mocą przenośnika taśmowego. Pozostała
część materiału trafia na drugi przenośnik
napędzany od strony nadawy. Kluczową
rolę w separacji materiałów nieżela‑
znych odgrywa drugi bęben tego zespołu,

ponieważ w jego wnętrzu znajduje się wał
z magnesami stałymi, ustawionymi pod
względem biegunowości naprzemiennie.
Gdy element ten obraca się z dużą prędko‑
ścią, powstaje zmienne pole magnetyczne
o wysokiej częstotliwości. Indukuje ono sil‑
ne prądy wirowe w cząstkach metali nieże‑
laznych, które tworzą własne pola magne‑
tyczne przeciwdziałające polu zewnętrz‑
nemu. W efekcie metale nieżelazne są od‑
rzucane z poddawanego obróbce strumie‑
nia odpadów, a następnie odprowadzane
na zewnątrz.
Karol Wójtowicz
REKLAMA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
ROZDRABNIANIA
TK nr 1/2021

Jednowałowy Rozdrabniacz Wolnoobrotowy
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W egzemplarzu dostarczonym do zakładu „Kampinoska”
pokład zgrubny jest wydłużony o 1,6 m, co zwiększa
powierzchnię roboczą i tym samym efektywność
przesiewania, ale też pozwala na usypywanie
wyższych pryzm, ograniczając liczbę cykli odbioru
materiału przez ładowarkę.

Przesiewacz gwiaździsty Multistar L3
– wydajność na zupełnie innym poziomie
Zakład „Kampinoska” należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie obejmuje
m.in. instalację do zagospodarowania odpadów zielonych. Aby usprawnić ich przetwarzanie
i zmniejszyć koszty operacyjne, podjęto decyzję o zmianie technologii przesiewania, które stanowiło
„wąskie gardło” stosowanego procesu.

W

2020 r. do zakładu „Kampino‑
ska” dostarczono ok. 28,5 tys. t
odpadów zielonych. Taki stru‑
mień tworzą głównie liście,
trawa, gałęzie z przycinki drzew i wycię‑
te krzewy. Najpierw są one rozdrabniane,
choć w przypadku trawy czy liści etap ten
ma na celu przede wszystkim rozerwanie
foliowych worków, w których mieszkańcy
gromadzą takie odpady. Uzyskany mate‑
riał jest następnie usypywany w podłużne

pryzmy, a po procesie kompostowania
podlega frakcjonowaniu. Jeszcze do nie‑
dawna wykorzystywano w tym celu prze‑
siewacz bębnowy Komptech Maxx, ale
z uwagi na coraz większą ilość odpadów
zielonych jego wydajność okazała się nie‑
wystarczająca. Z drugiej strony jest on
już mocno wysłużony i tym samym bar‑
dziej podatny na awarie, zwłaszcza przy
wytężonej pracy. – W tej sytuacji zostaliśmy zmuszeni do wynajmowania przesiewacza od firmy zewnętrznej.
Korzystaliśmy z maszyny wyposażonej w pokłady
gwiaździste, która zapewnia większą wydajność. Aby ograniczyć
koszty zamawialiśmy ją
na 5 dni i przesiewaliśmy na raz 5‑6 pryzm.
Wspomaganie się dodatkowym
sprzętem
Przesiewacz Multistar L3 jest optymalnym rozwiązaniem dla najułatwiało przetwarzawiększych zakładów i/lub takich, które chcą pracować według
nie materiału, ale nadal
skróconego harmonogramu. Wtedy, nawet przy zwiększonej trannie było idealnym rozszy wsadu, można go przesiać w ciągu 2‑3 dni zamiast np. przez
cały tydzień, a tym samym krócej angażować ładowarki, operatowiązaniem. Wszystkie
rów itp. Z tyłu maszyny jest odprowadzana frakcja średnia.
maszyny załadunkowe
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angażowaliśmy wtedy do przesiewania,
więc odpady, które w tym czasie przyjeżdżały do zakładu musiały być tymczasowo magazynowane – tłumaczy Adam
Kiełczykowski, dyrektor zakładu „Kampi‑
noska”. Chcąc przesiewać materiał w do‑
wolnym terminie, a jednocześnie wyelimi‑
nować koszty wynajmu i problemy zwią‑
zane z optymalnym rozdysponowaniem
sprzętu, podjęto decyzję o zakupie no‑
wego przesiewacza. W wyniku przepro‑
wadzonych testów i doświadczeń zdoby‑
tych przy wynajmie wybór padł na maszy‑
nę z pokładami gwiaździstymi. W warun‑
kach przetargu określono ponadto, aby
maszyna była m.in. mobilna, miała na‑
pęd elektryczny oraz dwa pokłady i moż‑
liwość separacji na dwie frakcje. Ostat‑
ni warunek nie był konieczny, ale pozwa‑
lał na zdobycie dodatkowych punktów.
Zwycięzcą postępowania okazała się fir‑
ma Agrex‑Eco, która dostarczyła przesie‑
wacz gwiaździsty Multistar L3. Maszy‑
na ta zapewnia wydajność sięgającą aż
250 m3/h, czyli 2,5‑krotnie większą niż
najbardziej popularny w Polsce model
Multistar S3. Egzemplarz zakupiony przez
MPO Warszawa ma 3‑osiowe podwozie,
TK nr 1/2021
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różne rodzaje tych elementów, co roz‑
szerza zastosowanie maszyny o możli‑
wość przesiewania wstępnie rozdrob‑
nionych odpadów zielonych, jak również
innych, np. odpadów drzewnych, ko‑
ry, zrębki itp. Na jednym ramieniu każ‑
dej gwiazdy jest umieszczona stalowa
nakładka zapobiegająca gromadzeniu

SYSTEM MATTHIESSEN =
ROZRYWARKA DO WORKÓW
+ SEPARATOR FOLII
podnosi wydajność
linii sortowniczej
i ogranicza przestoje

Wyseparowane odpady nie są obklejone
kompostem, więc jest go więcej, a dobrze
oczyszczona frakcja zgrubna ułatwia
produkcję paliwa alternatywnego.

Wszystkie parametry robocze są ustawiane
za pomocą przejrzystego, kolorowego wyświetlacza. Dotyczy to również wielkości poszczególnych frakcji, regulowanej poprzez
zmianę prędkości obrotowej gwiazdek.

się zanieczyszczeń w „oczkach” przesie‑
wacza. Rozwiązanie to wchodzi w skład
opatentowanego systemu Cleanstar,
dzięki któremu pokład nie ulega zakle‑
janiu również w przypadku bardzo wil‑
gotnych materiałów wsadowych. Aby
każdy wał był oczyszczany na całym ob‑
wodzie a nie tylko w jednym miejscu,
REKLAMA

co wynika m.in. z zastosowania wydłużo‑
nego o 1,6 m pokładu zgrubnego, któ‑
ry gwarantuje większą efektywność i po‑
zwala na usypywanie wyższych pryzm,
ale jednocześnie jest cięższy (w komple‑
tacji podstawowej model L3 może mieć
tylko dwie osie). Oba pokłady tworzy kil‑
kaset gumowych gwiazd zamontowa‑
nych na równoległych wałach – na gór‑
nym (zgrubnym) pokładzie są one więk‑
sze, na dolnym mniejsze. Sąsiadujące
rzędy gwiazd naprzemiennie zachodzą
na siebie w taki sposób, że między koń‑
cami ich ramion a rdzeniami tworzy się
przestrzeń, przez którą przechodzi frakcja
podsitowa. Stopień jej uziarnienia jest re‑
gulowany poprzez zamianę prędkości ob‑
rotowej gwiazd. Ponadto do wyboru są

specjalna konstrukcja
bębna z chowanymi
zębami zapobiega
„okręcaniu się” folii

indywidualna regulacja
prędkości rotora,
przenośnika podającego
i przepływu powietrza

skutecznie usuwa
ponad 80% folii

niskie zużycie
energii
elektrycznej

nie niszczy cennych surowców
wtórnych, najlepsze przygotowanie
materiału wejściowego do segregacji
ręcznej i/lub optycznej

funkcja
automatycznego
rewersu w rozrywarce
(samooczyszczania)

Zdobywca Złotego Medalu Międzynarodowych
Targów Ochrony Środowiska POL‑ECO‑SYSTEM 2019.

Maszyna pracująca w MPO Warszawa
jest podłączona do sieci elektrycznej, ale
przesiewacz Multistar L3 występuje też
w wersji z generatorem prądu zasilanym
jednostką spalinową.
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Do obsługi przenośników taśmowych służy dodatkowy, niewielki panel
umieszczony z tyłu maszyny, a więc w miejscu, gdzie można łatwo
i bezpiecznie obserwować składanie i rozkładanie obu zespołów.
Z funkcji tej warszawski zakład korzysta nie tylko podczas przemieszczania maszyny, ale także na koniec zmiany, by zapewnić ładowarce
wygodniejszy podjazd pod przesiany materiał. Przenośnik frakcji średniej „łamie się” na zewnątrz przesiewacza, a boczny zachodzi na górę.

Dyszel nie jest demontowany, tylko składany, więc przygotowanie maszyny do przejazdu w inne miejsce pracy zajmuje dosłownie chwilę.

prędkość obrotowa sąsiadujących zesta‑
wów gwiazd jest zróżnicowana.
Nowa maszyna trafiła do MPO Warsza‑
wa na początku listopada ub. roku. – Firma Agrex‑Eco bardzo dobrze się spisała,
bo dostarczyła przesiewacz dużo wcześniej
niż wynikało to z umowy – akurat w takim
momencie, kiedy to urządzenie naprawdę
było nam potrzebne – wspomina Adam
Kiełczykowski. Dyrektor zakładu zapytany
o wnioski z dotychczasowej eksploatacji
Multistara L3 w pierwszej kolejności zwra‑
ca uwagę na jego wydajność: – Korzystając z maszyny bębnowej przesiewaliśmy
jedną pryzmę przez cztery do pięciu dni,
czyli nawet przez dziesięć zmian. W każdej pryzmie jest ok. 300 t materiału. Z nowym przesiewaczem zajmuje nam to jedną zmianę, więc możliwości tej maszyny
są nieporównywalnie większe. Zauważyliśmy też, że frakcja nadsitowa jest znacznie
lepszej jakości, jest czystsza, a skoro zostaje na niej mniej materiału, to można domniemywać, że uzyskujemy więcej frakcji średniej i drobnej. W zakładzie „Kam‑
pinoska” póki co przesiewanie odbywa się
na trzy frakcje. Najgrubsza ma uziarnienie
12 | technika-komunalna.pl

Gotowy produkt o nazwie „Kompościk” jest jednorodny i pozbawiony
zanieczyszczeń. W zakładzie „Kampinoska” rocznie powstaje go
w ilości ok. 15 tys. t.

Duże, szeroko otwierane pokrywy zapewniają wygodny dostęp do różnych podzespołów maszyny. Wygospodarowano też miejsce na składaną drabinkę, która pozwala na bezpieczne wejście na przesiewacz.

powyżej 60 lub 80 mm i jest odbierana
przez firmy zewnętrzne do produkcji pa‑
liwa alternatywnego. Frakcję średnią, od
10 do 60 lub 80 mm, również wykorzy‑
stuje się na paliwo alternatywne, ale zda‑
niem Adama Kiełczykowskiego znakomi‑
cie nadawałaby się do zaszczepiania mi‑
kroorganizmów w nowo przyjętych odpa‑
dach, co razem ze zwiększeniem porowa‑
tości materiału powoduje szybsze rozpo‑
częcie i przebieg procesu kompostowa‑
nia. Ponadto przy zmieszaniu ze „świe‑
żymi” odpadami ulegałaby ona dalszemu
przetworzeniu i przy kolejnym przesiewa‑
niu byłoby jej już znacznie mniej. Najdrob‑
niejsza frakcja, a więc poniżej 10 mm sta‑
nowi produkt końcowy o nazwie „Kom‑
pościk”, sprzedawany przez MPO Warsza‑
wa jako polepszacz do gleby.
W przyszłości Multistar L3 ma być
również wykorzystywany do przesiewa‑
nia przed kompostowaniem. – Ta maszyna pozwala na separację na dwie frakcje.
Stosując ten tryb pracy do odpadów, które dopiero co zostały przywiezione do instalacji i od razu rozdrobnione, moglibyśmy usunąć z nich skrawki foli albo jakieś

grube elementy, które i tak się nie przekompostują. Dzięki temu uzyskiwany produkt końcowy i frakcja pośrednia byłyby
jeszcze wyższej jakości – wyjaśnia dyrek‑
tor zakładu „Kampinoska”. W trybie pra‑
cy separacji na dwie frakcje nadal pracu‑
ją oba pokłady, ale frakcja najdrobniejsza
jest przekierowywana do średniej i razem
z nią opuszcza maszynę za pomocą tylne‑
go przenośnika.
Przesiewacz bębnowy i gwiaździsty
to jednak nie jedyne maszyny w zakładzie
MPO Warszawa dostarczone przez fir‑
mę Agrex‑Eco. Od 2013 r. pracuje w nim
również elektryczny, jednowałowy roz‑
drabniacz wolnoobrotowy Terminator
6000 SE. Adam Kiełczykowski wspomi‑
na, że dziennie było na nim przetwarzane
nawet 1200 t zmieszanych odpadów ko‑
munalnych i nigdy nie sprawiał większych
problemów. Obecnie maszyna ta jest wy‑
korzystywana do rozdrabniania tzw. ga‑
barytów. Pracownicy, którzy ją obsługują
chwalą dobry dostęp do wału roboczego,
dzięki czemu czyszczenie maszyny jest ła‑
twe i nie zajmuje dużo czasu.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2021
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Mobilne sortownie KIVERCO

Arcon Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 14, 02‑867 Warszawa
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Rębak do gałęzi PRONAR MR‑15
Firma Pronar zdążyła nas już przyzwyczaić do regularnie wprowadzanych nowości. Tym razem premiera
jest wyjątkowa, bo nie chodzi o nowy model czy generację, ale maszynę, której do tej pory nie było
w ofercie spółki z Narwi.

M

owa o rębaku do gałęzi Pronar
MR‑15, który jest znakomitą
propozycją dla firm komunal‑
nych i usługowych zajmujących
się utrzymaniem dróg i poboczy, terenów
zielonych, miejsc użyteczności publicznej
itp. Ich praca często polega na przycince
drzew i krzewów. Obcięte gałęzie trudno
układać na ciężarówce czy przyczepie i za‑
wsze zajmują dużo miejsca, więc ich trans‑
port jest mało efektywny. Aby zapobiec
tym problemom najlepiej od razu je roz‑
drobnić, bo w takiej postaci można prze‑
wieźć ich więcej, a poza tym są już przygo‑
towane do zagospodarowania.
Rębak MR‑15 ma postać lekkiej przy‑
czepy jednoosiowej o masie całkowitej
nieprzekraczającej 750 kg, wyposażonej
w hamulec najazdowy, pełne oświetlenie
oraz zaczep kulowy umożliwiający sprzęg
z samochodem osobowym. Zastosowanie
zamocowanego do ramy regulowane‑
go koła podporowego i hamulca ręczne‑
go pozwalają stabilnie i pewnie osadzić rę‑
bak w miejscach pracy i przechowywania.
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Materiał do rozdrobnienia (o maksymal‑
nej średnicy 15 cm) jest wkładany do gar‑
dzieli blaszanego leja. Gałęzie są pobiera‑
ne samoczynnie za pomocą napędzanych
hydraulicznie wałków wprowadzających.
Szybkość posuwu jest w pełni regulowana
i dostosowywana do średnicy obrabiane‑
go materiału, a utrzymanie płynności cię‑
cia ma bezpośredni wpływ na wydajność
maszyny. Z kolei zastosowane sterowa‑
nie taktowe pobieranych gałęzi i krzewów
zapobiega ewentualnym uszkodzeniom
układu napędowego i pozwala na bardziej
równomierną pracę silnika.
Rębak Pronar MR‑15 jest wyposażony
w czterosuwowy silnik benzynowy mar‑
ki Briggs&Stratton o mocy 37 KM, który
poprzez przekładnię pasową napędza tar‑
czę z nożami wykonanymi z hartowanej
stali. Dzięki obracającej się tarczy możli‑
we jest rozdrobnienie drewna na zręb‑
ki. Są one kierowane na zewnątrz komi‑
nem odprowadzającym, którego poło‑
żenie można regulować poprzez obrót
w bezpiecznym dla operatora zakresie.

Montowana standardowo składana ram‑
pa oraz szereg elementów mających
wpływ na bezpieczeństwo użytkownika
czyni obsługę rębaka bardzo łatwą. Z ko‑
lei 6‑punktowy blok kalamitkowy uprasz‑
cza czynności konserwacyjne obrotowych
części maszyny.
Zrębki wytworzone za pomocą rę‑
baka Pronar mogą być wykorzystywane
w przemyśle papierniczym, energetycz‑
nym czy jako materiał dekoracyjny w ogro‑
dach, ale świetnie nadają się też na ściół‑
kę pod rośliny ogrodowe, zabezpieczając
je przed nadmierną transpiracją wodno
‑powietrzną oraz przemarzaniem korze‑
ni. Taki materiał może też być wykorzysty‑
wany do zwiększania porowatości pryzm
kompostowych, co zapewnia przyspie‑
szenie zachodzących w nich procesów. To
wszystko sprawia, że nowa maszyna firmy
Pronar doskonale wpisuje się w potrzeby
branży komunalnej, a także rolników czy
sadowników i pozwala spełnić wymogi
stawiane zarówno przez ekologię, ekono‑
mię, jak też obowiązujące przepisy.
TK nr 1/2021
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Trzy belownice
HSM VK 4212 w Nord‑Ost
Gdy zakład pracuje nawet na cztery zmiany, łatwo sobie wyobrazić w jaki sposób mogą wpływać
na jego funkcjonowanie awarie kluczowych maszyn. Aby uniknąć kłopotliwych sytuacji konieczna jest
inwestycja w markowe rozwiązania najwyższej jakości, w dodatku z profesjonalnym zabezpieczeniem
serwisowym. Z takiego założenia zawsze wychodzi firma Nord‑Ost z Gołdapi, dlatego wkraczając
przed kilkoma laty na ścieżkę intensywnego rozwoju postawiła na belownice produkcji HSM.

S

ięgając po jogurt do sklepowej lo‑
dówki albo rozpakowując meble
do samodzielnego skręcania mało
kto zwraca uwagę na opakowania,
dzięki którym te produkty docierają do miej‑
sca przeznaczenia w nienaruszonym stanie.
W przypadku wspomnianego jogurtu to za‑
sługa specjalnych tacek z otworami, a mebli
– solidnego kartonu z wypełnieniami w po‑
staci tzw. plastra miodu, które doskona‑
le chronią zawartość przed uszkodzeniem

w trakcie transportu. Właśnie w takich pro‑
duktach oraz innych rodzajach opakowań,
np. wystawowych czy wytrzymałościowych
specjalizuje się Nord‑Ost. Ich odbiorcami są
przede wszystkim zakłady z branży spożyw‑
czej i meblarskiej położone głównie w pro‑
mieniu do 300 km od Gołdapi. Firma Nord
‑Ost zatrudnia ok. 180 osób i przetwa‑
rza miesięcznie ponad 2,5 mln m2 tektury,
co plasuje ją wśród największych tego typu
przedsiębiorstw w Polsce.
W belownicach
HSM VK 4212
zastosowano
wiązanie poziome
4‑krotne. Firma
Nord‑Ost stosuje
drut stalowy
o grubości 3 mm.
Bele są bardzo
dobrze zagęszczone
i mają regularny
kształt, co ułatwia
układanie ich jedna
na drugiej.
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Produkcja opakowań na przemysłową
skalę generuje ogromną ilość ścinek. To
wysokiej jakości surowiec wtórny chętnie
przyjmowany przez papiernie, ale w „luź‑
nej” postaci zajmuje dużo miejsca. Jedy‑
nym praktycznym sposobem na zmniej‑
szenie jego objętości jest prasowanie, któ‑
re ułatwia tymczasowe magazynowanie
(do momentu odbioru) i znacząco zwięk‑
sza efektywność transportu. W tym ce‑
lu Nord‑Ost korzysta z czterech belownic:
trzech HSM VK 4212 i jednej konkurencyj‑
nej marki, która z racji wieku niebawem
zostanie wycofana z eksploatacji. Liczba
maszyn wynika z organizacji pracy zakła‑
du, a ta ma uwarunkowania historyczne.
Zakład był rozbudowywany w kilku eta‑
pach, dlatego nie instalowano w nim jed‑
nego, centralnego systemu odbioru ści‑
nek. Każda hala produkcyjna ma system
lokalny zakończony indywidualną below‑
nicą. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wie‑
le korzyści, jak np. krótsze przenośniki ta‑
śmowe czy brak konieczności stosowania
TK nr 1/2021
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jednej, dużej prasy, której awaria mogłaby
spowodować przestój wszystkich maszyn
produkcyjnych.
Pierwsza belownica HSM VK 4212 tra‑
fiła do zakładu Nord‑Ost w 2016 r. Jej
wybór nie był przypadkowy. – Zakup poprzedziliśmy szerokim rozpoznaniem rynku, sprawdzając co mają do zaoferowania poszczególni producenci. Największe
znacznie miały jednak dla nas rekomendacje firm o podobnym profilu działalności.
Wiele z nich to liderzy branży, duże koncerny, które pracują na podobnym odpadzie. Skoro u nich maszyny HSM zdają egzamin i to przy jeszcze większej produkcji,
to z pewnością dadzą radę u nas – wspo‑
mina Eugeniusz Zapolnik, prezes zarządu
Nord‑Ost. Nie mniej istotnym zagadnie‑
niem, co marka sprzętu był dobór mode‑
lu. – Szukaliśmy rozwiązania optymalnego, bo jeśli maszyna ma pracować na 10%
swoich możliwości, to mija się to z celem.
Z drugiej strony musi też mieć jakiś zapas
możliwości, tak abyśmy w sytuacji dostawienia dwóch kolejnych maszyn produkcyjnych nie byli zmuszeni do wymiany prasy na większą. Model HSM VK 4212 okazał się naprawdę trafiony, co najlepiej potwierdza fakt, że kolejne dwie maszyny są
niemal identyczne – różnią się tylko mocą
– dodaje prezes Nord‑Ost. Najstarsza be‑
lownica ma moc 17 kW, druga, zakupiona
w 2018 r. – 25 kW, a najnowsza z 2020 r.
– 24 kW. – Choć pierwsza maszyna sprawdziła się, przy dalszych inwestycjach rozważaliśmy również inne oferty – kontynuuje
Eugeniusz Zapolnik. – Było to już łatwiejsze, bo znaliśmy swoje potrzeby, a w przypadku firmy HSM wiedzieliśmy czego się
spodziewać. Robiąc ponowne rozeznanie chcieliśmy dowiedzieć się, co aktualnie

Eugeniusz Zapolnik, prezes zarządu Nord‑Ost: Belownice HSM VK 4212 wydają się dla nas
szyte na miarę. Mają pewien zapas mocy i dobrze sprawdzają się na obu rodzajach ścinek.
Inaczej bowiem prasuje się odpady z tektury, a inaczej z plastra miodu, który ma o wiele
sztywniejszą strukturę i wymaga większej siły zgniotu. W obu przypadkach uzyskujemy dobrze
zagęszczone, foremne kostki, które łatwo się magazynuje i układa na samochodach. Nigdy nie
było też problemów z pękaniem bel, dlatego do zakładów o podobnym profilu działalności
śmiało mogę polecić te maszyny.

oferuje rynek, co się na nim zmieniło, czy
pojawiły się jakieś nowości. Za każdym razem jednak najlepszą propozycję miał dla
nas HSM. Dotyczy to choćby wielkości maszyny, bo są producenci, których oferta
rozpoczyna się od dużo większych modeli, ale w naszym przypadku nawet przy rozwoju firmy trudno byłoby je w pełni wykorzystać. Cieszę się, że wszystkie nowe belownice pochodzą od jednego producenta, bo wtedy łatwiej je serwisować, a pracownicy nie muszą przyzwyczajać się do innego sprzętu.
Przy inwestowaniu w nowe maszyny
prezes Nord‑Ost ma jasno sprecyzowane
wymagania. – Dokonując takich zakupów
kluczową rolę odgrywa dla nas cena, ale
nie mniej istotny jest serwis i ewentualnie

długość trwania gwarancji. Nie jest to jednak najważniejsze kryterium w przypadku
markowych maszyn, które na ogół są trwałe, ale eliminuje pewną grupę sprzętu, który
w krótkim czasie po zakończeniu gwarancji ulega awarii. Oczywiście każda maszyna
może się popsuć, ale ważne jest, aby było
gdzie zwrócić się z problemem. Nie chciałbym szukać na siłę firm, które mogą się tym
zająć, tylko mieć dedykowanego partnera. W wielu przypadkach możemy usunąć
awarię samodzielnie, czyli bez konieczności wizyty serwisu, ale potrzebne jest wtedy profesjonalne wsparcie. Oczekujemy pomocy od kogoś, kto utworzy ścieżkę postępowania w danej sytuacji i przeprowadzi
nas przez nią krok po kroku. Właśnie tak
działa to w firmie HSM. Mamy bezpośredni

To tylko niewielka część możliwości firmy Nord‑Ost. Posiadając doświadczone biuro projektowe i nowoczesny park maszyn jest w stanie
wyprodukować opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Od kilku lat z sukcesem rozwija produkcję tzw. „plastra miodu”
stanowiącego ekologiczną alternatywę dla styropianu. Pionowa struktura wewnętrzna i odpowiednie warstwy kryjące tworzą lekką, ale wyjątkowo
sztywną płytę o wysokiej wytrzymałości na zgniatanie. Dzięki temu znajduje ona powszechne zastosowanie jako wypełnienie w opakowaniach RTV
i AGD, mebli, a w przypadku płyt o wyższych parametrach – paleta transportowa.
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maszyny recyklingowe
Prezes Nord‑Ost
w pozytywny spo‑
sób wypowiada się
również o samych
belownicach HSM.
– Nie przypominam
sobie żadnej poważnej awarii którejś
z maszyn. Pomijając przeglądy okresowe, serwis był u nas
tylko raz i to do naprawy pogwarancyjnej. Wizyta dotyczyła wymiany uszczelDwie belownice HSM są wykorzystywane do ścinek powstających
niaczy przy mechaniprzy produkcji płyt o strukturze „plastra miodu”, a jedna na linii, gdzie
zmie wiązania. Przepowstają opakowania. Wszystkie pracują w trybie automatycznym
biegła bardzo sprawi nie wymagają stałej obsługi czy nawet nadzoru. Uruchamiają się
w momencie pojawienia się odpowiedniej ilości odpadów.
nie i maszyna szybko wróciła do prakontakt do techników, którzy doskonale
cy. Można więc uznać, że te belowniznają te maszyny i potrafią przekazać swoją
ce są bezawaryjne. Warto przy tym podwiedzę. W przypadku firmy Nord‑Ost, która
kreślić, że znajdują się w nieogrzewanych
pracuje na trzech a czasami nawet na czte‑
wiatach dobudowanych do hal produkcyjrech zmianach, odpowiednie zabezpiecze‑
nych i mimo to nie sprawiają nam problenie serwisowe ma bardzo istotne znacze‑
mów nawet podczas największych mronie. Przestój belownicy tylko przez jedną
zów. A te potrafią być naprawdę siarczyzmianę może wygenerować dużą ilość od‑
ste. Gdy w Centralnej Polsce temperatupadów, które trzeba przewieźć w inne miej‑
ra spada do ‑20, to u nas jest zazwyczaj
sce, a zmiana organizacji pracy i przesunię‑
‑30. W tym samym tonie prezes Nord‑Ost
cie części załogi do innych zadań nie pozo‑
wypowiada się na temat efektów pracy
stają bez wpływu na wydajność produkcji.
maszyn HSM. – Jakość bel nie pozostaW takich sytuacjach uwidacznia się ważna
wia nic do życzenia. Mają regularny, fozaleta lokalnych systemów odbioru ścinek,
remny kształt, dzięki czemu łatwo je ukłabo odpady powstające w hali, gdzie below‑
dać zarówno w magazynie, jak i na samonica uległa awarii można sprasować na in‑
chodzie. Wysoki stopień zgniotu sprawia,
nych maszynach.
że w zestawie naczepowym udaje nam się
zmieścić ponad 70 bel o łącznej masie ok.
20 t. Dla podobnych zakładów są to więc
maszyny godne polecenia. Zostaje tylko
dobór odpowiedniego modelu, tak aby
był dopasowany do rodzaju i ilości prasowanych odpadów – podsumowuje Euge‑
niusz Zapolnik.

Oferta produktowa pras belujących fir‑
my HSM obejmuje rozbudowaną gamę
maszyn, począwszy od belownic piono‑
wych i poziomych przeznaczonych dla po‑
trzeb handlu i przemysłu, poprzez systemy
niszcząco‑belujące, rozwiązania techno‑
logiczne wspomagające recykling tworzy‑
wa PET, po w pełni zautomatyzowane sys‑
temy pras belujących stosowane w profe‑
sjonalnych zakładach utylizacyjnych. Mo‑
del HSM VK 4212 należy do belownic po‑
ziomych średniej wielkości, zaprojektowa‑
nych z myślą np. o placówkach handlo‑
wych, zakładach niszczenia dokumentów,
przemyśle papierniczym i drukarskim. Jest
przeznaczony do materiałów o ciężarze
nasypowym do ok. 60 kg/m3 (w szczegól‑
ności kartonu i folii) i zapewnia maksymal‑
ną wydajność sięgającą 12,5 t/h.
Karol Wójtowicz

Gotowość maszyn do pracy w skrajnych
temperaturach to zasługa m.in. ogrzewanej
i klimatyzowanej szafy sterowniczej,
zapewniającej optymalne warunki
dla układów elektronicznych. Z tych
samych względów zastosowano system
podgrzewania oleju hydraulicznego, który
pozwala na szybsze rozpoczęcie belowania.

Wszystkie trzy belownice HSM pracują w nieogrzewanych
wiatach, ale nawet podczas największych mrozów
nie sprawiają żadnych problemów.

Szpule z drutem są zamocowane
do obudowy belownicy, dzięki czemu cała
instalacja zajmuje mniej miejsca i łatwiej
utrzymać porządek wokół maszyny.
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maszyny recyklingowe

Firma HSM ma już 50 lat!
W 2021 r. firma HSM GmbH + Co KG obchodzi jubileusz 50‑lecia swojej działalności. Od momentu
założenia przedsiębiorstwa Hermann Schwelling Maschinenbau równo pół wieku temu wiele się
zmieniło – otwierano nowe fabryki, zakładano filie, rozwijano innowacyjne technologie, ale przez cały
ten czas założyciel firmy nigdy nie stracił z oczu swoich priorytetów. Dostosowywanie produktów i usług
do potrzeb dzisiejszego i przyszłego rynku, wysoki poziom obsługi klienta, technologiczne przywództwo
na rynku i silnie rozwinięte możliwości produkcyjne to tylko kilka z nich. Tym samym oferowanie
klientom jakości „Made in Germany” stało się w naturalny sposób wartością nadrzędną.

H

ermann Schwelling po ukończeniu
nauki, zdobyciu kilkuletniego do‑
świadczenia zawodowego i uzy‑
skaniu tytułu mistrza rzemieślni‑
ka, postawił na samodzielność i rozpoczął
działalność gospodarczą jako Hermann
Schwelling Maschinebau. Ta jednooso‑
bowa firma działała w zwykłym warsz‑
tacie zorganizowanym we własnym do‑
mu i produkowała różne komponenty dla
przedsiębiorstw przemysłowych. Hermann
Schwelling nie spoczął jednak na laurach
i rozważał, jakie produkty mógłby wytwa‑
rzać za pomocą posiadanych przez sie‑
bie maszyn. Wybór padł na belownice,
ponieważ na jednej z wystaw targowych
dostrzegł w tym obszarze duży potencjał
do optymalizacji. Zaledwie rok później jego
pierwsza belownica była gotowa do pre‑
zentacji i już na targach w Hanowerze
w 1973 r. pozyskano na nią pierwsze za‑
mówienia. Stanowiło to kamień węgielny
dla perspektywicznej firmy, która już wte‑
dy zatrudniała sześciu pracowników.
W następnych latach firma stale się roz‑
wijała. Na początku, w 1975 r. została wy‑
budowana fabryka w Salem, która stop‑
niowo powiększała się i obecnie zajmuje
ok. 50 tys. m2 (powierzchnia kryta wyno‑
si 20 tys. m2). W 1981 r. Hermann Schwel‑
ling zainicjował drugi główny filar dzia‑
łalności swojej firmy, czyli program nisz‑
czarek dokumentów. Dzięki swojemu do‑
świadczeniu i sile innowacji przyczynił się
do tego, że niszczarka dokumentów HSM
stoi dziś obok wielu biurek i stanowi nie‑
jako współczesny kosz na śmieci. HSM
był również prekursorem decydującego
rozwoju w dziedzinie pras belujących. To
m.in. dlatego w dzisiejszym handlu deta‑
licznym przy utylizacji materiałów opako‑
waniowych, takich jak karton i folia tak
często stosuje się belownice. Ich popular‑
ność nie jest przypadkiem. Maszyny te nie
tylko pozwalają na zmniejszenie objętości
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Pierwsza fabryka firmy HSM położona
w miejscowości Salem na południu
Niemiec. Nowoczesny zakład zajmuje
powierzchnię 50 tys. m2.

nawet o 95%, ale również zajmują niewie‑
le miejsca w magazynie. Oprócz znaczą‑
cej redukcji kosztów utylizacji i transpor‑
tu, prasowanie materiałów ma korzystny
wpływ na bilans CO2.
Hermann Schwelling nigdy nie zadowa‑
lał się osiągniętymi sukcesami, lecz konse‑
kwentnie pracował nad udoskonalaniem
i optymalizacją swojego asortymentu, wy‑
kazując przy tym zawsze duże wyczucie
trendów i innowacji. Świadectwem tego
jest prawie 200 aktywnych patentów po‑
siadanych przez HSM.
W 1991 r. przejęto wraz z pracowni‑
kami i zreorganizowano przedsiębiorstwo
w Reichenbach (Saksonia), a w 1996 r.
Hermann Schwelling nabył dla firmy nie‑
ruchomość we Frickingen. Od tego czasu
oba zakłady stale się rozwijają. W 2009 r.
we Frickingen powstał nowy, trzypiętro‑
wy budynek administracyjny o powierzch‑
ni 3500 m2.
W 1999 r. firma HSM rozpoczęła świa‑
tową ekspansję i założyła swoją pierw‑
szą filię w Ameryce. Od tego czasu HSM
z dużym zaangażowaniem rozwija dzia‑
łalność na nowych rynakch, a z biegiem

lat pojawiły się kolejne oddziały w Anglii,
Francji, Polsce, Hiszpanii i Chinach. Inten‑
sywne wsparcie dla przedstawicieli handlo‑
wych na całym świecie, jak również dba‑
łość o relacje z klientami i rozbudowa świa‑
towej sieci serwisowej jest tego logiczną
konsekwencją. Obecnie HSM zatrudnia ok.
900 pracowników na całym świecie i sprze‑
daje swoje produkty w ponad 100 krajach,
osiągając roczny obrót w wysokości ok.
130 mln euro z imponującym udziałem
eksportu w wysokości ok. 70%.
Podstawą filozofii Hermanna Schwel‑
linga była od samego początku produkcja
wyrobów o wysokiej jakości „Made in Ger‑
many”. Aby taką jakość zapewnić, więk‑
szość komponentów do swoich produk‑
tów HSM wytwarza samodzielnie w Niem‑
czech. Wysoko wyspecjalizowane zakła‑
dy produkcyjne, w których HSM stale in‑
westuje w najnowsze technologie, posia‑
dają m.in. własne centra tokarskie, centra
obróbcze CNC, urządzenie do hartowania
wałków tnących, wycinarki laserowe, au‑
tomaty spawalnicze, lakiernie oraz stero‑
wany komputerowo precyzyjny system po‑
miarowy.
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Ściany oporowe BETBLOK SYSTEM
z certyfikatem ognioodporności REI 360
Bloki betonowe do wznoszenia ścian oporowych bardzo dobrze przyjęły się w branży komunalnej,
ale są przed nimi stawiane coraz wyższe wymagania. Chodzi m.in. o ognioodporność, jako następstwo
licznych pożarów magazynowanych odpadów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom producent
prefabrykatów betonowych BETBLOK SYSTEM opracował ściany oporowe, których ognioodporność
została potwierdzona certyfikatem REI 360 wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

G

ama produktów marki BETBLOK
SYSTEM jest bardzo szeroka.
Obejmuje płyty drogowe, elemen‑
ty betonowe wytwarzane na indy‑
widualne zamówienie, ale trzon oferty sta‑
nowią bloki betonowe służące do wznosze‑
nia ścian oporowych i nośnych. W sprzeda‑
ży są już od 7 lat, przy czym jest to okres,
kiedy produkt był już całkowicie gotowy,
a więc po wszystkich niezbędnych pró‑
bach i wdrożeniach. Bloki marki BETBLOK
SYSTEM z roku na rok cieszą się coraz więk‑
szą popularnością i korzystają z nich naj‑
większe firmy, zarówno w sektorze prywat‑
nym jak i publicznym. W skali rynku pol‑
skiego i również europejskiego jest to jedna
z największych firm wytwarzających pro‑
dukty tego typu. Budowane są inwestycje

W trakcie badania w ITB mur BETBLOK SYSTEM
stanowił zamknięcie dla pieca w kształcie litery C. Mimo dodatkowego, pionowego obciążenia, po 6 godzinach próby nie uległ uszkodzeniu i wciąż był skuteczną zaporą dla ognia.
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indywidualne/lokalne jak i duże obiek‑
ty. Wszystkie bloki są wykonywane z be‑
tonu klasy C30/37. Aktualna oferta obej‑
muje kilkadziesiąt modeli bloków, co po‑
zwala na swobodne dopasowanie muru
do potrzeb klienta czy warunków zabudo‑
wy. Każdy produkt przechodzi 2‑etapową
kontrolę, dzięki czemu można mieć pew‑
ność, że spełnia on najwyższe standardy ja‑
kościowe. Prefabrykaty BETBLOK SYSTEM
powstają w zakładzie dysponującym dwo‑
ma nowoczesnymi węzłami betoniarski‑
mi z pełnym sterowaniem komputerowym.
Oba zostały uruchomione w 2021 r. Firma
ma też własne laboratorium, co w znaczący
sposób ułatwia i przyspiesza badanie beto‑
nu i wytwarzanych prefabrykatów.
Poza najbardziej tradycyjnymi zastoso‑
waniami, takimi jak np. budowa boksów,
przegród czy wiat magazynowych, ścia‑
ny oporowe BETBLOK SYSTEM mogą być
też wykorzystywane również w miejscach,
gdzie wymagana jest ognioodporność ta‑
kiej konstrukcji. Potwierdza to certyfikat

REI 360 wydany przez Instytut Techniki
Budowlanej. Aby go uzyskać firma przeszła
skomplikowaną procedurę, której kluczo‑
wym etapem było badanie ściany na wy‑
trzymałość ogniową w specjalnym piecu
i z dodatkowym obciążeniem przyłożonym
od góry. Konstrukcja wykonana w techno‑
logii BETBLOK SYSTEM wytrzymała rekor‑
dowe 360 minut (nikt w Polsce nie mo‑
że pochwalić się takim wynikiem), zacho‑
wując wszystkie wymagane parametry do‑
tyczące nośności (oznaczenie R), szczelno‑
ści (E) i izolacyjności (I). Stanowi więc sku‑
teczne, zgodne z przepisami zabezpiecze‑
nie przed rozprzestrzenianiem się ognia
i tym samym jest bardzo dobrym rozwiąza‑
niem dla stacji przeładunkowych, sortow‑
ni, zakładów przetwarzania odpadów, za‑
kładów recyklingowych itp. Według przy‑
jętych zasad tylko takie badanie jest wiary‑
godne, deklaracje lub opinie nie są doku‑
mentami potwierdzającymi ognioodpor‑
ność. Więcej informacji w kolejnym wyda‑
niu Techniki Komunalnej, nr 2/2021.

Ściany BETBLOK SYSTEM nie wymagają fundamentów i są bardzo stabilne,
dzięki czemu bez trudu wytrzymują napór nawet dużej ładowarki kołowej.

TK nr 1/2021

 Certyfikat CE
 Certyfikat REI 360 wydany przez ITB

W ofercie:
•
•
•
•
•

ściany oporowe
ściany nośne
przegrody
boksy
hale

•
•
•
•
•

wiaty i garaże
projektowanie w 3D
transport na terenie całego kraju
montaż ścian wózkami widłowymi
profesjonalne doradztwo techniczne

Przy produkcji bloków korzystamy z oferty
BETBLOK SYSTEM | 56-200 Góra | ul. Witosa 1 | biuro@betblok.pl | 786 864 143

maszyny robocze

Fendt 312 Vario
– antidotum na problemy
W jakim miejscu najłatwiej spotkać ciągnik Fendt poza gospodarstwem rolnym? – Tam, gdzie jest
ciężko i panują skrajnie trudne warunki, a więc np. przy budowie dróg, gdzie maszyny tej marki całe
szare od mocno pylącego cementu pracują z ogromnymi stabilizatorami gruntu. W Miejskim Zakładzie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zakupiony niemal przed trzema laty model 312 Vario ma
dużo lżej, ale po raz kolejny doskonale zaświadcza o wyjątkowej konstrukcji i jakości ciągników Fendt.

W

dziale sortowni MZGOK Konin
ciągniki stanowią podstawowy
środek transportu wewnątrz‑
zakładowego. Razem z przy‑
czepami są wykorzystywane głównie do
przewożenia na plac magazynowy wy‑
selekcjonowanych surowców wtórnych
oraz frakcji balastowej do bunkra spa‑
larni. Realizują też kursy na składowisko
w przypadku odpadów nienadających się
do ponownego użyciu i są angażowane
do pracy związanej z transportem zmie‑
szanych odpadów komunalnych do spa‑
larni po okresie jej przestoju remonto‑
wego. Jeszcze do niedawna ta flota skła‑
dała się wyłącznie ze starszych ciągni‑
ków z prostymi, mechanicznymi skrzynia‑
mi biegów, które nie do końca sprawdza‑
ły się w takich zastosowaniach. – Praca
tych ciągników w dużej mierze polega
na manewrowaniu, więc mieliśmy ciągły problem ze sprzęgłami. Naprawa nie
była droga, ale zajmowała czas. Jeśli doszło do awarii w kilku ciągnikach na raz,
22 | technika-komunalna.pl

Duże, szeroko otwierane drzwi ułatwiają
częste wchodzenie i wychodzenie z ciągnika, tak samo jak szerokie stopnie w układzie schodkowym i nisko umieszczone
poręcze. Już w podstawowej kompletacji
„Power” standardowe wyposażenie obejmuje m.in. klimatyzację, ogrzewanie czy
fotel z amortyzacją pneumatyczną.

musieliśmy wspomagać się sprzętem
z innych działów – opowiada Dariusz
Ciepliński, kierownik sortowni w MZGOK
Konin. Taka sytuacja utrudniała funkcjo‑
nowanie zakładu, dlatego podjęto decy‑
zję o zakupie nowego ciągnika, wypo‑
sażonego w zupełnie inny układ prze‑
niesienia napędu. – W warunkach przetargu zaznaczyliśmy, że przekładnia ma
być w pełni bezstopniowa i bez ręcznego przełączania zakresów prędkości. Poza
wyeliminowaniem problemów ze sprzęgłem zależało nam też, aby ograniczyć
do minimum możliwość ingerencji człowieka w działanie tej skrzyni. W naszym
przypadku ma to duże znaczenie, ponieważ taki ciągnik pracuje nawet na trzech
zmianach, a na każdej jest oczywiście inny operator z własnym stylem jazdy – do‑
daje Dariusz Ciepliński. Wszystkie posta‑
wione kryteria spełniał Fendt 312 Vario
zaproponowany przez firmę Agrolmet
Krzysztof Kaczorowski, która wygrała
postępowanie przetargowe. Kierownik
TK nr 1/2021
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Hitch to jeden z czterech dostępnych zaczepów dolnych. Przy takim
zerozwiązaniu czas podpięcia przyc
py można liczyć w sekundach. Dla
bo
MZGOK Konin to bardzo ważne,
pod
jeśli trzeba przestawić przyczepy
zakabinami sortowniczymi, to nie
przechodzi konieczność podłączania
ator
wodów hamulcowych, więc oper
y.
w ogóle nie musi wychodzić z kabin

sortowni nie kryje zadowolenia z tego na‑
bytku: – Ciągnik Fendt jest już u nas trzeci rok. Do tej pory przepracował niemal
5600 godzin i nie odnotowano przy nim
ani jednej awarii. Jego obsługa jest naprawdę bardzo prosta – sprowadza się
praktycznie do operowania pedałem gazu i hamulca oraz przełącznikiem zmiany
kierunku jazdy. Teraz mamy więc ciągnik,
który idealnie trafia w nasze potrzeby.
Fendt jest pionierem w zastosowaniu
przekładni bezstopniowych w ciągnikach
rolniczych. Unikatowa skrzynia o nazwie
Vario została wprowadzona po raz pierw‑
szy w 1995 r. do modelu 926 i stopniowo
zaczęła się pojawiać w innych maszynach
niemieckiego producenta, by od kilku lat
była już dostępna w całej gamie. Pozwala

obrotów silnika i przyspieszaniem udział
„hydrostatu” maleje, a napęd jest przeka‑
zywany w sposób mechaniczny, tzn. za po‑
mocą przekładni planetarnej. Przyjęte roz‑
wiązanie pozwala na niezwykle precyzyjną
kontrolę prędkości jazdy, wymaga od ope‑
ratora minimalnego zaangażowania i za‑
pewnia niskie zużycie paliwa – w przypadku
ciągnika pracującego w MZGOK w Koninie
wynosi ono tylko 2,75 l/h! Mniejsze mode‑
le (serii 200 i 300) mają tylko jeden zakres
prędkości, w pozostałych są dwa
zakresy. Pierwszy jest wy‑
korzystywany do zadań
manewrowych i prac
polowych, natomiast
drugi – w transpo‑
rcie drogowym.

Wnętrze kabiny nie pozostawia nic do życzenia. Każdy element został starannie przemyślany,
dzięki czemu praca na ciągniku Fendt 312 Vario jest po prostu bardzo przyjemna.

ona na bezstopniową zmianę prędkości jaz‑
dy w bardzo szerokim zakresie: od 20 m/h
do 60 km/h. Przekładnia Vario to połącze‑
nie układu mechanicznego z hydrostatycz‑
nym. Podczas ruszania i jazdy z mniejszymi
prędkościami większą rolę odgrywa część
hydrostatyczna, w której regulacja prędko‑
ści odbywa się poprzez zmianę wydajności
pompy wielotłoczkowej i chłonności silni‑
ka hydraulicznego. Wraz ze zwiększeniem
TK nr 1/2021

Model Fendt 312 Vario jest napędza‑
ny 4‑cylindrowym silnikiem wysokopręż‑
nym AGCO Power o pojemności 4,4 dm3,
zapewniającym maksymalną moc 98 kW
(133 KM). Zgodność z normami emi‑
syjnymi Stage IV/Tier 4 Final osiągnięto
dzięki połączeniu technologii recyrkulacji
spalin (AGRex), selektywnej redukcji kata‑
litycznej (SCR) oraz katalizatora utleniają‑
cego (DOC).

Operatorzy MZGOK Konin chwalą so‑
bie pracę na nowej maszynie nie tylko ze
względu na przekładnię Vario, ale tak‑
że bardzo komfortową kabinę VisionPlus,
która już w podstawowej wersji ciągni‑
ka („Power”) imponuje zastosowanymi
rozwiązaniami i wyposażeniem. Przede
wszystkim jest ona niemal w całości prze‑
szklona – powierzchnia szyb wynosi aż
6,2 m2, co w połączeniu z brakiem słup‑
ków B zapewnia znakomitą widoczność
na cały obszar wokół maszyny.
Uwagę zwraca też przednia
szyba, która zachodzi głę‑
Do zmiany kierunku
jazdy służy niewielki
przełącznik (ten
żółty) umieszczony
w taki sposób, że łatwo
do niego sięgnąć
nie odrywając ręki
od kierownicy.

boko na dach. Dzięki te‑
mu operator zyskuje pano‑
ramiczny widok o pionowym
zakresie 77°, trudny do przecenie‑
nia podczas pracy z ładowaczem czoło‑
wym. Do wyboru są również warianty ka‑
biny z dzieloną przednią szybą, którą moż‑
na otwierać, a także z drzwiami po pra‑
wej stronie. Wygodny dostęp do wnę‑
trza zapewniają szerokie stopnie wejścio‑
we. Są zamontowane w układzie schod‑
kowym, zapobiegając nadwyrężaniu rąk.
Kolejne zalety zastosowanej kabiny doty‑
czą bardzo wygodnego fotela, który na‑
wet w podstawowej wersji ma amorty‑
zację pneumatyczną, oraz ergonomicz‑
nej konsoli Variocenter z wielofunkcyjnym
joystickiem, modułem sterowania tylnym
TUZ‑em i panelem sterującym z klawiaturą
membranową. Ten ostatni ma odpowied‑
nio pogrupowane przyciski, znacząco uła‑
twiając odnajdywanie potrzebnych funk‑
cji. W bogatszych wersjach Profi/ProfiPlus
konsola jest jeszcze bardziej rozbudowa‑
na, m.in. o 7‑calowy ekran dotykowy, uła‑
twiając korzystanie z dodatkowych możli‑
wości ciągnika.
Karol Wójtowicz
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Ładowarka
LiuGong 877H – ważny
element ZGO w Jarocinie – WCR
W odpowiedzi na coraz większy strumień odpadów Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie
– Wielkopolskie Centrum Recyklingu pół roku temu zakupił do działu kompostowni nowy rozdrabniacz
i przesiewacz. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, a jednocześnie usprawnić funkcjonowanie innych
części rozbudowanej instalacji, równolegle trafiła do niej 25‑tonowa ładowarka LiuGong 877H.

Z

GO-WCR miał już dwie ładowar‑
ki kołowe, ale zwiększenie w cią‑
gu kilku ostatnich lat obsługiwa‑
nego obszaru i tym samym wzrost
ilości przyjmowanych odpadów sprawił,
że wydajność tych maszyn stała się nie‑
wystarczająca. Reprezentują one niższą
klasę tonażową i są wyposażone w łyż‑
kę o pojemności 3,5 m3, dlatego przy‑
stępując do zakupu nowej maszyny te‑
go typu założono m.in., aby miała ona

masę eksploatacyjną w granicach 24
‑27 t, co najmniej 8‑litrowy silnik o mo‑
cy minimum 230 kW oraz łyżkę wysokie‑
go wysypu o pojemności od 5 do 5,5 m3.
Ta ostatnia powinna być zamontowana
na odpowiednio długim wysięgniku (wy‑
sokość do sworznia obrotu łyżki co naj‑
mniej 4,25 m), umożliwiając bezkolizyjny
załadunek naczep z ruchomą podłogą.
Przytoczone warunki doskonale spełnia
produkowana w Stalowej Woli ładowarka

Wokół dolnej części kabiny
znajdują się podesty, a przy dachu
poręcz, dzięki czemu można łatwo
wejść na maszynę i np. wygodnie
i bezpiecznie oczyścić szyby.
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LiuGong 877H. W wyniku ogłoszonego
przetargu zasiliła flotę sprzętową ZGOWCR pod koniec sierpnia ub. roku. Jej
dotychczasowa, intensywna eksploatacja
pokazuje, że był to trafiony zakup.
Masa eksploatacyjna nowej maszyny
wynosi ok. 25 t. Napędza ją 6‑cylindrowy
silnik Cummins QSL9 o pojemności 9 dm3,
zapewniający moc 235 kW (320 KM).
Zastosowany osprzęt ma pojemność
5,2 m3 i pozwala na swobodną obsłu‑
gę nawet najwyższych środków transpor‑
tu. – Ładowarka LiuGong 877H została zakupiona głównie z myślą o kompostowni,
ale dobrze sprawdza się też w innych miejscach zakładu. Sprawia to, że jest wykorzystywana dość intensywnie: po 6‑7 godzin
na każdej z dwóch zmian, więc do tej pory
zdążyła już przepracować ponad 1000 godzin – tłumaczy Robert Pawłowski, kierow‑
nik działu transportu w ZGO-WCR. – Do jej
podstawowych zadań należy m.in. załadunek i rozładunek tuneli kompostowych.
Zanim maszyna LiuGong 877H pojawiła
się w zakładzie, był to najdłużej trwający
proces, a dzięki nowej ładowarce zajmuje o jedną trzecią czasu mniej. Ta maszyna jest bowiem w stanie nie tylko więcej
TK nr 1/2021
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Ładowarka 877H wyposażona w łyżkę wysokiego
wysypu z nawiązką spełnia wymóg bezkolizyjnego
załadunku nawet najwyższych zestawów
naczepowych.

kroku widać, że ma
moc – przekonuje kie‑
rownik w ZGO-WCR.
Choć maszyna Liu‑
Gong została zaku‑
piona głównie z myślą
o pracy na zewnętrz,
to korzystający z niej
operatorzy
zgodnie
twierdzą, że jest wy‑
starczająco zwrotna,
aby znajdować za‑
stosowanie również
w halach. W przyszło‑

przewieźć w łyżce, ale również może efektywnie
przepychać duże ilości materiału – dodaje. Inne zada‑
nia przypisane ładowarce
LiuGong 877H to załadu‑
nek rozdrabniaczy i prze‑
siewaczy, a także usypy‑
wanie pryzm komposto‑
wych i ich przegarnianie.
Stanowią one kolejne waż‑
ne czynności, przy których
zyskano dużą oszczędność
czasu. Ze względu na swo‑
W ocenie Roberta Pawłowskiego, kierownika działu
ją wydajność nowa maszy‑
transportu (od lewej) i Mateusza Adamkiewicza, jednego
na jest też chętnie stoso‑
z operatorów ZGO-WCR, zakupiona niedawno maszyna
wana do załadunku róż‑
LiuGong 877H idealnie trafiła w potrzeby zakładu. Wszędzie
wykazuje się wysokimi osiągami, znacząco przyspieszając
nych produktów sprzeda‑
wykonywanie różnych zadań.
wanych podmiotom ze‑
wnętrznym,
począwszy
od Terrawitu, czyli polepszacza glebowe‑
Odchylane na bok błotniki i unoszona
go, przez paliwo alternatywne (RDF), po
elektrycznie niemal do pionu pokrywa silnika
zapewniają znakomity dostęp do punktów
wysortowane surowce wtórne, takie jak
obsługowych. Jak przystało na maszynę
plastiki czy szkło. – Ta ładowarka doskopracującą w dużym zapyleniu,
nale daje sobie radę nawet z materiałahydraulicznie napędzany
wentylator chłodnicy
mi o gęstości 1600‑1800 kg/m3 i bez proma funkcję odwrotnego ciągu.
blemu podnosi 8‑10 t w łyżce. Na każdym

Kabina maszyny 877H jest wygodna i ma skuteczny układ
ogrzewania i klimatyzacji, gwarantując komfortowe
warunki pracy przez cały rok. Można ją zamówić w wersji
ze zdublowanym układem kierowniczym, który pozwala
na sterowanie maszyną nie tylko za pomocą kierownicy,
ale również niewielkiego joysticka obsługiwanego lewą ręką.
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ści pozwoli to na zachowa‑
nie ciągłości funkcjonowa‑
nia zakładu w sytuacji, gdy
np. któraś z mniejszych ła‑
dowarek ulegnie awarii, al‑
bo będzie przechodziła
przegląd okresowy.

Robert Pawłowski zwraca też uwagę
na koszty eksploatacji maszyny LiuGong
877H. – Przy załadunkach ta ładowarka spala w graniach 13‑14 l/h, natomiast podczas
pracy z kompostem 14‑15 l/h. Zużycie paliwa w naszych dwóch pozostałych maszynach wynosi zależnie od rodzaju przeładowywanego materiału 10‑12 l/h, więc ta różnica nie jest duża. Obie starsze maszyny mają jednak znacznie mniejsze łyżki, co sprawia, że do wykonania tej samej pracy muszą
zrealizować więcej cykli roboczych. W efekcie oznacza to nie tylko większe zużycie paliwa, ale także samych maszyn, częstsze przeglądy i dłuższe zaangażowanie operatora
do danej czynności.
Zgodnie z warunkami przetargu łado‑
warka LiuGong 877H jest objęta pełną,
3‑letnią gwarancją. Dostawca sprzętu zo‑
bowiązał się do usuwania wszelkich usterek,
które nie wynikają z nieprawidłowego użyt‑
kowania maszyny, a w przypadku przedłuża‑
jącej się naprawy – „podstawienia” maszyny
zastępczej. Umowa nie obejmuje oczywiście
elementów podlegających normalnemu zu‑
życiu oraz materiałów eksploatacyjnych.
W trosce o niezakłóconą pracę w trud‑
nych warunkach ładowarka LiuGong 877H
została dostarczona do ZGO-WCR w kom‑
pletacji z oponami klasy L5, które charak‑
teryzują się wyższym bieżnikiem i są le‑
piej odporne na uszkodzenia mechanicz‑
ne. Taką maszynę można jednak doposa‑
żyć w szereg innych rozwiązań zwiększa‑

jących bezpieczeństwo i efektywność pra‑
cy z odpadami. Do wyboru są m.in. różne
osłony zabezpieczające newralgiczne ele‑
menty ładowarki, specjalistyczne łyżki (np.
z tzw. dociskiem) czy zaawansowane sys‑
temy filtracji powietrza.
Karol Wójtowicz
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Nokian Ground King
– bez kompromisów
Czy to w rolnictwie czy w zastosowaniach komunalnych ciągniki poruszają się zarówno po
nieutwardzonych podłożach, jak też nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Z tego względu opony
z klasyczną „jodełką” nie zawsze gwarantują odpowiednie osiągi i bezpieczeństwo. Na gruncie można
oczekiwać dobrej trakcji, ale przy jeździe na nawierzchniach utwardzonych ich przyczepność, nośność
i wytrzymałość są mniejsze. Do tego dochodzi niższy komfort jazdy wynikający z drgań pochodzących
od masywnych, monolitycznych bloków bieżnika.

R

ozwiązania tych problemów pod‑
jęła się firma Nokian Tyres, czego
efektem jest nowa opona Ground
King. Stanowi ona udane połącze‑
nie tradycyjnej opony ciągnikowej z oponą
terenową. W praktyce oznacza to podzie‑
lenie bieżnika „jodełki” na mniejsze bloki.
Unikatowa technologia Hybrilug przekłada
się na większą elastyczność bieżnika, dzięki
czemu opona Ground King znakomicie na‑
daje się zarówno do jazdy w terenie, jak też
na nawierzchniach utwardzonych. Oprócz
odpowiedniej przyczepności zapewnia też
niższe opory toczenia i wysoką nośność,
umożliwiając swobodne wykorzystywanie
ciągnika z najcięższymi maszynami.
Powyższe zalety nowej opony zosta‑
ły potwierdzone testami. Przeprowadzono
je na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu
Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy),

przy wykorzystaniu innowacyjnego ogu‑
mienia zamontowanego na ciągniku
Fendt 724 Vario. Drugi identyczny ciągnik
wyposażono w typowe opony rolnicze kla‑
sy premium. Łączny czas pracy w terenie
dla obu pojazdów wynosił 62%, a na dro‑
dze 38%. Testy wykazały lepszą siłę ucią‑
gu w przypadku opon Ground King, jed‑
nocześnie przy mniejszym o 2% poślizgu
kół, co ma wpływ zarówno na zużycie sa‑
mego ogumienia, jak i paliwa. Ponadto
stwierdzono mniejsze uszkodzenia podło‑
ża (w tym trawiastego) przez nowe opony,
szczególnie istotne przy konieczności częst‑
szych przejazdów.
Ogumienie Nokian Ground King charak‑
teryzuje się też wyższą trwałością. W trak‑
cie całego testu tradycyjna opona rolni‑
cza utraciła ponad 1/3 użytecznej wysoko‑
ści bieżnika, podczas gdy Ground King tylko

1/5. W ciężkich pracach uprawowych zu‑
życie paliwa ciągnika z nowymi oponami
Nokian było o 1,5 l/h niższe (4%). Jeszcze
bardziej imponującą różnicę zanotowano
w przypadku zadań transportowych – wy‑
niosła ona aż 2,4 l/h (ponad 9%), oczywiście
na korzyść Ground King. – Miło jest widzieć,
że wyniki niezależnych testów są podobne
do naszych – podsumowuje Tero Saari, pro‑
dukt menadżer w Nokian Tyres. – Wydajne
rolnictwo czy prace komunalne są dobre
dla wszystkich, dlatego cieszymy się, że jako pierwsi możemy zaoferować rozwiązanie
na potrzeby, które są znane od dawna.
Opona Nokian Ground King jest do‑
stępna od kwietnia ub. roku. Występuje
w 20 rozmiarach na obręcze o średnicy od
28 do 42”, pokrywając zapotrzebowanie
większości popularnych ciągników o śred‑
niej i dużej mocy.
REKLAMA

NOKIAN GROUND KING
MOBILNOŚĆ W TERENIE, OSIĄGI NA DRODZE
Wysoka wydajność na drodze i mobilność w trudnym terenie,
razem z efektywnym przenoszeniem mocy na podłoże,
nie muszą się już wykluczać. Opona Nokian Ground King
spełnia wszystkie wymagania, dotrzymując kroku rozwoju
najbardziej zaawansowanych maszyn wielofunkcyjnych.

www.nokianheavytyres.com

DOŚWIADCZENIE + INNOWACYJNOŚĆ = REWOLUCJA

+48 602 314 283jakub.pirsztuk@nokiantyres.com

Dystrybutorzy: JMK Sp. z o.o. | +48 68 384 38 56 | sprzedaz@j-m-k.pl | PHU AGROMAL | +48 665 537 841 | opony@agromal.net.pl
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Koparko‑ładowarki z oznaczeniem „R” mają z przodu
mniejsze koła, ale nie 18‑calowe, tylko 20‑calowe. Takie
koła są zarówno wyższe, jak i szersze, dzięki czemu
maszyna zapewnia lepszą trakcję w trudnym terenie.

Najnowsza generacja
koparko‑ładowarek Komatsu
w ocenie klientów
Podobnie jak w zachodniej Europie udział koparko‑ładowarek w polskim rynku maszyn budowlanych
zmniejsza się na korzyść sprzętu kompaktowego przeznaczonego do jednej czynności (dekadę temu
ich sprzedaż sięgała nawet 3500 szt., obecnie wynosi 600‑800 szt.), ale w wielu branżach nadal
stanowią one rozwiązanie pierwszego wyboru. Wystarczy tylko wspomnieć o budowie, utrzymaniu czy
naprawach wodociągów i kanalizacji, brukarstwie albo rolnictwie. Mając to na uwadze firma Komatsu
Poland wprowadziła w 2019 r. nową, 8. generację koparko‑ładowarek.

T

ak jak w poprzedniej serii z ozna‑
czeniem „‑5” do wyboru są czte‑
ry modele: WB93R‑8, WB93S‑8,
WB97R‑8 i WB97S‑8. Maszyny z li‑
terą R mają przednie koła mniejsze od tyl‑
nych, natomiast w wersji „S” średnica
wszystkich kół jest jednakowa i tylne też
są skrętne. Pozostałe różnice dotyczą ba‑
zowej konfiguracji. W modelach z cyfrą
3 jest stosowana ręczna skrzynia biegów
Power Shuttle oraz osprzęt koparko‑
wy ze sterowaniem mechanicznym i nie‑
co krótszym ramieniem. „Siódemki” są
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wyposażane w automatyczną przekładnię
Power Shift, sterowanie tylnym osprzętem
za pomocą joysticka i dłuższe ramię. Jeśli
chodzi o sterowanie osprzętem ładowar‑
kowym, we wszystkich czterech modelach
standardowym rozwiązaniem jest ergono‑
miczny joystick.
W nowych koparko‑ładowarkach wprowadzono liczne zmiany, dzięki którym
maszyny te zapewniają większą wydaj‑
ność, niższe koszty eksploatacji i są bar‑
dziej komfortowe. Kluczowe moderni‑
zacje dotyczą silnika, co wynikało m.in.

z konieczności dostosowania maszyn
do aktualnie obowiązujących norm emisyj‑
nych. W tym celu zastosowano katalizator
utleniający (DOC) oraz układ selektywnej
redukcji katalitycznej (SCR) – nie ma filtra
cząstek stałych (DPF). Aby wygospodaro‑
wać dodatkowe miejsce na bardziej rozbu‑
dowany układ oczyszczania spalin, zbior‑
nik hydrauliczny, który wcześniej znajdo‑
wał się między silnikiem a kabiną, został
przeniesiony na zewnątrz i obecnie znaj‑
duje się po prawej stronie przy stopniach
wejściowych. W ten sposób zachowano
TK nr 1/2021
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niski profil pokrywy silnika, by operator
nadal widział górną krawędź łyżki, ale do‑
datkowo wymiana oleju hydraulicznego
i kontrola jego poziomu są teraz jeszcze
łatwiejsze.
Zmiany objęły również wnętrze. Zasto‑
sowano m.in. nowy pulpit sterowniczy
i 7‑calowy, wielofunkcyjny monitor koloro‑
wy. Ten ostatni we wszystkich maszynach
Komatsu jest niemal identyczny, dzięki cze‑
mu operator pracujący na różnym sprzęcie
jest w stanie szybko odnaleźć potrzebne
funkcje. Obsługa wszystkich przyrządów
jest komfortowa i intuicyjna, co ograni‑
cza zmęczenie, ale ma też wpływ na bez‑
pieczeństwo i wydajność pracy. Kabina
jest tak samo przestronna, jak w poprzed‑
niej generacji. Pozostawiono też charakte‑
rystyczne wycięcie w dachu, dzięki które‑
mu operator widzi łyżkę w jej maksymal‑
nym położeniu, bez konieczności wychyla‑
nia się do przodu.
Koparko‑ładowarki Komatsu ósmej ge‑
neracji mają ponadto wiele nowych funkcji
i bogatsze wyposażenie standardowe. Za
przykład może posłużyć system Loader Au‑
to Speed Up, który za naciśnięciem przyci‑
sku powoduje rozłączenie napędu i zwięk‑
szenie o 15% osiągów osprzętu ładowar‑
kowego, gwarantując szybsze i efektyw‑
niejsze napełnianie łyżki. Innym praktycz‑
nym rozwiązaniem jest funkcja Engine
Shut Down umożliwiająca ustawienie cza‑
su bezczynności maszyny, po upływie któ‑
rego nastąpi automatyczne wyłącznie sil‑
nika. Jeśli chodzi o wyposażenie podsta‑
wowe obecnie obejmuje ono m.in. fotel
z zawieszeniem pneumatycznym, dodat‑
kową linię hydrauliczną pod młot, łyżkę
„4 w 1” oraz system Komtrax do zdalnego
monitoringu maszyn. Korzystanie z niego
jest bezpłatne – użytkownik nie musi na‑
wet uiszczać opłaty abonamentowej.

Kabina jest przestronna i ma duże przeszklenia. Klimatyzacja należy do wyposażenia
opcjonalnego, ponieważ istnieją zastosowania, w których operator musi mieć kontakt głosowy
z innymi pracownikami budowy, a to wymusza otwarcie okien.

Najnowsze koparko‑ładowarki Komat‑
su zdążyły już znaleźć wielu nabywców.
Wśród nich jest m.in. firma OPTO‑PLAST
Łukasz Rynkart z Łodzi zajmująca się in‑
stalacjami elektrycznymi. Aktualnie w jej
zasobach jest jedna koparko‑ładowarka
Komatsu i trzy minikoparki. Właści‑
ciel przedsiębiorstwa dobrze pamięta
czym się kierował wybierając producenta
koparko‑ładowarki. – W podobnym czasie
dwie firmy, z którymi współpracuję kupiły
koparko‑ładowarkę – jedna zdecydowała
się na Komatsu, natomiast druga na maszynę innej marki. Koparko‑ładowarka
Komatsu okazała się praktycznie bezawaryjna, więc też ją wybrałem, mimo że była droższa – wspomina Łukasz Rynkart.
Maszyna zakupiona przez OPTO‑PLAST
to model WB93R‑8. Dołączyła do floty fir‑
my w marcu 2020 r. Najczęściej jest wy‑
korzystywana do wykopów pod oświetle‑
nie i zasilanie różnych obiektów. Łukasz

Nowy, wielofunkcyjny monitor kolorowy o przekątnej 7 cali można
spotkać w wielu maszynach Komatsu. To ukłon w stronę operatorów,
bo „przesiadając się” z jednego sprzętu na drugi nie muszą od nowa
uczyć się jego obsługi.
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Rynkart wskazuje na liczne korzyści, ja‑
kie zapewniła mu koparko‑ładowarka
Komatsu: – Taka maszyna idealnie trafia
w moje potrzeby i była dla mnie niezbędna, aby rozwijać firmę. Gwarantuje większą wydajność, ale przede wszystkim ma
znacznie szersze możliwości niż minikoparki. Pozwala na wykonywanie wykopów o głębokości powyżej 5 m, efektywne prace załadunkowe i oczywiście transport w miejscach, gdzie trudno dojechać
wywrotką. Możemy łatwo wywieźć urobek albo dowieźć podsypkę. Przy pomocy
minikoparek jest to praktycznie niemożliwe. Właściciel firmy OPTO‑PLAST zwra‑
ca też uwagę na przestronną, komforto‑
wą kabinę i ergonomiczne, przemyślane
sterowanie.
INSTALACJE Andrzej Pieniążek Paweł
Pieniążek S.C. to kolejna firma, która za‑
kupiła najnowszą koparko‑ładowarkę Ko‑
matsu. Zasadniczą specjalizacją firmy jest

We wszystkich modelach jest ten sam silnik o mocy 101 KM,
spełniający normy emisji spalin EU Stage IV. W porównaniu
do jednostki stosowanej w koparko‑ładowarkach Komatsu poprzedniej
generacji charakteryzuje się zużyciem paliwa mniejszym o 3%.
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W modelach z oznaczeniem „S” wszystkie koła mają jednakową
średnicę. Tylne koła są ponadto skrętne, pozwalając na ograniczenie
promienia zawracania.

budowa gazociągów, ale także wodocią‑
gów i kanalizacji. Maszyna WB93R‑8 tra‑
fiła do niej ponad rok temu i znajduje za‑
stosowanie głównie przy wykopach li‑
niowych. – Koparko‑ładowarka Komatsu dobrze sprawdza się w naszej firmie.
Ma dużą siłę kopania i z łatwością wyrywa wszystko, co napotkamy w ziemi, czyli np. jakieś głazy czy korzenie. W porównaniu do minikoparki pracuje dużo wydajniej – w tym samym czasie jest w stanie wykonać więcej pracy. Poza tym ma
większy zasięg i można ją wykorzystywać
do prac dźwigowych. Minikoparką nie
byliśmy w stanie wstawiać studni betonowych czy szamb, a koparko‑ładowarką
Komatsu jest już to możliwe. Z kolei przy
większych robotach, gdzie jest też więcej miejsca, wszystko idzie dużo szybciej

Maksymalna głębokość kopania w przypadku modeli z oznaczeniem
„3” wynosi 6020 mm, natomiast w przypadku „siódemek” jest jeszcze
większa: aż 6170 mm.

i łatwiej niż minikoparką. Mam tu na myśli np. naprawę drogi, gdzie trzeba coś
zasypać, wyrównać teren itp. – tłuma‑
czy Paweł Pieniążek. Współwłaściciel fir‑
my chwali też bardzo dobrą widocz‑
ność z wnętrza, jaką zapewnia maszy‑
na WB93R‑8: – Dużą zaletą koparko
‑ładowarki Komatsu jest też dobry widok we wszystkie strony. To bardzo ważne, bo często pracuje się w ograniczonej przestrzeni albo konieczna jest możliwość zajrzenia w każdej chwili do wykopu. Wybór maszyny nie był przypadkowy.
– Sprawdzałem różny sprzęt, ale najważniejsza była dla mnie opinia kolegi, który
posiada taką maszynę Komatsu poprzedniej generacji i jest z niej bardzo zadowolony. Zawsze powtarza, że ten sprzęt
jest nie do zajeżdżenia i nigdzie indziej

W najnowszych koparko‑ładowarkach pozostawiono charakterystyczne przeszklone wycięcie
w dachu, umożliwiające wygodną obserwację łyżki w górnym położeniu.
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żadna koparko‑ładowarka nie przeszła tyle, co u niego – dodaje Paweł Pieniążek.
Od półtora roku nowa koparko
‑ładowarka Komatsu WB93R‑8 pracu‑
je też w firmie BUILDING4YOU, która jest
generalnym wykonawcą różnych obiek‑
tów kubaturowych, np. hal produkcyj‑
nych, magazynowych, handlowych czy
budynków biurowych. Razem z mode‑
lem poprzedniej generacji „‑5” jest wy‑
korzystywana przede wszystkim do trans‑
portu poziomego na krótkich dystansach
oraz lekkich prac ziemnych, np. przy ukła‑
daniu kanalizacji, budowie dróg i parkin‑
gów. – W tej chwili mamy pięć maszyn
budowlanych, z czego dwie to koparko
‑ładowarki Komatsu, jedna najnowszej,
a druga poprzedniej generacji. Nie sprzedajemy tej pierwszej, bo nadal dobrze się
sprawuje i rozkręciła naszą firmę, więc
mamy do niej sentyment – opowiada Mar‑
cin Marcysiak, współwłaściciel BUILDIN‑
G4YOU. – Maszyna 8. generacji jest oczywiście dużo nowocześniejsza. Zaobserwowaliśmy mniejsze zużycie paliwa i jeszcze
lepsze warunki pracy operatora, zwłaszcza jeśli chodzi o łatwość sterowania i hałas w kabinie. Pozytywne doświadczenia
ze starszym sprzętem nie były jedynym ar‑
gumentem, którym Marcin Marcysiak kie‑
rował się przy wyborze nowej koparko
‑ładowarki. – Dla mnie liczy się nie tylko
jakość maszyny, ale również obsługa serwisowa, która jest najlepszym wskaźnikiem przy ocenie dostawcy sprzętu. Wcześniej współpracowałem z konkurencją Komatsu, gdzie obsługa klienta pozostawała
wiele do życzenia. W przypadku Komatsu
Poland wszystko jest tak, jak bym sobie tego życzył, dlatego nie chciałem już eksperymentować z inną firmą – podsumowuje
współwłaściciel BUILDING4YOU.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2021

KOPARKO-ŁADOWARKI

KOMATSU
Wydajne - Niezawodne – Wszechstronne
Koparko-ładowarki Komatsu nowej serii 8 to maszyny posiadające mocny, wydajny i przyjazny
dla środowiska silnik zapewniający bezproblemową pracę. Dzięki bezprzewodowemu
systemowi monitorującemu Komtrax, w łatwy sposób można optymalizować parametry
pracy maszyny, co znacznie redukuje koszty jej eksploatacji. Komfort operatora w postaci
fotela z zawieszeniem pneumatycznym, wielofunkcyjnego i nowoczesnego monitora oraz
doskonałego przeszklenia kabiny, gwarantuje szybszą i efektywniejszą pracę. Bądź pewny
sprzętu, na którym pracujesz i wybierz Komatsu!

Komatsu Poland Sp. z o.o.
t: +48 22 783 00 62 | e: info@komatsupoland.pl | w: komatsupoland.pl
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Maszyny przeładunkowe SENNEBOGEN
– jest w czym wybierać!
Jeśli trzeba coś przenieść, rodzinna firma Sennebogen poradzi z tym sobie! Bazując na blisko 70‑letnim
doświadczeniu oferuje szeroki zakres profesjonalnych rozwiązań do prac przeładunkowych, począwszy
od niewielkich ładowarek teleskopowych po gigantyczne żurawie portowe. Trzon jej oferty stanowią
jednak koparki przeładunkowe. Rozbudowany program produkcyjny tych maszyn umożliwia idealne
dopasowanie sprzętu pod ściśle określone wymagania klienta.

K

oparki przeładunkowe zwane po‑
tocznie maszynami przeładunko‑
wymi bardzo dobrze przyjęły się
w szeroko rozumianej branży ko‑
munalnej. Są powszechnie stosowane
m.in. w sortowniach, zakładach przetwa‑
rzania odpadów czy na składowiskach zło‑
mu. Ich popularność w tych miejscach nie
Ramię typu ULM o konstrukcji
charakterystycznej dla koparek
do robót ziemnych umożliwia
pracę nie tylko z chwytakiem
wielopalczastym, ale także
z chwytakiem sortującym czy
też nożycami do cięcia stali.
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jest przypadkowa. W porównaniu do ła‑
dowarki przegubowej maszyna przeładun‑
kowa wymaga znacznie mniejszej prze‑
strzeni manewrowej, a dzięki podnoszonej
kabinie operator zyskuje wgląd do wnę‑
trza środka transportu czy komory zała‑
dunkowej maszyny recyklingowej. Tym
samym może lepiej rozkładać materiał

i precyzyjnie go dozować. Dużą zaletą
jest też możliwość łatwego wysortowywa‑
nia określonych przedmiotów z pryzmy,
co jest praktycznie niewykonalne w przy‑
padku innego sprzętu.
Zakres maszyn przeładunkowych Sennebogen obejmuje modele dysponujące za‑
sięgiem od 9 do 42 m. Biorąc pod uwagę,
że wiele z nich występuje zarówno w wer‑
sji spalinowej, jak i elektrycznej, do wybo‑
ru jest kilkadziesiąt rozwiązań. Ponadto
w każdej takiej maszynie są dostępne róż‑
ne opcje dotyczące np. podwozia (kołowe,
gąsienicowe, stacjonarne), sposobu mon‑
tażu nadwozia (bezpośrednio na podwo‑
ziu lub na pylonie, w tym o różnej wyso‑
kości), wysięgników i ramion czy w koń‑
cu osprzętu. Dzięki temu łatwo skonfi‑
gurować maszynę dostosowaną nie tylko
do rodzaju przeładowywanych materia‑
łów, intensywności eksploatacji albo wiel‑
kości obsługiwanego obszaru, ale także
wysokości hali, w której ma pracować.
Sennebogen przy rozwoju swoich ma‑
szyn od wielu lat kładzie duży nacisk na
TK nr 1/2021

MASZYNA ELEKTRYCZNA,
NIEZAWODNA W KAŻDYM CALU
Napęd elektryczny
50 % oszczędności kosztów
eksploatacji
cicha, przyjazna dla środowiska

Maksymalna elastyczność
optymalna do eksploatacji w
ograniczonych przestrzeniach
zastosowanie do różnorodnych
aplikacji

Telehandler
5,5 t

www.komatsupoland.pl

Balancer
130-300 t

Material Handling
17-420 t

Mobile Harbour Crane
300 t
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Maszyna elektryczna jest całkowicie bezemisyjna, więc bez żadnych ograniczeń może pracować w zamkniętych halach. W porównaniu do odmiany spalinowej o analogicznej wielkości koszty jej eksploatacji są nawet połowę niższe.

ekologię, dlatego konstrukcje niemieckiego
producenta spełniają najbardziej restrykcyj‑
ne normy emisji spalin, a jednocześnie za‑
pewniają niskie zużycie paliwa, co oczywi‑
ście przekłada się też na ograniczenie CO2.
Pod tymi względami jeszcze większe ko‑
rzyści można osiągnąć przy zastosowaniu
maszyn elektrycznych, zajmujących waż‑
ne miejsce w ofercie firmy Sennebogen.
Całkowicie bezemisyjny napęd jest cichy,
pozwala na pracę w zamkniętych pomiesz‑
czeniach i gwarantuje olbrzymie oszczędno‑
ści wynikające z różnicy kosztów zużywane‑
go prądu i paliwa oraz kosztów związanych
z przeglądami okresowymi. Szacuje się,
że sięgają one nawet 50%. Łatwo to spraw‑
dzić wykonując proste obliczenia. Za przy‑
kład może posłużyć maszyna 821E, która
zużywa ok. 10‑12 l/h, więc godzina jej pra‑
cy kosztuje w granicach 50‑60 zł. Jeśli cho‑
dzi o koparkę elektryczną, to przy typowej
eksploatacji można założyć zapotrzebowa‑
nie na moc równe połowie wartości mak‑
symalnej, a więc 45 kW. Cena 1 kWh wyno‑
si obecnie ok. 60 gr., co daje 27 zł. Na każ‑
dej przepracowanej godzinie można więc
zaoszczędzić w tym przypadku kwotę rzędu
25‑30 zł. Do tego dochodzą niższe koszty

Kabiny stosowane w maszynach przeładunkowych Sennebogen
mają przesuwne drzwi, które są mniej narażone na uszkodzenia,
a ich zamykanie jest bardziej bezpieczne.

obsługi serwisowej, ponieważ w maszynach
spalinowych Sennebogen przeglądy okreso‑
we są wykonywane co 500 h, natomiast
w przypadku elektrycznych – co 1000 h.
Czasami ograniczeniem dla zastosowa‑
nia maszyny elektrycznej mogą być różne
miejsca pracy, mimo że znajdują się w ob‑
rębie tej samej lokalizacji. Ale na takie sytu‑
acje firma Sennebogen też ma odpowied‑
nie rozwiązania. Jednym z nich jest dłuż‑
szy przewód zasilający ze zwijakiem, któ‑
ry polepsza „elastyczność” maszyny w za‑
kresie przemieszczania się. Jeśli to nie wy‑
starcza, koparka przeładunkowa może być
wyposażona w tzw. power‑pack z niewiel‑
kim silnikiem spalinowym, umożliwiają‑
cym pokonanie krótkiego dystansu „o wła‑
snych siłach”, by następnie podpiąć maszy‑
nę do źródła prądu w innym miejscu zasto‑
sowania sprzętu.
Na wydajność każdej maszyny przeła‑
dunkowej istotny wpływ mają warunki pra‑
cy operatora. Firma Sennebogen jest tego
świadoma, dlatego stosowane kabiny speł‑
niają najwyższe standardy w zakresie bez‑
pieczeństwa i komfortu. Nawet po podnie‑
sieniu na maksymalną wysokość zachowu‑
ją odpowiednią stabilność, a operator nie

Maszyna typu balancer jest tak wyrównoważona, że nawet przy maksymalnie wychylonym
ramieniu hydraulika podnosi tylko to, co znajduje się w chwytaku. Na zdjęciu model
Sennebogen 8100 EQ dostarczony do firmy Złompol w Tarczynie.
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jest narażony na szkodliwe drgania. Każda
kabina ma duże powierzchnie przeszklo‑
ne, jest przestronna i wygodna. Prowadzą
do niej cenione przez operatorów przesuw‑
ne drzwi, które można otworzyć bez obaw
o uderzenie np. w ścianę, a podczas za‑
mykania nie trzeba wychylać się z kabiny.
Ciekawym i praktycznym rozwiązaniem jest
też sterowanie układem jazdy za pomocą
joysticka (nie ma kierownicy), dzięki czemu
operator ma bardzo dobry widok na obszar
tuż przed podwoziem i nie musi odrywać
pleców od oparcia. W celu zapewnienia jak
najlepszej widoczności są stosowane dwie
kamery cofania, likwidując martwe pola wi‑
dzenia z boku i za maszyną. Zależnie od po‑
trzeb kabinę można też doposażyć w stalo‑
we osłony przedniej szyby oraz dachu.
Omawiając maszyny przeładunkowe
Sennebogen nie można pominąć tzw. ba‑
lancerów. W porównaniu do klasycznych
konstrukcji tego typu wyróżnia je cha‑
rakterystyczny łącznik zamocowany mię‑
dzy przedłużką ramienia, a ruchomą
przeciwwagą (poza modelem 880 EQ).
Sprawia on, że podczas zwiększania za‑
sięgu ramienia, następuje odchylenie prze‑
ciwwagi i środek ciężkości – niezależnie od
położenia osprzętu – cały czas znajduje
się w osi pylonu. W inny sposób jest rów‑
nież realizowany ruch ramienia, tzn. nie
poprzez siłownik zamocowany do wysię‑
gnika, ale oddziałujący na przeciwwagę.
Umieszczony w ten sposób również peł‑
ni rolę przeciwwagi, a ponadto nie musi
go „dźwigać” siłownik odpowiedzialny za
ruch wysięgnika. Taka koncepcja maszy‑
ny zapewnia nie tylko bardzo dobrą stabil‑
ność, ale pozytywnie wpływa też na zuży‑
cie energii, bo jeśli w chwytaku nie ma ła‑
dunku – obciążenie maszyny wynosi zero.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2021

REKLAMA

HSM – Twój niezawodny
partner w ekonomicznym
gospodarowaniu odpadami
95%

Redukcja objętości odpadów
nawet o 95%
Prosta obsługa
Atrakcyjna cena w stosunku
do wydajności
Optymalne wykorzystanie
ładowności pojazdów

HSM Polska Sp. z o.o.
ul.Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
Tel. +48 22 862 23 69
handlowy@hsm.eu

www.hsm.eu
www.belownica.com.pl

REKLAMA

ROZWIĄZANIA
PRZYSZŁOŚCI JUŻ DZIŚ

Stworzyliśmy branżę maszyn kompaktowych, a teraz tworzymy ją na nowo.
Skonfiguruj pełne rozwiązanie z mocnych i wszechstronnych maszyn do każdego rodzaju prac:
Kompaktowe i małe ładowarki przegubowe | Kompaktowe ładowarki burtowe i gąsienicowe serii R |
5-6 ton koparki serii R2 | Szeroka gama zagęszczarek kompaktowych
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym dealerem lub odwiedź stronę
www.bobcat.com/nextisnow

Advert_Bobcat_Technika-Komunalna_NiN_PL_181x130_(5).indd 1

TK nr 1/2021

04.11.2020 10:04:17

technika-komunalna.pl | 35

maszyny robocze

Bioreaktory w ZUO Krosno
obsługują dwie ładowarki CASE
„Łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo”. Myśl amerykańskiego filozofa Williama Jamesa
można odnieść do instalacji przetwarzania odpadów: choć jest projektowana na dużą wydajność,
wystarczy jeden nieodpowiednio dobrany element, by skutecznie ograniczyć jej potencjał. Aby zapobiec
takiej sytuacji, do części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie oddanej do użytku
w 2020 r. trafiły dwie nowe ładowarki przegubowe Case: 721G i 821G.

Z

UO w Krośnie jest jednym z trzech
zakładów, które wchodzących
w struktury Miejskiego Przedsię‑
biorstwa Gospodarki Komunalnej
– Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
W ub.r. przeszedł on gruntowną moderni‑
zację i rozbudowę, zyskując miano jednej
z najnowocześniejszych i najlepiej wypo‑
sażonych instalacji tego typu w kraju. Za‑
stosowana technologia umożliwia przyj‑
mowanie i przetwarzanie odpadów z mia‑
sta Krosna oraz 28 sąsiednich gmin, czy‑
li od ok. 350 tys. mieszkańców południo‑
wego Podkarpacia. Część „biologiczna”

zakładu jest całkowicie nowa. Kluczowy
element tej inwestycji stanowią 22 szczel‑
ne bioreaktory, przeznaczone do stabili‑
zacji tlenowej frakcji podsitowej ze zmie‑
szanych odpadów komunalnych wydzie‑
lonej na części mechanicznej, komposto‑
wania odpadów „zielonych” i biosusze‑
nia odpadów znajdujących zastosowanie
w produkcji paliwa alternatywnego (RDF).
Do jednego bioreaktora wchodzi 250 t
odpadów. Aby je sprawnie załadowywać,
a po 6‑10 tygodniach wyładowywać, ko‑
nieczny jest odpowiedni sprzęt. O rodza‑
ju maszyn i ich parametrach roboczych

zdecydował wykonawca obiektu. Na pod‑
stawie tych danych zorganizowano prze‑
targ. Zwycięzcą postępowania została fir‑
ma Tech‑Ekspert Południe, która zapropo‑
nowała dwie ładowarki Case: 16‑tonowy,
popularny w Polsce model 721G oraz
cięższy o ok. 2 t model 821G. Różnorod‑
ność w doborze maszyn nie jest przypad‑
kowa i wynika z niewielkich różnic mię‑
dzy zadaniami, jakie mają wykonywać.
Dostarczona w listopadzie 2020 r. łado‑
warka 721G jest wykorzystywana nie tylko
do obsługi bioreaktorów, ale także w czę‑
ści mechanicznej zakładu. Jej mniejsza

W ładowarce Case 721G po przepracowaniu
blisko 200 h w okresie od momentu dostarczenia maszyny (5 listopada) do początku lutego br. średnie zużycie paliwa wyniosło tylko 6,3 l/h. Operator Bogdan Magdziak mówi,
że takie spalanie trudno osiągnąć w niejednej
ładowarce teleskopowej, która ponadto nigdy nie wykona tej samej pracy.

Jakub Rospond, zastępca kierownika
w ZUO Krosno jest zadowolony z zakupionych ładowarek Case. Jego zdaniem zostały odpowiednio dobrane, dobrze spełniają
swoją rolę i pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału nowej części instalacji.

Chwalona przez operatorów stabilność ładowarek Case to zasługa m.in. umieszczonego z tyłu silnika, który pełni rolę dodatkowej przeciwwagi. Prawidłowa przeciwwaga
jest spawana, dzięki czemu charakteryzuje się większą wytrzymałością na obciążenia
udarowe niż konstrukcje odlewane.
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Środowisko pracy operatora ładowarki Case serii G nie pozostawia nic do życzenia. Uwagę zwraca komfortowy fotel z wysokim oparciem, szerokie
podłokietniki, niewielka kierownica zamocowana do regulowanej kolumny, ergonomiczny joystick czy w końcu czytelny wyświetlacz i dobrze
rozplanowany panel sterowniczy. Osłony lamp i szyby czołowej to jedne z wielu dodatkowych zabezpieczeń, które można zamówić do ładowarek
Case pracujących z odpadami.

masa i rozmiary ułatwiają poruszanie się
w sortowni, gdzie znajduje zastosowanie
np. przy podgarnianiu przywiezionych od‑
padów czy załadunku linii technologicz‑
nej. Większa ładowarka została dobrana
głównie pod kątem pracy w części biolo‑
gicznej, choć w razie potrzeby, np. pod‑
czas przeglądu okresowego 721G, bę‑
dzie mogła przejmować jej obowiązki.
Obie maszyny mają łyżki wysokiego wysy‑
pu: mniejsza o pojemności 4 m3, większa
5‑metrową, które pozwalają na wyższe
pryzmowanie odpadów, a tym samym od‑
powiednie zapełnianie bioreaktorów. Spe‑
cyfikując ładowarki zwrócono też uwagę
na trudne warunki pracy z odpadami. Dla‑
tego zastosowano w nich m.in. ogumie‑
nie klasy L5, osłony szyb i reflektorów oraz
układ centralnego smarowania.
Zakład ZUO Krosno pracuje na dwie
zmiany od poniedziałku do piątku i prak‑
tycznie w każdym momencie obie nowe
maszyny mają co robić. Mimo krótkiego
okresu użytkowania intensywna eksplo‑
atacja ładowarek pozwoliła na ich wstęp‑
ną ocenę: – Przyglądając się pracy tych
maszyn mogę stwierdzić, że spełniają

oczekiwania, które z nimi wiązaliśmy.
Dobrze radzą sobie z ciężkim materiałem i szybko załadowują go do boksów.
Wysokie osiągi i odpowiednio dobrana masa gwarantująca stabilność z dużą
łyżką, umożliwiają płynną i wydajną pracę. Operatorzy są zadowoleni z tych maszyn, lubią na nich pracować i byli mile zaskoczeni uzyskiwanym zużyciem paliwa. Dziwili się, że ładowarki tej wielkości mogą tak mało palić – opowia‑
da Jakub Rospond, zastępca kierowni‑
ka ZUO w Krośnie. Jednym z operatorów
jest Bogdan Magdziak, który chętnie dzie‑
li się swoimi dotychczasowymi spostrze‑
żeniami na temat dostarczonych ładowa‑
rek Case: – Te maszyny są zgrabne, mają odpowiednie proporcje i przyjemnie
się na nich pracuje. W środku jest cicho,
wszystko dobrze widać – jeśli nie przez
szyby, to za pomocą lusterek i kamery cofania. Praktycznie nie ma martwych pól.
Przy pracach, które wykonujemy nie brakuje im mocy, więc na wilgotnej betonowej posadzce łatwo zakręcić kołami
w miejscu. Dobrze rozwiązane jest sterowanie napędem, bo przy zmianie kierunku

Maszyna 721G została zakupiona z myślą o pracy w różnych
miejscach ZUO Krosno, by w razie potrzeb wspomagać ładowarki
teleskopowe w sortowni czy przy przesiewaniu kompostu.
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jazdy nie ma żadnych szarpnięć. Maszyna
łagodnie hamuje i łagodnie rusza, nie
trzeba jeździć na hamulcu ani wyhamowywać jej do zera. Doświadczony operator
zwraca też uwagę na niskie zużycie paliwa
obu ładowarek Case. – W modelu 721G
średnie spalanie wynosi 6,3 l/h. Na tak
dużą maszynę to naprawdę dobry wynik.
Tyle samo, albo nawet więcej pali niejedna ładowarka teleskopowa, która nie zrobi takiej roboty. W modelu 821G zużycie
paliwa też jest niewielkie, tylko 7,5 l/h, bo
te maszyny są na tyle mocne, że nie trzeba
ich wkręcać na wysokie obroty – tłumaczy
Bogdan Magdziak.
Kierownik ZUO w Krośnie pozytywnie
wypowiada się też na temat firmy Tech
‑Ekspert Południe, odpowiedzialnej nie
tylko za dostarczenie maszyn, ale rów‑
nież ich obsługę posprzedażową. – Do tej
pory nasza współpraca układa się bardzo
dobrze. Serwis szybko reaguje na każde zgłoszenie i chętnie służy pomocą.
Wszystkie planowe przeglądy odbyły się
w terminie – dodaje zastępca kierownika
ZUO w Krośnie.
Karol Wójtowicz

Ładowarka 821G jest przypisana do części biologicznej zakładu. Ma
wysokie osiągi i 5‑metrową łyżkę wysokiego wysypu, gwarantując
szybki załadunek i rozładunek bioreaktorów.
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Nowa spycharka CAT D5
Od niedawna w ofercie
firmy Bergerat Monnoyeur
jest dostępna spycharka
gąsienicowa Cat D5,
zastępująca model
D6N. Nowa maszyna
charakteryzuje się zwiększoną
wydajnością i zapewnia duży
wybór łatwych do użycia
funkcji, dzięki którym praca
na niej jest jeszcze łatwiejsza
i bardziej efektywna.

Z

miana oznaczenia z D6N na D5
to efekt planu upraszczania nazw
wszystkich spycharek Cat. W ciągu
kilku kolejnych lat podobnie zosta‑
ną zmienione nazwy pozostałych maszyn
tego typu, aby łatwo wskazywać ich wiel‑
kość od najmniejszej do największej, czy‑
li od D1 do D11, przy czym do każdej kla‑
sy tonażowej zostanie przypisany jeden
model. Literowe rozszerzenia w oznacze‑
niach, takie jak N, K i T przestaną być już
stosowane.

Kluczowe zalety
Spycharka D5 oferuje większą wy‑
dajność niż model D6N. Jej większa ma‑
sa, wyższa moc, lepsze możliwości ste‑
rowania i wyposażenia w liczne techno‑
logie sprawiają, że operator w tym sa‑
mym czasie jest w stanie wykonać więcej
pracy. W pełni automatyczna 3‑biegowa
przekładnia ze sprzęgłem blokującym
zapewnia krótsze cykle robocze oraz
optymalną moc i niskie zużycie pali‑
wa. Całkowicie przeprojektowana kabina

Spycharka Cat D5 ma masę eksploatacyjną między 17,2 a 19,2 t
(zależnie od specyfikacji). Napędza ją silnik Cat C7.1 o mocy
127 kW (173 KM), spełniający normy emisji spalin Stage V.

podnosi standard komfortu i produktyw‑
ności. Operatorzy mają do dyspozycji wię‑
cej miejsca, szeroki zakres regulacji fotela
i sterowania dla jeszcze lepszego komfor‑
tu, a także nowy, łatwy w obsłudze ekran
dotykowy o przekątnej 10 cali. Obraz
z tylnej kamery HD jest wyraźnie widocz‑
ny na głównym wyświetlaczu, ułatwia‑
jąc dostrzeżenie nawet mniejszych obiek‑
tów. Dużej poprawie – aż o 15% – uległa
widoczność z wnętrza. To efekt zastoso‑
wania większych szyb, ale także bardziej
„ściętej” pokrywy silnika, która zapewnia
o 30% lepszą widoczność lemiesza oraz
obszaru pracy przed maszyną.

Wspomaganie operatora
Praktyczne funkcje wspomagające ope‑
ratora spycharki D5 są realizowane dzięki
zmodernizowanej, fabrycznie zintegrowanej
technologii Cat Grade 3D. Zaawansowane
systemy pomiarowe gwarantują większą
szybkość i precyzję, a mniejsze anteny zin‑
tegrowane z dachem są mniej narażone
na uszkodzenia. W tym samym celu nadajniki
Spycharka jest nieodłącznym elementem
odpowiednio zarządzanego składowiska.
Może być wykorzystywana do podgarniania odpadów spod wywrotki pod kompaktor,
rozgarniania odpadów
i profilowania składowiska, budowy warstw
przesypowych, rekultywacji i oczywiście wykopów szerokoprzestrzennych przy budowie nowych kwater.
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GPS zostały umieszczone wewnątrz kabiny.
Bardziej intuicyjny interfejs operatora Grade
działa jak smartfon, co ułatwia opanowa‑
nie jego obsługi. Platforma oparta na syste‑
mie operacyjnym Android umożliwia insta‑
lowanie niestandardowych aplikacji i tym sa‑
mym dalsze zwiększenie wszechstronności
nowej spycharki. Razem z Cat Grade 3D jest
oferowana technologia AutoCarry. Jej zada‑
niem jest optymalne sterowanie podnosze‑
niem lemiesza w celu maksymalizacji jego
obciążenia, równomiernego rozkładu ob‑
ciążenia oraz ograniczenia poślizgu gąsienic.
Inną ciekawą funkcją rozwiązania Cat Grade
jest m.in. Slope Assist. Zapewnia ona pod‑
stawowe wsparcie pozycjonowania lemie‑
sza bez dodatkowego sprzętu lub sygnału
GPS. Zmodernizowany główny wyświetlacz
sprawia, że system jest bardziej intuicyjny
i łatwiejszy w obsłudze. Z kolei funkcja Cat
Slope Indicate na bieżąco pokazuje nachy‑
lenie poprzeczne i wzdłużne maszyny, dzię‑
ki czemu operator może jeszcze lepiej orien‑
tować się w terenie. Kompletacja fabryczna
nowej spycharki obejmuje przygotowanie

W najnowszych spycharkach Cat zastosowano szereg rozwiązań wspomagających operatora, a także umożliwiających zdalny monitoring maszyny, co ułatwia jej efektywne wykorzystanie
oraz organizację działań w miejscu pracy.
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Nazewnictwo spycharek Cat jest systematycznie upraszczane. W najnowszych produktach tego
typu występuje tylko litera wskazująca typoszereg maszyn, czyli D od Dozer (z ang. spycharka)
oraz liczba informująca o wielkości modelu. Rozszerzenia N, K i T nie będą już stosowane.

Spycharka Cat D5 to model, który pod względem
masy i osiągów doskonale nadaje się do pracy
na składowisku odpadów. Dodatkowo można go
zamówić w fabrycznej kompletacji z elementami
ułatwiającymi eksploatację i zwiększającymi
dostępność maszyny przy takich zastosowaniach.
Wśród nich są np. płyty z otworami
do samooczyszczania gąsienic czy tzw. zgarniacze
usuwające z gąsienic nadmiar zanieczyszczeń.

dostarczanie ich w formatach dostoso‑
wanych do potrzeb klientów. Jej główne
składowe to:
• Product Link automatycznie i precyzyj‑
nie gromadzi dane z zasobów sprzęto‑
wych (dowolnego typu i dowolnej mar‑
ki), które można przeglądać on‑line
za pośrednictwem aplikacji mobilnych
i internetowych.
• VisionLink umożliwia uzyskiwanie dostę‑
pu do informacji z dowolnego miejsca
i o każdej porze. Dealerzy Cat zapewnia‑
ją pomoc w skonfigurowaniu spersona‑
lizowanego abonamentu, aby korzystać
z usługi za pośrednictwem łączności ko‑
mórkowej, satelitarnej lub obu.
• Remote Services stanowi zestaw techno‑
logii obejmujący funkcję Troubleshoot
i Remote Flash, które pomagają w do‑
datkowym zwiększaniu wydajności.
• Application Profile i Operator ID po‑
zwalają zaoszczędzić czas poprzez za‑
pamiętywanie preferowanych usta‑
wień maszyny. Operator ID z funkcją
Security zapewnia opcjonalny dodat‑
kowy poziom zabezpieczeń, wymaga‑
jąc ze strony operatora wprowadzenia
przed rozpoczęciem pracy unikatowe‑
go identyfikatora.

Zaawansowana kontrola
układu napędowego

W porównaniu do modelu D6N wnętrze kabiny jest bardziej przestronne i ma większe
przeszklenia, skutecznie polepszając widoczność na obszar roboczy. Najważniejsze informacje,
w tym obraz z kamery cofania są wyświetlane na nowym, 10‑calowym wyświetlaczu.

pod późniejszą instalację systemu kontro‑
li nachylenia, w dodatku dowolnej marki.
Należy do niego specjalne miejsce montażu,
wsporniki oraz niezbędny osprzęt.

Sprawdzona telematyka
Oprócz funkcji systemu Grade tak‑
że proste, zintegrowane technologie po‑
zwalają na osiągnięcie wyższej wydajno‑
ści i odpowiednich rezultatów pracy. Blade
Load Monitor dostarcza w czasie rzeczy‑
wistym informacje o aktualnym obciąże‑
niu lemiesza w porównaniu z obciąże‑
niem referencyjnym, co pozwala optyma‑
lizować ilość przepychanego materiału.
Traction Control wykrywa poślizg gąsienic
40 | technika-komunalna.pl

i tymczasowo redukuje przekazywaną
na nie moc, aby umożliwić operatorowi
dostosowanie obciążenia lemiesza i ogra‑
niczenie poślizgu. Przydatnym rozwiąza‑
niem jest też funkcja Stable Blade drugiej
generacji, która płynnie wspomaga ste‑
rowanie lemieszem przez operatora, po‑
zwalając uzyskać bardziej precyzyjny pro‑
fil podczas „ręcznego” wykonywania ta‑
kiej czynności.
Nabywcy nowej spycharki mogą też
korzystać z technologii Cat Link, umoż‑
liwiającej łatwiejsze, a dzięki temu efek‑
tywniejsze zarządzanie miejscem pracy
poprzez wykorzystanie danych generowa‑
nych przez sprzęt i personel, a następnie

W nowej spycharce zastosowano też
liczne rozwiązania ułatwiające sterowanie
układem napędowym i hamulcami. Wśród
nich jest m.in. funkcja Hill Descent Control,
która podczas jazdy w dół utrzymuje wcze‑
śniej wybraną prędkość bez korzystania
z hamulców zasadniczych. Z kolei Hill Hold
automatycznie załącza hamulce na pochy‑
łości, gdy maszyna pracuje na biegu jało‑
wym, a Decel Brake Pedal kontroluje pręd‑
kość spycharki aż do jej całkowitego zatrzy‑
mania lub w celu osiągnięcia płynnej jazdy
manewrowej. W wielu sytuacjach jest też
przydatna funkcja Steering Radius Control,
która wykorzystuje hamulce w celu ograni‑
czenia promienia skrętu.
Spycharka Cat D5 jest dostępna zarów‑
no w konfiguracji standardowej, jak rów‑
nież zmniejszonego nacisku na podłoże.
Może być wyposażona w lemiesz z bocz‑
nymi wspornikami lub o regulowanym ką‑
cie obrotu i przechyłu (VPAT). Składany le‑
miesz VPAT zapewnia zgodność z wyma‑
ganiami dotyczącymi szerokości transpor‑
towanej maszyny. Spycharka D5 może być
dostarczona w kompletacji do zastosowań
specjalistycznych. W szczególności dotyczy
to pracy w trudnych warunkach, spotyka‑
nych np. na składowiskach odpadów.
TK nr 1/2021
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Ładowarka Volvo L60H
w MZGOK Konin
– wszędzie potrzebna!

Jeszcze kilka lat temu w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie korzystano
wyłącznie z ładowarek teleskopowych. Znaczny wzrost ilości odpadów zielonych (w samym 2020 r.
przyjęto ich o 37% więcej niż rok wcześniej) sprawił jednak, że podjęto decyzję o zakupie bardziej
wydajnej maszyny, czyli ładowarki przegubowej w klasie 12‑14 t. W wyniku ogłoszonego przetargu
flotę MZGOK Konin zasiliła pod koniec sierpnia 2018 r. ładowarka Volvo L60H. Jak wygląda jej ocena
z perspektywy przeszło 2,5 roku wytężonej eksploatacji?

Ł

adowarka Volvo L60H została za‑
kupiona głównie z myślą o pracy
na kompostowni, gdzie miała zastą‑
pić maszyny teleskopowe, ale określa‑
jąc warunki techniczne dla nowego sprzętu
uwzględniono również inne działy rozbudo‑
wanego zakładu: – W takiej firmie jak nasza
taka maszyna nie pracuje tylko w jednej części zakładu. Była kupiona dla konkretnego
działu, ale często musi też pojechać na sortownię czy do spalarni na waloryzację żużla.

Zależało nam więc, by mogła swobodnie
poruszać się w różnych miejscach, a jednocześnie była maksymalnie duża i tym samym zapewniała jak największą wydajność.
Ładowarka Volvo L60H o masie eksploatacyjnej ok. 13 t idealnie spełnia te wymagania – opowiada Karol Nowakowski, kierow‑
nik składowiska i kompostowni w MZGOK
Konin. Innymi ważnymi kryteriami była
m.in. wysoka moc silnika, odporne na prze‑
bicia i uszkodzenia mechaniczne opony

W klasyfikacji Volvo CE model L60H jest już zaliczany do dużych ładowarek kołowych. Z nawiązką spełnia potrzeby MZGOK Konin – nigdy nie brakuje mu mocy, nawet przy najbardziej wymagających zadaniach, jak np. operowanie ciężkimi odpadami zielonymi czy praca na składowisku.
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klasy L5 oraz przedłużony o 0,5 m wysię‑
gnik. – O ile na kompostowni, w sortowni
czy spalarni duże osiągi mają mniejsze znaczenie, to przy wjeździe na składowisko są
już przydatne, zwłaszcza w czasie opadów,
gdy jest grząsko. Ta maszyna ma moc blisko 170 KM, więc dobrze radzi sobie w takich warunkach. Równie istotny był dla nas
odpowiednio długi wysięgnik do swobodnego załadunku ruchomych podłóg. Nie
chcieliśmy łyżki wysokiego wysypu, bo taki
osprzęt jest zbyt skomplikowany – tłumaczy
Karol Nowakowski. W trosce o niezakłóco‑
ną pracę z odpadami oraz w warunkach du‑
żego zapylenia ładowarka została ponad‑
to wyposażona m.in. we wstępny, odśrod‑
kowy filtr powietrza, wentylator chłodnicy
z funkcją odwrotnego ciągu wentylatora dla
usuwania nagromadzonych zanieczyszczeń
oraz układ centralnego smarowania.
Aby w maksymalnym stopniu skupić się
na realizowanych zadaniach, maszyna zo‑
stała nabyta wraz z rozszerzoną gwaran‑
cją na okres 5 lat lub 5 tys. godzin pracy,
która podobnie jak przeglądy okresowe
oraz ubezpieczenie są wliczone w ratę le‑
asingu. Choć minęła dopiero połowa tego
okresu, maszyna zdążyła już przepracować
TK nr 1/2021
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3650 godzin. – Myśleliśmy, że 1000 godzin
na rok w zupełności wystarczy. Okazało się
jednak, że ta ładowarka jest na tyle dobra i tak dobrze sprawdza się w naszej firmie, że każdy dział jej potrzebuje. Te motogodziny upływają więc bardzo szybko
i jeśli dalej tak pójdzie, to gwarancji starczy jeszcze co najwyżej na rok. Dobrze,
że maszyna nie jest awaryjna. W tym czasie doszło tylko do usterki czujnika ciśnienia w akumulatorze hydraulicznym od
amortyzacji łyżki. Być może my go uszkodziliśmy, ale Volvo wzięło to na siebie, za
co jesteśmy bardzo wdzięczni – dodaje
Karol Nowakowski.
Zakres prac jakie wykonuje ładowar‑
ka L60H w MZGOK Konin jest naprawdę
szeroki. W kompostowni maszyna znaj‑
duje zastosowanie m.in. przy podgar‑
nianiu i hałdowaniu odpadów zielonych
przywiezionych przez śmieciarki, załadun‑
ku ich do rozdrabniacza szybkoobrotowe‑
go, usypywaniu i podgarnianiu pryzm, za‑
ładunku przekompostowanego materiału
do przesiewacza bębnowego czy w koń‑
cu załadunku polepszacza do gleby na ze‑
stawy naczepowe (jest on sprzedawany
pod nazwą Magno Hortis, z łaciny „piękny
ogród”). Często jest też wykorzystywana
do manewrowania rozdrabniaczem i prze‑
siewaczem oraz podprowadzania tych ma‑
szyn do tankowania. W tym celu do łyż‑
ki został zamocowany bolec, co pozwala
na natychmiastowe podczepienie maszy‑
ny, a potem łatwe kierowanie sprzętem,
bo operator ma go przed sobą. Dla łado‑
warki Volvo nie brakuje też zajęć w spalar‑
ni. Chodzi tutaj głównie o prace związa‑
ne z odpadami gromadzonymi w trakcie
przestoju remontowego tej części zakładu,

Przestawianie maszyn mobilnych i podprowadzanie ich do tankowania to jedne z wielu
czynności wykonywanych przez maszynę Volvo. Tak jest szybciej i łatwiej niż przy zastosowaniu
ładowarki teleskopowej z tylnym zaczepem.

trwającego zwykle 3‑4 tygodnie. Zdaniem
Karola Nowakowskiego żadna inna maszy‑
na w zakładzie nie hałduje odpadów w ta‑
ki sposób, jak ładowarka Volvo, znacząco
oszczędzając dostępną przestrzeń. Po re‑
moncie odpady te są systematycznie wy‑
wożone do bunkra spalarni za pomo‑
cą ciągników z przyczepami, które rów‑
nież załadowuje maszyna Volvo. Z kolei
na składowisku odpadów często zdarza
się, że trzeba „przerzucić” gdzieś trochę
ziemi, która została zgromadzona na wy‑
konanie warstw przesypowych. Ładowarka
Volvo okazała się na tyle szybką i uniwer‑
salną maszyną, że można angażować ją
do tej pracy – oczywiście w tych miejscach,
gdzie pozwala na to nośność podłoża.
Doskonale sprawdza się też w sytuacjach
awaryjnych, np. gdy samochód ciężarowy
wjedzie za daleko i się zakopie. Maszyna
Volvo jest w stanie szybko dojechać w ta‑
kie miejsce i bez trudu wyciągnąć z opresji
nawet duży zestaw naczepowy. Poza ww.
czynnościami znajduje też zastosowanie
przy wielu innych pracach, głównie pod‑
czas przestojów innych maszyn. Jest to np.
załadunek linii technologicznej w sortow‑
ni czy załadunek odpadów gabarytowych
do ruchomych podłóg. – Każdy dział ma

W ładowarce Volvo na każdym kroku
widać troskę o operatora. Pierwsza poręcz
znajduje się tuż przy stopniach wejściowych
i jest pomalowana na pomarańczowo, aby
łatwiej było ją dostrzec.

własne maszyny, którymi jest w stanie wykonać swoją pracę, ale gdy coś się wydarzy,
gdy trzeba coś podgonić, wówczas mam
telefon z prośbą o pomoc, bo Volvo zrobi
to najszybciej. Nie ma u nas działu, na którym ta maszyna czegoś by nie robiła – wy‑
jaśnia kierownik w MZGOK Konin.
Karol Nowakowski zwraca też uwagę
na niskie zużycie paliwa ładowarki Volvo
L60H: – Jak na maszynę w tej klasie tonażowej spalanie jest wręcz nieprawdopodobne. Za cały ten okres, a więc od momentu dostarczenia ładowarki do zakładu, średnie zużycie paliwa wynosi tylko
6,49 l/h. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza że maszyna często pracuje pod znacznym obciążeniem i zapewnia naprawdę
dużą wydajność. Pozytywna opinia kie‑
rownika dotyczy również warunków pracy
operatora. – Oprócz niskich kosztów eksploatacji warto też wspomnieć o kabinie.
Kiedyś na chwilę do niej wszedłem i stwierdziłem, że chciałbym mieć tak cicho w samochodzie osobowym. Operatorzy mówią,
że mogą swobodnie słuchać radia i nie musi być ono głośno nastawione. Chwalą też
odpowiednią widoczność z wnętrza i łatwy dostęp do punktów obsługi codziennej – podsumowuje Karol Nowakowski.
Pokrywa silnika jest unoszona elektrycznie
razem z tylną częścią błotników,
zapewniając szybki dostęp do komory
silnika również z boku maszyny. Chłodnice
schowane głębiej można wysunąć i tym
samym lepiej oczyścić.

Kabina została bardzo dobrze uszczelniona
i jest w niej niezwykle cicho. Dobra widoczność
z wnętrza ułatwia pracę w zamkniętych
pomieszczeniach.
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Ciągnik MERLO TREEMME MM250X
spełnia wymagania profesjonalistów!
Pół roku temu do floty sprzętowej firmy Gamuza Sp. z o.o. z Bielska‑Białej dołączył wielofunkcyjny
ciągnik Merlo Treemme MM250X. To pierwsza nowa maszyna tego typu sprzedana w Polsce,
ale dzięki swym wyjątkowym zaletom z pewnością szybko zdobędzie kolejnych nabywców.

F

irma Gamuza Sp. z o.o. została zało‑
żona 10 lat temu. Od początku swo‑
jej działalności specjalizuje się w wy‑
cince drzew i krzewów w trudno do‑
stępnych miejscach, kładąc duży nacisk
na jakość i bezpieczeństwo świadczonych
usług. Zajmuje się m.in. utrzymaniem tere‑
nów wzdłuż linii energetycznych, leśnych
dróg przeciwpożarowych, szlaków kole‑
jowych, obszarów przebiegu gazociągów
czy w końcu oczyszczaniem terenów pod
inwestycje. O skali przedsięwzięcia jakim

jest działalność spółki Gamuza oraz jej
profesjonalizmie najlepiej świadczy fakt,
że do części prac, np. w górach korzysta
ze śmigłowca wyposażonego w piłę wielo‑
tarczową – tak jest szybciej i bezpieczniej.
„Zwykła” wycinka odbywa się za pomocą
specjalistycznych maszyn, w tym niedaw‑
no zakupionego ciągnika Merlo Treemme
MM250X. Co zdecydowało o jego wybo‑
rze? – Korzystaliśmy już z takich maszyn
Merlo i choć były dość wysłużone, bo jedna miała 20 lat, nadal dobrze spełniały
Zmiana kierunku
jazdy i sterowanie
osprzętem odbywają się za pomocą wielofunkcyjnego, ergonomicznego joysticka. Przy takiej
pracy kluczową
rolę odgrywa widoczność, ale dobrze przeszklona,
umieszczona centralnie kabina ciągnika Merlo nie
pozostawia nic
do życzenia.
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swoją rolę. Inwestując w kolejny sprzęt zapadła więc decyzja, że znów będzie kupiony ciągnik Treemme, ale tym razem nowy, bo ta maszyna po prostu sprawdziła
się u nas – opowiada Marcin Fatek, ope‑
rator z firmy Gamuza. Ciągnik został do‑
starczony z rozdrabniaczem AHWI M550,
stanowiąc znakomity zestaw do wydajne‑
go usuwania nie tylko drzew, krzewów czy
gałęzi, ale także pniaków i korzeni na głę‑
bokość kilkunastu centymetrów, co po‑
zwala osiągnąć długotrwały efekt. – Merlo
nie jest oczywiście jedyną maszyną jaką wykorzystujemy do tych prac. Mamy
też podobny ciągnik na gąsienicach, aby
optymalnie dostosowywać sprzęt do danego zlecenia. Maszyna gąsienicowa dobrze sprawdza się na terenach bagiennych, ale jeśli w grę wchodzą 20‑, 30‑ czy
nawet 5‑kilometrowe przejazdy między
miejscami pracy, wtedy najlepszym wyborem jest ciągnik Merlo. Nie trzeba do niego organizować transportu, bo przemieszcza się samodzielnie i to z prędkością kilkudziesięciu km/h, więc pokonanie takiego dystansu zajmuje niewiele czasu – do‑
daje Marcin Fatek. Operator firmy Gamuza
TK nr 1/2021

TREEMME MM250X

SERIA X
Twój najlepszy wybór
Szeroka gama osprzętu,
wyjątkowa widoczność w zakresie 360°,
niskie zużycie paliwa oraz niesamowita zwrotność
sprawiają, że jest to idealna maszyna dla profesjonalistów,
którzy cenią sobie bezkompromisowy komfort swojej pracy.
Merlo Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109, 05‑092 Łomianki
biuro tel. 22 751 20 22
info@pl.merlo.com
www.facebook.com/MerloPolska
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W miejscach z utrudnionym dostępem
ciężkiego sprzętu firma Gamuza
wykorzystuje do przycinki drzew śmigłowiec
wyposażony w piłę wielotarczową.
Alternatywą jest praca ręczna, ale zajmuje
znacznie więcej czasu.

Marcin Fatek jest zadowolony z pracy na ciągniku Merlo i zapewnia, że choć jest intensywnie eksploatowany w trudnych warunkach, to nie zdarzyła się jeszcze żadna awaria.

zwraca również uwagę na bardzo dobre
właściwości terenowe ciągnika Merlo: – Ta
maszyna znakomicie radzi sobie w trudnym terenie. Ma stały napęd na wszystkie koła, a jej tylna oś wychyla się w bardzo dużym zakresie, dzięki czemu nawet
na dużych nierównościach wszystkie koła zachowują kontakt z podłożem. W najgorszych sytuacjach mogę się wspomóc
załączeniem blokad mechanizmów różnicowych i to tylko poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Nie trzeba jednak często
z nich korzystać, bo system rozdziału napędu jest tutaj bardzo inteligentny. Jeśli
tylko jedno z kół utraci przyczepność, maszyna natychmiast „szuka” koła, które ma
trakcję i błyskawicznie przenosi na nie napęd. Dzięki temu mogę lepiej skoncentrować się na samym rozdrabnianiu. W kry‑
tycznych sytuacjach operator zawsze może
skorzystać z zamontowanej z tyłu wycią‑
garki. Przy pracy „na odludziu” ma to du‑
że znaczenie, bo w takich miejscach trud‑
no byłoby znaleźć odpowiednią pomoc.
Ważnym rozwiązaniem jest też możliwość
skrętu kół obu osi. Operator może korzy‑
stać z trzech (opcjonalnie czterech) trybów

jazdy, w tym z popularnego w ładowar‑
kach teleskopowych tzw. psiego chodu,
polegającego na skręcaniu wszystkich kół
w jedną stronę. Jak mówi Marcin Fatek,
ta funkcja bardzo często przydaje się pod‑
czas pracy przy rowach, bo rozdrabniacz
może wtedy sięgnąć dalej, a ciągnik pozo‑
staje w bezpiecznym miejscu. Operator fir‑
my Gamuza chwali też dobrą zwrotność
maszyny Treemme MM250X. Zapewnia,
że choć jest ciężka i duża, to bardzo łatwo
się nią manewruje. Przy pracy w lesie i ko‑
nieczności wykonywania różnych podjaz‑
dów ma to istotne znaczenie.
Kabina ciągnika Merlo znajduje się
na środku, zapewniając dobry widok
na obie strony maszyny. Z przodu, w jej
dolnej części, umieszczono dwie dodat‑
kowe szyby ułatwiające obserwację narzę‑
dzia roboczego. Nad wyciągarką zamon‑
towano kamerę cofania, która „likwidu‑
je” martwe pole tuż za ciągnikiem. – Na
tej maszynie naprawdę pracuje się bardzo przyjemnie. Kabina jest dobrze wyciszona, ma wydajną klimatyzację i ogrzewanie. To bardzo ważne, bo cały rok mamy co robić i nie zwalniamy tempa nawet

Stały napęd na obie osie jest szczególnie przydatny podczas zimy,
bo w lasach śnieg utrzymuje się znacznie dłużej niż na otwartej
przestrzeni. Trzy, ewentualnie cztery tryby pracy układu kierowniczego
ułatwiają manewrowanie między drzewami.
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podczas zimy. Poza tym maszyna jest intuicyjna w obsłudze i łatwo się nią steruje
– podsumowuje Marcin Fatek.
Ciągnik Treemme MM250X to wie‑
lofunkcyjny nośnik osprzętu, wyposażo‑
ny standardowo w przedni TUZ o udźwi‑
gu 4200 kg oraz hydraulicznie napędza‑
ny WOM. W ramach opcji można zamó‑
wić TUZ i WOM również z tyłu. Do na‑
pędu niemal 8‑tonowej maszyny zastoso‑
wano 6‑cylindrowy silnik Deutz o pojem‑
ności 6,1 dm3, zapewniający moc 180 kW
(245 KM). Z jednostką współpracuje prze‑
kładnia hydrostatyczna, umożliwiająca
precyzyjną, bezstopniową regulację pręd‑
kości jazdy. Stały napęd na wszystkie koła,
duży prześwit, wysokie osiągi czy w koń‑
cu możliwość pracy z różnym osprzę‑
tem pozwalają na zastosowanie unika‑
towego ciągnika Merlo nie tylko do pra‑
cy w lesie, ale również do innych czynno‑
ści. Taka maszyna znakomicie sprawdzi
się np. przy wydajnym odśnieżaniu za po‑
mocą pługa wirnikowego czy wykaszaniu
poboczy dróg, rowów, skarp kosiarkami
wysięgnikowymi.
Karol Wójtowicz

Oczyszczanie terenu o szerokości nawet 10 m wzdłuż linii
energetycznych to jedno z najczęstszych zleceń realizowanych przez
firmę Gamuza. Ciągnik Merlo Treemme MM250X wyposażony w
odpowiedni osprzęt znakomicie nadaje się do takich zadań.
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Od kompostowni po spalarnię
– „teleskopy” Manitou
sprawdzają się w ciężkiej pracy
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie składa się z dwóch zasadniczych
pionów: Zakładu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów i Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych. W skład ZMPO wchodzą: sortownia, kompostowania i składowisko,
natomiast ZTUOK obejmuje działy: produkcji, waloryzacji i zestalania. Prawidłowe działanie każdej
części rozbudowanego zakładu gwarantują ładowarki teleskopowe, przy czym sześć spośród siedmiu,
które są aktualnie wykorzystywane to maszyny marki Manitou.

N

ajstarszy „teleskop” Manitou pra‑
cujący w MZGOK Konin to model
MLT 735 LSU Turbo z 2009 r. Od
samego początku znajduje zasto‑
sowanie w dziale kompostowni. Obecnie
jego zasadniczą rolą jest wspomaganie

ładowarki przegubowej w zadaniach,
przy których potrzebny jest duży wysięg.
– Korzystając z ładowarki teleskopowej
Manitou możemy jeszcze wyżej podgarniać
odpady i tym samym skutecznie ograniczać
miejsce jakie zajmuje hałda. Ta maszyna

Jeden z dwóch najnowszych zakupów do ZTUOK, czyli ładowarka Manitou MLT 840‑145 PS+.
Wysoka moc, ponad 140 KM i duży udźwig przydają się nie tylko podczas operowania
ciężkim ładunkiem, ale także przy rozbijaniu zbrylonego żużla.
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wykorzystywana jest też do docelowego
formowania pryzm kompostowych. Chodzi
tu jednak nie tylko o ich kształt czy odpowiednią wysokość, ale także uporządkowanie terenu wokół usypanych pryzm.
Ładowarka Manitou jest szybka i bardzo
zwrotna, co w znaczący sposób ułatwia
wykonywanie takich czynności – tłumaczy
Karol Nowakowski, kierownik składowiska
i kompostowni w MZGOK Konin. Maszyna
wykorzystywana na kompostowni najczę‑
ściej pracuje z łyżką o pojemności 2 m3 wy‑
posażoną w tzw. docisk. Osprzęt tego ty‑
pu jest niezastąpiony w przypadku odpa‑
dów zielonych, bo pozwala na efektywne
napełnienie narzędzia roboczego, a jed‑
nocześnie zapobiega gubieniu przewożo‑
nego materiału podczas jazdy na nierów‑
nym terenie.
Kolejne dwie ładowarki teleskopowe
Manitou pracują w sortowni. To mode‑
le MT 732 z 2014 r. i MLT 737‑130 PS+
z 2019 r. Są wykorzystywane zarówno
do odpadów sypkich, jak też zbelowanych.
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maszyny robocze

Komfortowa, przestronna kabina z dużymi przeszkleniami, w tym szybą czołową głęboko zachodząca na dach, ułatwiają przemieszczanie
się między boksami oraz pracę osprzętem na dużej wysokości.

Podgarniają i hałdują materiał przywiezio‑
ny przez śmieciarki, dostarczają go na ciąg
sortowniczy, załadowują wydzielone frak‑
cje na przyczepy lub spychają je na prze‑
nośnik taśmowy belownicy. Sprasowane
surowce mogą odbierać wózki widłowe,
ale nie zawsze jest to możliwe: – W zimie przy takich czynnościach ujawnia się
wyższość ładowarek teleskopowych, które mają duże koła z wysokim bieżnikiem i napęd na obie osie, więc nawet

Dla ładowarki Manitou MT 732 przypisanej do spalarni nie brakuje
zadań. Maszyna ta znajduje zastosowanie m.in. przy podgarnianiu
i załadunku na przyczepy zmieszanych odpadów komunalnych.

na śliskiej nawierzchni zachowują przyczepność. W przypadku wózków widłowych z gładkim ogumieniem wystarczy niewielki podjazd, aby zaczęły się ślizgać. Ma to również miejsce podczas cofania spod odstawianych bel, które swym
ciężarem naciskają na widły, a wózek traci przyczepność i nie jest w stanie samodzielnie odjechać – opowiada Dariusz
Ciepliński, kierownik sortowni w MZGOK
Konin. Przewaga „teleskopów” Manitou

nad wózkami widłowymi dotyczy rów‑
nież udźwigu. – Nasze wózki mają udźwig
1,5 i 2,5 t, natomiast ładowarki Manitou
pracujące w sortowni 3,2 i 3,7 t. Dzięki temu mogą podnosić nawet trzy bele naraz,
co w przypadku widlaków jest możliwe
tylko przy surowcach wtórnych z tworzyw
sztucznych, które są stosunkowo lekkie.
Jeśli chodzi o sprasowaną folię, pojedyncza bela waży nawet 400 kg, a taka z makulatury może być jeszcze 100 kg cięższa.
REKLAMA
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MANITOU Polska Sp. z o.o.
Sękocin Stary, ul. Mszczonowska 86
05-090 Raszyn
tel. 22 739 48 20, fax 22 739 48 32
e-mail: info.mpo@manitou.com
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Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Kajetany, ul. Klonowa 10
05-830 Nadarzyn
tel. 22 566 47 00, fax 22 566 47 36
biuro@zeppelin-polska.com
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Parametry robocze maszyny MLT 737‑130 PS+ (wysokość
podnoszenia 7 m, udźwig 3,7 t) z nawiązką wystarczają na potrzeby
sortowni. Zagęszczanie ładunku w przyczepie to jedna z bardzo wielu
czynności, które wykonuje w tej części zakładu.

Ładowarki Manitou są często angażowane
do załadunku i transportu zbelowanych surowców
wtórnych, ponieważ dobrze radzą sobie nawet z najcięższymi
belami, także na nawierzchniach o słabszej przyczepności.

Maszyny teleskopowe bez trudu dają sobie jednak z nimi radę. Operatorzy, którzy kiedyś byli zdeklarowanymi zwolennikami wózków widłowych, teraz sami wolą załadowywać ciężarówkę albo zestaw
przyczepowy ładowarką teleskopową, bo
tak jest szybciej, bezpieczniej i wygodniej
– dodaje Dariusz Ciepliński. Kierownik sor‑
towni zwraca dodatkowo uwagę na wy‑
soką stabilność takich ładowarek, co ma
duże znaczenie np. przy zawożeniu spra‑
sowanych materiałów na plac magazy‑
nowy. Do takich sytuacji dochodzi, gdy
jest belowany rzadszy asortyment i nie
ma sensu czekać aż uzbiera się jednostka
transportowa – w tym konkretnym przy‑
padku przyczepa.
Ładowarki teleskopowe Manitou wy‑
korzystywane w sortowni pracują nie tyl‑
ko z łyżką, ale także z chwytakiem do bel
i wspomnianymi widłami paletowymi.
Osprzęt ten ma uniwersalne mocowanie
i mogą z niego korzystać również inne
maszyny tego typu należące do zasobów

konińskiego MZGOK. Dariusz Ciepliński
pozytywnie wypowiada się o dotychcza‑
sowej eksploatacji ładowarek Manitou, jak
również firmie Zeppelin Polska, która spra‑
wuje pieczę nad ich gotowością do pra‑
cy: – Odpad jest trudnym materiałem, ponieważ może znaleźć się w nim dosłownie
wszystko. Mimo to nie mieliśmy żadnych
poważnych awarii. Obie ładowarki pracują
bez zarzutu i są odpowiednio dopasowane do naszych potrzeb. Współpraca z serwisem układa się dobrze. Mechanicy wiedzą co mają robić, znają się na tych maszynach, więc jakakolwiek naprawa zawsze
jest skuteczna.
Trzy pozostałe ładowarki teleskopowe
Manitou, tj.MT 732 (2015 r.) i dwie MLT
840‑145 PS+ (z 2018 i 2019 r.) znalazły
zastosowanie w spalarni, głównie w dzia‑
le waloryzacji żużla i popiołów palenisko‑
wych. Są najbardziej obciążone, bo pra‑
cują z najcięższym materiałem. – W chwili oddania spalarni do użytku trafiły do nas
dwie ładowarki MT 732. Te maszyny były

Ładowarka Manitou MLT 735 LSU Turbo ma już ponad 11 lat, ale wciąż doskonale spełnia swoją
rolę. Od dłuższego czasu jest wykorzystywana na placu kompostowym, m.in. do załadunku
polepszacza do gleby Magno Hortis (z łaciny „piękny ogród”) na zestawy naczepowe czy
do pracy z odpadami zielonymi, przy których najlepiej sprawdza się łyżka z tzw. dociskiem.
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zwinne, ale miały niewystarczający udźwig,
bo łyżka żużlu potrafi ważyć nawet 2,5 t.
Zdecydowaliśmy więc o zakupie bardziej wydajnych ładowarek, zapewniających udźwig 4 t. W taki sposób zasiliły nasz dział dwie nowe ładowarki MLT
840, więc jedną MT 732 mogliśmy przekazać na użytek kolegów z innego działu – wspomina Marcin Gałan, kierow‑
nik waloryzacji i zestalania w Zakładzie
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Koninie. – Nowe maszyny dobrze radzą sobie z takim obciążeniem i mimo dość intensywnej eksploatacji nic poważnego nie dzieje się z nimi. A nie mają tutaj lekko, bo zakładając,
że wypełniona łyżka waży 2,5 t lub nawet więcej, gdy żużel jest mokry, to w ciągu roku przeładowują ok. 120 tys. t takiego materiału. Operatorzy lubią pracować
na tych maszynach. Cenią je za duży zapas
mocy, automatyczną skrzynię biegów i bogate wyposażenie – dodaje Marcin Gałan.
Przy takim obciążeniu maszyn dla kierow‑
nika w ZTUOK w Koninie istotną rolę od‑
grywa obsługa posprzedażowa, jaką za‑
pewnia Zeppelin Polska. – Najbliższy serwis znajduje się we Wrześni, a więc bardzo
blisko. To zwiększa dostępność części zamiennych, ale nawet gdy trzeba zamówić
coś z Francji, dostawa zajmuje tylko dwa
dni – podsumowuje Marcin Gałan.
Ładowarki teleskopowe Manitou bardzo
dobrze przyjęły się w MZGOK w Koninie
z kilku powodów. Jak zapewniają przedsta‑
wiciele zakładu, maszyny te oferują odpo‑
wiedni stosunek ceny i kosztów eksploatacji
do tego, co są w stanie zrobić. Możliwość
pracy z różnym osprzętem, duży wysięg,
odpowiednia szybkość, zwrotność, stabil‑
ność czy w końcu dobra trakcja bez wzglę‑
du na rodzaj podłoża sprawiają, że są nie‑
zastąpione w każdym dziale i operatorzy
chętnie z nich korzystają.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2021

13-15

PAŹDZIERNIKA

2021

TWORZYMY

KLIMAT
DLA BIZNESU

DOBRY

Międzynarodowy charakter targów
Kompleksowa oferta dla ochrony klimatu
i zrównoważonego rozwoju
Konferencje i spotkania eksperckie

WPISZ POLECO W PLAN
MARKETINGOWY SWOJEJ FIRMY
PROMOCYJNE CENY DO 8.06.2021
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ANNA GRĄDZIELEWSKA
+ 48 691 022 637
anna.gradzielewska@grupamtp.pl

HANNA PIECZYŃSKA
+ 48 539 190 077
hanna.pieczynska@grupamtp.pl

ZUZANNA KAMIŃSKA
+ 48 691 028 897
zuzanna.kaminska@grupamtp.pl

PIOTR DROZDOWSKI
+ 48 538 616 071
piotr.drozdowski@grupamtp.pl

pojazdy komunalne

Rynek ciężarówkowy
po roku z wirusem w tle
Ubiegły rok był inny niż wszystkie, jakie dotąd przeżyliśmy. Kryzys to żadna nowość, pamiętamy
dobrze ten z 2008 r., który dotknął finansów, a przez nie światowej gospodarki. Koronawirus,
choćby pośrednio, wpłynął na całą ludzkość.

O

ile transport wyszedł z zara‑
zy obronną ręką, to motoryzacja
bardzo ucierpiała i będzie długo
leczyć skutki choroby. Sprzedaż
samochodów ciężarowych w Europie spa‑
dła o blisko 19%, dużej ładowności nawet
więcej: o 27,3%. Ale te sektory mogą mó‑
wić o dobrej perspektywie, ponieważ od
kilku miesięcy rynek bardzo aktywnie od‑
bija, natomiast na samochody osobo‑
we, dobro w obecnej sytuacji luksusowe,
wciąż nie ma tylu chętnych, co wcześniej.
Branża pojazdów użytkowych była w lep‑
szej sytuacji także dzięki temu, że niezależ‑
nie od pandemii oczekiwano pogorszenia.
Przeciągający się Brexit i ochłodzenie głów‑
nych gospodarek wskazywały, że sprzedaż
może zmaleć o co najmniej 10%, wszyscy
byli gotowi na chudy rok 2020.
Nikt nie był jednak przygotowany na spa‑
dek o prawie 50%, jaki nastąpił na polskim
rynku w marcu ub. roku, zwiększony do po‑
nad 67% w kwietniu i przebity 70% w ma‑
ju. Trzeba było mieć żelazne nerwy, by prze‑
trzymać taką wiosnę. Na zapaść złożyły się
zarówno mniejsze zakupy wobec lockdow‑
nu w niektórych branżach przemysłu, jak

i zamknięcie zakładów produkujących sa‑
mochody ciężarowe oraz granic, co za‑
chwiało dostawami kooperacyjnymi. W tej
sytuacji powrót do normalnych poziomów
sprzedaży był wypadkową sprawności sie‑
ci i dostępności pojazdów, których po kilku‑
miesięcznym przestoju fabryk zrobiło się po
prostu za mało. Rok skończył się sprzedażą
20 671 pojazdów o DMC ponad 3,5 t, wo‑
bec 28 317 w 2019 r.
Nie doszło do większych przetaso‑
wań w pozycjach na rynku, z jednym wy‑
jątkiem firmy Scania Polska. Jako wice‑
lider w 2019 r., miała apetyt na więcej
w ub. roku, ale najgorzej odnalazła się
w covidowym chaosie i wylądowała na 5.
miejscu ze sprzedażą 3008 ciężarówek
(wyłącznie powyżej 16 t DMC) i najwięk‑
szym spadkiem: o 43%. Miejsce na rynku
też zależy od wielu czynników, m.in. tego,
czy producentowi zależy na wysokiej po‑
zycji i jest gotów rzucić na szalę marże ze
sprzedaży. Ale Scania zawsze dobrze trzy‑
mała jednocześnie ceny i notowania, tak
znaczny spadek to gorzka nauczka dla sie‑
ci, nawet jeśli od początku tego roku mar‑
ka szybko odrabia straty. Nie było w tym

DAF Trucks Polska w ciągu ub. roku zwiększył swój udział w rynku
śmieciarek z 6,6 do 9,2%. W tym zacznie proponować elektryczne
podwozie CF 6x2 Electric wraz z infrastrukturą ładowania.
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winy branży komunalnej, która od lat jest
wierna marce i w ub. roku kupiła 255 po‑
jazdów na podwoziach Scania, w tym aż
50 zasilanych CNG.
Pierwsze miejsce jak zwykle zajął DAF
Trucks Polska z wynikiem 4438 pojaz‑
dów powyżej 3,5 t DMC (4326 pow. 16 t
DMC) i spadkiem o 22,3%. Holenderski
producent najsprawniej uruchomił zakła‑
dy po lockdownie, a jego sieć, złożona
z silnych dealerów, mogła pozwolić so‑
bie na stworzenie zapasu pojazdów i za‑
chowanie lepszej ciągłości sprzedaży. Był
to też pierwszy rok działania akcji zmie‑
rzającej do zwiększenia sprzedaży pod‑
wozi DAF zwłaszcza do firm budowla‑
nych i komunalnych. Rezultaty oceniano
jako pomyślne wobec dodatkowej prze‑
ciwności losu, jaką jest produkcja modelu
LF w Anglii. Niejasne reguły Brexitu i wa‑
hania walutowe nie zachęcały do skła‑
dania zamówień, wobec czego rok za‑
mknął się sprzedażą 112 lekkich pod‑
wozi, dokładnie taką samą jak w 2019 r.
Cięższe CF i XF ruszyły zgodnie z planem,
co umożliwiło zwiększenie udziału w ryn‑
ku komunalnym z niespełna 7 do ponad

Dostępność dodatkowego szklenia drzwi po prawej stronie to tylko
jedna z wielu zalet podwozi Volvo FE, ale wciąż stanowią one tylko
mały fragment sprzedaży na naszym rynku.
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Solidne podwozia MAN TGS dobrze przyjęły się w polskich
przedsiębiorstwach wodociągowych: przy ciśnieniowym czyszczeniu
kanalizacji łatwo o przeciążenia. Kanro dostarczyła takie, z zabudową
Kaiser, do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim.

10%. Główny udział miały w tym pojazdy
z hakowymi mechanizmami załadunko‑
wymi: w tej atrakcyjnej niszy udział marki
jest bliski 12%.
Drugie miejsce na podium zajęła fir‑
ma MAN Trucks & Bus Polska, też nie
pierwszy raz. Ale wynik 3471 ciężarówek
powyżej 3,5 t (2973 pow. 16 t) trud‑
no uznać za sukces: to o 33,7% mniej
niż rok wcześniej! Nie tego oczekiwano
w roku wprowadzenia nowego modelu
TGX do transportu dalekiego, za czym
podążyły premiery reszty gamy: nowych
TGS, TGM i TGL. Oczywiście duża część
wysiłku poszła na marne wobec za‑
mknięcia zakładów w miesiąc po marco‑
wym debiucie TGX, ale widać, że nie wy‑
warł on piorunującego efektu na rynku
ciągników siodłowych, w których marka

Mercedes-Benz jako pierwszy wprowadził na rynek pojazdy
wyposażone fabrycznie w układ kamer i monitorów zastępujący
lusterka zewnętrzne, który przy pokonywaniu dłuższych tras pozwala
zaoszczędzić na paliwie.

spadła aż na 5. miejsce. Co gorsza nadal
nie ma on spodziewanego przełożenia
na wyniki. Firma przyznaje, że w ub. ro‑
ku odpuściła segment podwozi, w któ‑
rym od lat dominowała dzięki dobrze
wyszkolonym sprzedawcom i poro‑
zumieniom z producentami nadwozi.
Konkurencja, długo zadowalająca się cią‑
gnikami, w ostatnich kliku latach zwró‑
ciła mocno uwagę na podwozia i MAN
dogoniła, a Volvo okazało się w ub. roku
nawet lepsze. MAN może jednak zapisać
na koncie spore i prestiżowe dostawy
np. 40 podwozi pod śmieciarki zabudo‑
wane przez Ekocel czy pod 7 pojazdów
ciśnieniowych Kaiser skompletowanych
przez Kanro. Dużym sukcesem jest tak‑
że sprzedaż blisko 1 tys. samochodów
dostawczych TGE. W tej klasie wynik

poprawiono, wygrywając też kilka zna‑
czących przetargów dla służb państwo‑
wych, m.in. GITD i Policji. Były obawy,
jak sieć MAN poradzi sobie z nowym dla
niego produktem, tymczasem potrakto‑
wała go jako kolejną okazję do zwiększe‑
nia zysków ze sprzedaży i obsługi.
Wspomniana firma Volvo Trucks do‑
brze poradziła sobie z koronowym kryzy‑
sem, zajmując najniższe miejsce na po‑
dium tuż za MAN (3433 szt.); w porów‑
naniu z 2019 r. był to wynik o „tylko”
19% gorszy. Co ważne, osiągnięto go
niemal wyłącznie za pomocą ciężkich
pojazdów, poniżej 16 t sprzedano za‑
ledwie kilkanaście. Ale zrównoważenie
oferty między ciągnikami a podwozia‑
mi w pełni się powiodło, co będzie mia‑
ło szczególne znaczenie w tym roku, gdy
REKLAMA
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Ogólnie kiepski rok dla Scania Polska zakończył się umocnieniem
pozycji w branży komunalnej, w tym sporymi dostawami śmieciarek,
hakowców i bramowców CNG.

wchodzi nowa gama Volvo FH i FM. Te
pierwsze mogą dalej poprawić pozycję
marki w transporcie dalekim, natomiast
FM ze zmodernizowaną kabiną, stwarza‑
jące znacznie lepsze warunki pracy za‑
łogi m.in. co do widoczności z miejsca
kierowcy, mają podobną szansę w za‑
stosowaniach specjalistycznych, w tym
komunalnych.
Firma Mercedes‑Benz Trucks znalazła
się już za podium z wynikiem 3133 sprze‑
danych ciężarówek, o 26% gorszym r/r,
na co solidarnie złożyły się zarówno lżej‑
sze pojazdy, jak i te powyżej 16 t DMC. Ale
to jest zwyczajowe miejsce tej marki, któ‑
ra woli oceniać rok po zyskach, a nie pozy‑
cji rynkowej. Za nią jak wspominano naj‑
bardziej stratna Scania, natomiast na do‑
le tabeli zrobiło się ciekawie. IVECO jest
na 6. miejscu jak rok wcześniej, ale ze spo‑
rym przyrostem sprzedaży do 1645 po‑
jazdów (+7,3%). Jeszcze lepiej wyglą‑
da to w ciężkiej gamie, gdzie przyrost
wyniósł blisko 63%. Na liczby przekła‑
da się skromniej: w sumie 620 pojazdów,

ale blisko 400 z nich miało zasilanie ga‑
zem ziemnym! Główny powód tego suk‑
cesu to stawki niemieckiego myta, któ‑
re sprzyjają użyciu LNG przez firmy trans‑
portowe jeżdżące do lub przez Niemcy.
W kilku krajach Europy skroplony gaz jest
znacznie tańszy niż olej napędowy i dzia‑
ła zadowalająco dużo stacji tankowania,
a że IVECO postawiło wcześnie na tech‑
nologię Natural Power, jej nowy S‑Way
LNG stał się przebojem. Jak zwykle dobrze
sprzedawał się lekki Daily, więc IVECO
Poland może uznać ub. rok za udany.
Nie mogą tego powiedzieć w Renault
Trucks Polska wobec spadku sprzedaży
o blisko 39%, do 906 pojazdów, w tym
840 z ciężkiej gamy. Zawirowania koro‑
nawirusowe dotknęły markę w niewygod‑
nej pozycji, którą można nawet określić ja‑
ko budowanie od podstaw. Nie sprzyjał jej
okres połączenia sieci z Volvo Trucks, a od
decyzji o uwolnieniu nie upłynęło wystar‑
czająco dużo czasu, by poszerzyć dla sie‑
bie miejsce na rynku i okrzepnąć na nim.
Na pewno nie zostanie odpuszczony

Renault Trucks Polska ma mocne układy z firmami zabudowującymi
nadwozia komunalne, 3‑osiowy D Wide stał się bazą wielu śmieciarek
z napędem tradycyjnym i gazowym, a wkrótce w wersji Z.E. stanie się
pierwszą u nas dużą śmieciarką elektryczną.
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Dla IVECO Poland 2020 r. był bardzo dobry, jeśli chodzi o ciężkie
pojazdy zasilone skroplonym gazem ziemnym, natomiast Eurocargo
CNG sprzedano tylko 6 sztuk.

segment komunalny, w którym Renault
Trucks ma wiernych klientów. Wychodząc
im naprzeciw jako pierwsza firma na na‑
szym rynku zaproponuje dużą elektryczną
śmieciarkę na podwoziu D Wide Z.E., któ‑
ra już tej wiosny rozpocznie próbne jazdy
w rzeczywistych warunkach eksploatacji.
Przyzwyczailiśmy się pisać o siódemce
producentów dzielących między siebie ry‑
nek. Trzeba zmienić ten nawyk: do tego
grona dołączyła firma Ford Trucks. Turecki
producent może poszczycić się nawet
największymi przyrostami, ale startował
w 2019 r. z niskiego poziomu. Ubiegły rok
zakończył sprzedażą 146 ciągników
F‑Max, co trzeba uznać za doskonały wy‑
nik jak na okoliczności nie sprzyjające
eksperymentom przewoźników z nowy‑
mi pojazdami. Importer, Q Service Trucks,
nie chciał z kolei ryzykować uruchamia‑
nia sprzedaży podwozi z oferty komunal‑
nej i budowlanej Forda. Zapewne zrobi
to w tym roku, który po pierwszych mie‑
siącach zapowiada się pomyślnie.
Wojciech Karwas

Ten ósmy, Ford Trucks, też znalazł drogę do przedsiębiorstw
komunalnych i to może być bardzo wygodne miejsce dla jego
F‑Maxów. Pomoże rozszerzenie oferty na mniejsze kabiny i moce
silników bardziej przydatne w „krajówce”.
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NOWE PRODUKTY!
PRASY STACJONARNE
Z KONTENERAMI WYMIENNYMI

 Prasokontenery
 Kontenery hakowe
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PRASOKONTENERY

 Kontenery bramowe
 Kontenery specjalistyczne

METBUD-Gończyce Sp. z o.o. to uznany producent kontenerów i prasokontenerów do systemów hakowych, bramowych oraz
wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych. Naszą zaletą jest wysoka jakość, produkcja nietypowych wyrobów, często jednostkowych,
które posiadają atesty i świadectwa na bezpieczną eksploatację. Zapewniamy terminowość wykonania. Produkty są zawsze objęte
12-miesięczną gwarancją. Stosujemy wyłącznie materiały wysokiej jakości, a nasze wyroby cieszą się znakomitą renomą i jakością.
Oferujemy również transport po atrakcyjnych cenach na wszystkie nasze produkty, tak samo w kraju jak i zagranicą.

Podstawowym profilem działalności firmy jest:

•
•
•
•

produkcja prasokontenerów
produkcja kontenerów hakowych h=1570 mm wg normy DIN 30722
produkcja kontenerów hakowych h=1200 mm
produkcja kontenerów do systemów bramowych wg normy DIN 30720

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Metbud-Gończyce Sp. z o.o.
Gończyce 74C
08-460 Sobolew

e-mail:
biuro@metbud-gonczyce.pl,
handlowiec@metbud-gonczyce.pl

telefon:
+48 605 781 199
+48 25 748 40 08

fax:
+48 25 786 66 19
www.metbud-gonczyce.pl
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Zabudowa Medium XL do obsługi
kontenerów KP7 w konińskim PGKiM
Zabudowy śmieciarek wyposażone w portal do podejmowania pojemników typu KP7 to rozwiązanie
często niedoceniane w zbiórce odpadów. Główną przyczyną jest konieczność wprowadzenia nowego
systemu logistycznego i konsekwencja w jego realizacji. Ale korzyści wynikające z takiego rozwiązania
są wymierne. Potwierdza to przykład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie,
które po dwóch dekadach stosowania unikatowej metody nie zamierza z niej rezygnować i niedawno
nabyło nowy pojazd z zabudową Medium XL firmy Ekocel umożliwiającą opróżnianie kontenerów KP7.

P

GKiM
w
Koninie
obsługuje
obecnie ok. 60 tys. mieszkańców
za pomocą 14 pojazdów do zbiór‑
ki i wywozu odpadów. Decyzja
o włączeniu do floty dwóch śmieciarek
Ekocel z portalem do załadunku kon‑
tenerów KP7 zapadła ponad 20 lat te‑
mu. Od tamtej pory mocno rozwinęło

się budownictwo jednorodzinne i coraz
większą rolę odgrywa zbiórka selektyw‑
na, powodując zmniejszenie liczby kon‑
tenerów KP7 na rzecz mniejszych pojem‑
ników, ale wprowadzony system wykazał
tyle zalet, że z powodzeniem jest stoso‑
wany do dzisiaj. Wśród najważniejszych
są niższe koszty transportu wynikające

Śmieciarkę
dostarczoną
do Konina
wyróżnia
wysoki stopień
uniwersalności,
bo oprócz
kontenerów
KP7 nadal
można ją
wykorzystywać
do obsługi
„zwykłych”
pojemników.
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z eliminacji przejazdów „na pusto” ty‑
powy dla hakowców i bramowców oraz
stały dostęp do pojemników w miejscach
intensywnego gromadzenia odpadów.
Chodzi np. o zakłady produkcyjne, ogro‑
dy działkowe czy cmentarze, gdzie czę‑
sto zabranie pojemnika na dłuższą chwi‑
lę powoduje wyrzucanie śmieci bezpo‑
średnio na podłoże, a potem koniecz‑
ność ręcznego zbierania ich do kontene‑
ra. Inną zaletą systemu Ekocel jest ela‑
styczność na zmiany w strukturze odpa‑
dów. Zaraz po wprowadzeniu tzw. usta‑
wy śmieciowej okazało się, że niektó‑
re założenia dotyczące lokalizacji czy ilo‑
ści i wielkości pojemników nie sprawdza‑
ją się. Początkowo społeczeństwo miało
problem z właściwą segregacją, więc do‑
minowały odpady zmieszane. Obecnie,
gdy ta świadomość wzrosła, częstszego
opróżniania wymagają inne frakcje, dla
których lepiej podstawić jeden KP7 niż
TK nr 1/2021
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Do wyładunku kontenerów KP7 służy sterowany hydraulicznie portal. Chwytanie pojemników odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku bramowców. Rozwiązanie stosowane przez PGKiM zapewnia duże korzyści ekonomiczne, bo do jednej śmieciarki można opróżnić kilka kontenerów, a w przypadku systemu hakowego czy bramowego każdy pojemnik (ewentualnie dwa w przypadku zestawu przyczepowego) wymaga oddzielnego kursu.

kilka mniejszych. Mając uniwersalną za‑
budowę Ekocel można szybko reagować
na tego typu zmiany w trendach. Dzięki
produktom Ekocel w PGKiM osiągnięto
perfekcję w szerokim wykorzystywaniu
śmieciarek z systemem zagęszczania od‑
padów – w całej flocie jest tylko jeden po‑
jazd z zabudową hakową.
Zadowolenie z wieloletniej eksploata‑
cji zabudów Ekocel zaowocowało naj‑
nowszym zakupem. Śmieciarka Medium
XL na podwoziu Scania P320 pojawiła się
w PGKiM jesienią 2020 r. i jest kontynu‑
atorką sprawdzonej metody odbioru od‑
padów. Zabudowa składa się z ożebro‑
wanej skrzyni ładunkowej wykonanej ze

stali o wysokiej wytrzymałości i odporno‑
ści na ścieranie. Zastosowana prasa zapew‑
nia stopień zgniotu 4:1. Dzięki dużej po‑
jemności wanny zasypowej czas wyładun‑
ku kontenera zajmuje od 30 do 50 sekund.
Wrzutnik WELAKI‑SK 200 jest przystoso‑
wany do wszystkich rodzajów pojemni‑
ków zgodnych z normą PN‑EN‑840‑1 do 3.
Wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. układ
centralnego smarowania oraz kame‑
rę umożliwiającą zdalną kontrolę strefy
załadunku.
Nowy pojazd ma podwozie z najczę‑
ściej spotykanym układem napędowym
6x2 i wleczoną osią skrętną, która ogra‑
nicza promień zawracania i tym samym

ułatwia manewrowanie przy podczepianiu
kontenerów. Zwiększone właściwości trak‑
cyjne nie są potrzebne, bo śmieciarka ni‑
gdy nie wjeżdża na składowisko, a jedynie
do sortowni lub sąsiadującej z nią spalar‑
ni. Również miejsca załadunku odpadów
mają odpowiednie podjazdy. Są to najczę‑
ściej osiedla domów wielorodzinnych i za‑
kłady przemysłowe. Zakupiona niedaw‑
no śmieciarka z czasem zastąpi dwa star‑
sze pojazdy tego typu. Jej wysoka uniwer‑
salność pozwoli na płynne dostosowywa‑
nie się do zmiennego strumienia odpa‑
dów, zapobiegając konieczności inwestycji
w kolejny specjalistyczny sprzęt.
Grzegorz Teperek
REKLAMA

Najnowsza generacja MEDIUM X4
Nowy design. Nowa technologia.

Model zaprojektowany pod kątem
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System myjący KOMUNAL WASH
– szybko i skutecznie
Ustąpiły silne mrozy, więc
sezon mycia pojemników już się
rozpoczął. Taką usługę można
świadczyć np. za pomocą
śmieciarko‑myjek, dostępnych
m.in. w ofercie KOMUNAL
TRUCK. Wśród ostatnich
realizacji firmy z Siemianowic
Śląskich jest instalacja
zamontowana na zabudowie
NTM KG najnowszej generacji.

Ś

mieciarko‑myjka to rozwiązanie nie‑
zwykle praktyczne. Pojazd może być
wykorzystywany do odbioru i trans‑
portu odpadów, a jednocześnie my‑
cia pojemników. Co istotne proces ten odby‑
wa się zaraz po opróżnieniu pojemnika i tym
samym nie wymaga dodatkowego cyklu ro‑
boczego. Ułatwia też organizację pracy, bo
autonomiczna myjka musi jechać tuż za
śmieciarką. W przeciwnym razie w pojemni‑
ku mogą pojawić się nowe odpady i nie da
się go umyć. Korzystając ze śmieciarko‑myjki
nigdy nie ma takiego ryzyka, więc jej załoga
może pracować dowolnym tempem. Do te‑
go dochodzą poważne argumenty ekono‑
miczne. Dysponując śmieciarko‑myjką nie
trzeba kupować drugiego specjalistycznego
pojazdu, ubezpieczać go, serwisować i za‑
trudniać kolejnych osób do jego obsady.
Zastosowany system KOMUNAL WASH
umożliwia mycie pojemników od 120
do 1100 l. Jednym z jego kluczowych ele‑
mentów są zbiorniki na wodę, które stano‑
wią niezależną konstrukcję, zamontowaną

na ramie pomocniczej między skrzynią
zbiorczą a kabiną. W przypadku pojaz‑
du Scania P320 o rozstawie osi 4150 mm
wyposażonego w 20‑metrową zabudo‑
wę NTM KGHH zbiornik na czystą wodę
ma pojemność 2250 l. Pod nim znajduje
się zbiornik na wodę brudną, którego po‑
jemność wynosi w tym przypadku 880 l
i jest on wyposażony w duży właz ułatwia‑
jący czyszczenie. Oba zbiorniki są wykona‑
ne ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm.
Ich kształt jest dopasowany do zabudo‑
wy, co zapewnia maksymalne wykorzysta‑
nie dostępnej przestrzeni i jednocześnie es‑
tetyczny wygląd pojazdu. Pomiędzy osiami,
a więc pod zabudową śmieciarki, znajduje
się kolejny zbiornik o pojemności 200 l, któ‑
ry służy do gromadzenia odcieków powsta‑
jących podczas zagęszczania odpadów.

Zbiorniki
na wodę czystą i brudną są umieszczone
z przodu zabudowy
i odpowiadają jej
kształtem, więc cały
pojazd prezentuje się
bardzo estetycznie.
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Film z pracy systemu KOMUNAL WASH
– zeskanuj kod lub wpisz adres:

www.technika‑komunalna.pl/filmy/32021f
Zasada działania systemu KOMUNAL
WASH jest prosta i łatwo z niego korzystać.
Woda ze zbiornika na czystą wodę trafia
grawitacyjnie przez filtr do pompy wysoko‑
ciśnieniowej (uruchamianej dopiero po wy‑
braniu funkcji mycia), skąd jest doprowa‑
dzana do głowic rotacyjnych lub dysz my‑
jących. Głowice są umieszczone w odwło‑
ku na dwóch podwójnych ramionach za‑
mocowanych do jego bocznych ścian. Za
ruch wysięgników odpowiadają siłowniki
pneumatyczne – po dwa na każdą stronę.
Proces mycia rozpoczyna się tuż po
opróżnieniu pojemnika, gdy jest on jeszcze
umieszczony w odwłoku do góry dnem.
Wtedy ramiona są odchylane od ścian za‑
budowy i unoszone, sięgając głowicą my‑
jącą w głąb kosza. Każda z nich jest ob‑
rotowa i ma po cztery dysze: jedną punk‑
tową i trzy szerokokątne. Ta pierwsza słu‑
ży do podcinania przyklejonego do ścian
brudu, a pozostałe – zmywania i wypłu‑
kiwania z pojemnika nieczystości. Oprócz
głowic rotacyjnych są jeszcze zastosowa‑
ne tzw. turbodysze, skierowane wyłącznie
na dno pojemnika, ponieważ zwykle jest
ono najbardziej zabrudzone. Elementy te
są montowane obok głowic myjących, po
jednym na każdym ramieniu.
TK nr 1/2021
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System KOMUNAL WASH może myć
wszystkie pojemniki obsługiwane przez
śmieciarkę, na której został zamonto‑
wany. Ponadto, jeśli w danym momen‑
cie operator opróżnia tylko jeden pojem‑
nik, np. 120‑litrowy, wówczas jest urucha‑
miana tylko jedna głowica, co gwarantu‑
je oszczędność medium a jednocześnie
zapobiega rozprzestrzenianiu mgły wod‑
nej. Brudna woda razem z nieczystościa‑
mi spływa na dno wanny odwłoka, a na‑
stępnie, poprzez 2‑stopniowy separator,
trafia do specjalnego kanału. Gdy ten zo‑
stanie zapełniony, następuje automatycz‑
ne przepompowanie nagromadzonej cie‑
czy do zbiornika wody brudnej za kabi‑
ną. Proces ten można zainicjować ręcznie
i w dowolnym momencie, a więc przy czę‑
ściowym zapełnieniu kanału. Standardowy
czas mycia pojemników wynosi 6, 12,
18 lub 24 sekundy, ale na życzenie klienta
można zaprogramować inne cykle. Chcąc
uzyskać jeszcze lepszy efekt mycia, do wo‑
dy dodaje się detergenty, środki dezynfek‑
cyjne, antyodorowe itp. Tego typu sub‑
stancje rozpuszczone w wodzie o pod‑
wyższonej temperaturze czy nawet sama
ciepła woda działają znacznie lepiej niż
w przypadku, gdy jest ona zimna. Dlatego
firma KOMUNAL TRUCK stosuje autorski,
opatentowany na całą Europę system pod‑
grzewania wody, który znalazł zastosowa‑
nie również w prezentowanym pojeździe.
Co go wyróżnia? W zbiorniku na czystą wo‑
dę znajduje się spiralna wężownica, przez
którą przepływa olej hydrauliczny z ukła‑
du napędzającego elementy zabudowy

Ramiona systemu KOMUNAL WASH podczas pracy odchylają się od bocznych ścian odwłoka,
a następnie wchodzą w głąb pojemnika. Elementy poniżej głowic myjących to tzw. turbodysze
przeznaczone do skutecznego usuwania odpadów, które przywarły do jego dna.

W zabudowach NTM pompa
wody jest montowana
wewnątrz skrzyni ładunkowej,
za płytą wypychającą, dzięki
czemu instalacja myjąca
może być stosowana nawet
w przypadku podwozi
gazowych, elektrycznych
albo z wyjątkowo krótkim
rozstawem osi, gdzie jest
mało miejsca na dodatkowy
osprzęt.

(prasę, płytę wypychającą, wrzutnik i od‑
włok). Jest ona zamontowana na tzw. po‑
wrocie, gdzie medium ma już niskie ci‑
śnienie. Podczas pracy śmieciarki olej hy‑
drauliczny podgrzewa się do temperatu‑
ry ok. 70°C lub wyższej, więc wężowni‑
ca działa jak grzałka. Tego typu rozwią‑
zanie ma jeszcze jedną cenną zaletę –
wysoka temperatura oleju wpływa nega‑
tywnie na układ hydrauliczny, a zanurzo‑
na w wodzie wężownica działa podobnie
do chłodnicy oleju, często stosowanej np.
w maszynach roboczych.

Czysta woda pod wysokim ciśnieniem
jest też doprowadzana do lancy, która dzię‑
ki 15‑metrowemu wężowi umieszczonemu
na zwijaczu umożliwia mycie ręczne pojem‑
ników na odpady, w tym również z zewnątrz.
Urządzenie może być też wykorzystywane
np. do mycia kontenerów, wiat przystanko‑
wych, pojazdów i maszyn.
Firma KOMUNAL TRUCK zapewnia kom‑
pleksową obsługę serwisową systemów my‑
jących KOMUNAL WASH, a także zabudów
NTM, na których zostały zamontowane.
Karol Wójtowicz
REKLAMA

KOMUNAL TRUCK

ul. Henryka Krupanka 83, 41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 229 82 54, biuro@komunaltruck.pl

WASH

www.komunaltruck.pl
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Szeroki zakres usług serwisowych
Terberg Matec Polska
Zakres usług świadczonych przez serwis Terberg Matec Polska daleko wykracza poza standardowe
naprawy bieżące oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oferowanych śmieciarek i zamiatarek.
Warszawska firma prowadzi również zaawansowane remonty i kompleksowe odbudowy takich maszyn,
w znaczący sposób wydłużając okres ich eksploatacji.

O

ferta rozszerzonych napraw jest
skierowana dla różnych grup odbiorców. Może być atrakcyjną propozycją dla klientów, którzy ze
względu na krótki okres umowy zawierany ze zleceniodawcą obawiają się inwestować w nowy sprzęt i wolą jak najdłużej wykorzystywać dotychczasowy. W ten sposób
nie nadwyrężają swojego budżetu, zachowując płynność finansową nawet w trudniejszych czasach. Z takiego rozwiązania
powinny również korzystać firmy dbające
o swoje pojazdy, przywiązane do nich czy

ceniące prostsze konstrukcje starszych podwozi. Mimo wieku i/lub dużego przebiegu nadal mogą one doskonale pełnić swoją funkcję przez wiele lat. Zaawansowany
remont lub odbudowa są też ciekawą alternatywą dla tzw. przekładek (na stare podwozie trafia nowa zabudowa). Koszt przeprowadzonych czynności jest dużo niższy, a na pojeździe zostaje zabudowa, która jest dobrze znana przez załogę śmieciarki. Rozszerzone usługi serwisowe mogą mieć również zastosowanie w przypadku konieczności dokonania naprawy

Śmieciarka Olympus Mini z 2015 r. po wymianie skrzyni ładunkowej. Na wszystkie
przeprowadzone remonty i odbudowy Terberg Matec Polska udziela 12‑miesięcznej gwarancji.
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powypadkowej. Właśnie taka sytuacja miała miejsce jesienią ub. roku, gdy do serwisu
przy ul. Inowłodzkiej w Warszawie zgłosiła
się firma EKO Sp. z o.o. z Kalisza z 6‑letnim
Fuso Canterem wyposażonym w zabudowę Olympus Mini o pojemności 7 m3.
Pojazd był wyjątkowy, a wręcz „historyczny”, bo to pierwszy egzemplarz takiej zabudowy sprzedany w naszym kraju przez
Terberg Matec Polska. Uszkodzenie nie
wydawało się poważne. Powstało na skutek kolizji ładowarki ze śmieciarką, która zakończyła się kilkudziesięciocentymetrowym rozerwaniem lewej ściany zabudowy przy dolnym obrzeżu. Ta ściana nie
jest płaska, tylko zaokrąglona, co nadaje jej odpowiednią sztywność – bez przetłoczeń czy żebrowych wzmocnień, które
zwiększają masę pojazdu. Ale przez to nie
dało się jej naprawiać miejscowo a nawet
wymienić całej ściany. Taki profil jest bowiem uzyskiwany wyłącznie fabrycznie i tylko wtedy gwarantuje właściwe prowadzenie płyty oporowo‑wypychającej czy szczelność i trwałość całej konstrukcji. Jedynym
rozwiązaniem pozostała więc wymiana skrzyni ładunkowej na nową. Wiązało
się to m.in. z przełożeniem odwłoka, płyty, instalacji hydraulicznej i elektrycznej.
TK nr 1/2021
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Uszkodzenie nie wyglądało na poważne,
ale ze względu na zaokrąglony kształt
ściany nie można było wykonać naprawy
miejscowej lub wymienić jej w całości.

Mimo dużego zakresu prac, cały proces
przebiegł bardzo sprawnie i zajął jedynie
kilka tygodni, wliczając w to czas oczekiwania na dostawę nowej skrzyni.
Terberg Matec Polska nie definiuje poziomów takich napraw. W każdym przypadku zakres prac jest ustalany indywidualnie. Kluczową rolę odgrywa tutaj zlecenie klienta, ale także rozpoznanie stanu
technicznego zabudowy, bo przy okazji

Wymiana skrzyni wiąże się niemal z całkowitym
rozebraniem zabudowy. Po odłączeniu odwłoka
następuje demontaż płyty oporowo-wypychającej oraz
instalacji elektrycznej i hydraulicznej.

remontu czy odbudowy warto wymienić
inne, newralgiczne elementy, które niedługo mogłyby spowodować awarię. Takie
działanie skuteczne zapobiega przestojom
pojazdu w przyszłości i jest znacznie tańsze niż przy konieczności naprawy doraźnej, choćby ze względu na łatwiejszy dostęp do danego elementu i tym samym
mniejszą liczbę roboczogodzin poświęconych na jego wymianę.

Szeroka oferta usług serwisowych oferowanych przez Terberg Matec Polska to efekt
wieloletniego doświadczenia firmy w sprzedaży i obsłudze pojazdów do odbioru odpadów, a także profesjonalnego zaplecza technicznego. Wyposażenie warsztatu
przy siedzibie spółki w Warszawie obejmuje m.in. dwudźwigarową suwnicę o maksymalnym udźwigu 8 t (po 4 t na hak).
Karol Wójtowicz
REKLAMA

NOWOCZESNA EKOTECHNOLOGIA
 Pojazdy komunalne do zbiórki odpadów
 Profesjonalne zamiatarki
 Autonomiczne myjki i śmieciarko-myjki do pojemników na odpady
 Pojazdy z napędem elektrycznym
 Mobilny i stacjonarny serwis
Terberg Matec Polska Sp. o.o. ul. Inowłodzka 5 (wjazd od ul. Annopol) 03-237 Warszawa
Tel. +48 22 370 28 10

e-mail: kontakt@terbergmatec.pl

www.terbergmatec.pl

Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/TerbergMatecPolska
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Dzięki połączeniu najlepszych cech trudnościeralnej blachy HARDOX z doświadczeniem inżynieryjnym Wastequip nowe kontenery są nawet do 700 kg
lżejsze, mają większą wytrzymałość i potrzebują mniej napraw niż tradycyjne. Wykonane w całości z jednego gatunku stali, mają mniej części,
wymagają mniej spawania, a do tego są bardziej estetyczne dzięki gładkiej powierzchni ścian, na której można umieścić reklamy.

Kontenery hakowe Wastequip
ze stali HARDOX 450
Trudnościeralna i wytrzymała stal HARDOX jest produkowana przez szwedzki koncern SSAB już od blisko
40 lat, zdobywając w tym czasie uznanie graniczące z podziwem. Dzięki umiejętnemu połączeniu składu
i obróbki cieplnej uzyskano twardość ok. 450 HB i granicę plastyczności 1200 MPa, nie utrudniając przy
tym stosowania w produkcji.

J

est to stal o zawartości węgla poniżej
0,3%; o jej właściwościach decydują
niewielkie dodatki manganu, chro‑
mu, niklu i molibdenu oraz mikrodo‑
datek boru, który sprzyja tworzeniu drob‑
noziarnistej struktury. Bardzo niskie są z ko‑
lei zawartości szkodliwego fosforu i siarki.
Wytwarzanie stali HARDOX polega na wal‑
cowaniu na gorąco, hartowaniu i odpusz‑
czaniu, które powoduje zwiększenie udar‑
ności i poprawia właściwości plastyczne.
Do tego SSAB ściśle przestrzega składu
i ciasnych tolerancji grubości, zapewnia‑
jąc także bardzo dużą płaskość powierzch‑
ni arkuszy blachy. Dla producentów, którzy
używają tego materiału, oznacza to stałość

parametrów wytrzymałościowych, łatwe
spawanie dzięki niskiemu równoważniko‑
wi węglowemu oraz bezpieczną obróbkę
na zimno, np. wyginanie na raz ustawionej
krawędziarce bez obawy, że blacha z któ‑
rejś dostawy popęka. Do tego, HARDOX
450 można giąć na promieniu tylko 3 ra‑
zy większym niż grubość blachy, co umoż‑
liwia kształtowanie złożonych profili za‑
miast spawania z kilku elementów.
Dzięki takim właściwościom stal
SSAB podbiła świat, a produkują ją hu‑
ty w szwedzkich Börlange i Oxelosun oraz
amerykańskim Mobile. HARDOX jest do‑
brze znany w USA i stosowany na zabu‑
dowy ciężarówkowe, ale do niedawna nie
Większa odporność
na zużycie wydłuża dwukrotnie żywotność, ograniczając koszty wielokrotnych wymian. Mniejsza masa kontenera istotnie wpływa na niższe koszty eksploatacji dzięki
oszczędności paliwa,
a jednocześnie mniejszą emisję CO2 .
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używano go do wykonania kontenerów
hakowych. Jako pierwsza zrobiła to firma
Wastequip, producent sprzętu do trans‑
portu odpadów. Impulsem było pytanie
przewoźnika, który poszukiwał sposobu
na obniżenie kosztów wynajmu kontene‑
rów, dochodzących do 500 tys. USD rocz‑
nie nie licząc bieżącej obsługi i napraw. We
współpracy z działem technicznym SSAB
Americas powstał wspólny projekt produk‑
tu, który drastycznie zmniejszył koszty ope‑
racyjne wywozu odpadów w hucie Mobi‑
le. Klient używa tam modeli 15‑, 20‑, 30‑
i 40‑jardowych (chodzi o pojemności, od
ok. 11 do 30 m3) oraz kontenera zbiorniko‑
wego na odpady chemiczne wykonanych
z trudnościeralnej blachy HARDOX.
Obietnice konstruktorów trzeba było jed‑
nak sprawdzić w praktyce. Przygotowano se‑
rię testów porównawczych kontenera ze sta‑
li HARDOX 450 i kontenera do ciężkich za‑
dań wykonanego z miękkiej stali, ze ściana‑
mi wzmacnianymi zewnętrznymi usztywnie‑
niami. Próby obejmowały uderzenia w bok
pustych kontenerów młotem wyburzenio‑
wym, zrzucanie ciężkich stalowych elemen‑
tów i załadunek gąsek surówki hutniczej.
Zgodnie z przewidywaniami trudnościeralna
TK nr 1/2021
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blacha HARDOX okaza‑
RockBox to zupełnie nowa koncepcja konteła się znacznie bardziej od‑
nera złomowego amerykańskiego producenta.
Ściany i górne obramowanie są wykonane ze staporna na przebicie, mimo
li HARDOX 450, która łączy bardzo dużą odporraczej niedużej grubości
ność na ścieranie i wytrzymałość z bezproblemo3,2 mm na ścianach i 4 mm
wym formowaniem. Dzięki właściwościom materiału i usztywnieniu konstrukcji przez krawęna podłodze. Ale tu uwi‑
dzie zagięcia ścian w dolnej części, kontener jest
doczniły się zalety stali, któ‑
mniej wrażliwy na uderzenia przez zasypywany
ra pracuje w zakresie sprę‑
materiał czy kolizje z ładowarką.
sremotsuc noitilomed dna parcs ytud yvaeh rof laedI
żystym i po uderzeniu wra‑
ca do poprzedniego kształtu. Młot pneuma‑
wygięło się oczywiście w łuk, ale nie było
zastosowanie pod kątem jakości spawania,
ot tliub dna reignprojektu.
orts si reniatnoc ffDodat‑
O lloR xoBkcoR WEN
tyczny głównie zdrapał z niej farbę, a w zwy‑
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ła grubsza (4,8 mm) i miała wzmocnienia,
stali o wytrzymałości 300 MPa.
w nim materiał. Dla
ISK 54 .sv ISK 581 htgnerts elisneT •
które trzeba dospawać, tworząc potencjal‑
Na bazie tych doświadczeń Wastequip
użytkowników w USA i Kanadzie, którzy
thgiew ni rethprzechodzą
gil %02
ne źródła korozji.
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z kontenerów ze stali miękkiej
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ot pwykonane
U•
Podobnie skończyło się zrzucenie z kil‑
kański nową rodzinę bardzo wytrzymałych
na
z trudnościeralnej blachy HAR‑
reniatnoc DHX ot nosirapmoc no desaB *
kumetrowej wysokości odcinka teownika
kontenerów RockBox. Wykonane w cało‑
DOX, oszczędności i korzyści są oczywiste.
gnoL X2 stsaL
o masie ok. 300 kg i złomowanego blo‑
ści z blachy o grubości 4,8 mm, nosząrelo‑
Wojciech Karwas
sriaper reweF ,egamad stsiseR •
ekilnu egamad stsiser dna tcapmi sdnatshtiw xoBkcoR
ku silnika ważącego 450 kg: od podłogi
go HARDOX In My Body, co jest swoistym
.derutcip sreniatnoc parcs dradnats
z HARDOX‑u odbiły się pozostawiając nie‑
znakiem jakości i potwierdzeniem dla użyt‑
Film
wielki ślad, w tradycyjnym kontenerze dziu‑
kowników, że ich kontenery spełniają naj‑
z testu porównawczego
rawiąc ją mimo grubości blachy 6,4 mm.
wyższe standardy. Każdy wyrób z takim zna‑
kontenera ze stali
miękkiej i kontenera
Najbardziej spektakularna próba to zasy‑
kiem przechodzi rygorystyczną kontrolę ja‑
z HARDOX‑u 450
panie do pełna gąskami hutniczymi: w tym
kości i zostaje certyfikowany jako produkt
– zeskanuj kod
momencie w kontenerze znajdowało się
premium. Specjaliści w dziedzinach zużycia
lub wpisz adres:
www.technika‑komunalna.pl/filmy/12021f
ponad 100 t ładunku! Górne obramowanie
materiałów i konstrukcji dokładnie analizują
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Punkt przeładunku odpadów
na naczepy z ruchomą podłogą
Przy znacznych odległościach od miejsca odbioru do sortowni czy zakładu recyklingowego, mniejsza
liczba pojazdów o dużej ładowności, potrzebujących tylko kierowcy, przewiezie odpady znacznie
taniej niż śmieciarki z kilkuosobową załogą. Rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek doprowadziły
do powstania w Polsce wielu punktów przeładunku odpadów.

R

ozwiązania są różne, zależnie m.in.
od wolumenu odpadów wytwa‑
rzanych przez obsługiwaną spo‑
łeczność i od lokalnej infrastruktu‑
ry transportowej. Dominują jednak syste‑
my wykorzystujące kontenery hakowe, wy‑
wożone zestawami złożonymi z samocho‑
du wyposażonego w urządzenie załadun‑
kowe i przyczepy. PTM Polska proponuje
inny układ: z zastosowaniem naczep z ru‑
chomą podłogą. Typowy punkt tego typu
ma cztery stanowiska do dokowania na‑
czep, zasypywanych odpadami wprost
ze śmieciarek podjeżdżających do rampy
rozładunkowej w górnej części obiektu.
Przystosowane do tego systemu naczepy
muszą mieć dach z hydrauliczną pokrywą,
zasłaniającą otwór załadunkowy po przy‑
jęciu porcji odpadów, by ograniczyć moż‑
liwość wydostawania się ich poza pojazd.
W trakcie oczekiwania na kolejny ładunek
mechanizm ruchomej podłogi, zasilany ze
stacjonarnej instalacji hydraulicznej, prze‑
mieszcza odpady do przedniej części na‑
czepy. W tej podstawowej formie punkt

jest w stanie przyjąć w ciągu doby ok.
20 śmieciarek, każda z ok. 5 tonami odpa‑
dów w jednym kursie.
Konkretna masa dowożonych odpa‑
dów jest mierzona przez wagę kontrolną
na wjeździe i wprowadzana do systemu ste‑
rującego optymalnym wykorzystaniem każ‑
dej naczepy. Gdy ich ilość zbliży się do do‑
puszczalnej ładowności (w Polsce to ok.
25 t) naczepa jest gotowa ruszyć do sor‑
towni lub zakładu utylizacji oddalonych na‑
wet o 100‑150 km. Do sprawnego działa‑
nia takiego punktu są potrzebne 4 naczepy
zadokowane i 2 w trasie, czyli system mu‑
si objąć także 2 ciągniki i 6 kierowców
na 3 zmiany.
Zaletami tego rozwiązania są prosta
konstrukcja i niewielka powierzchnia, ja‑
ką taki punkt zajmuje oraz mało kłopo‑
tliwa lokalizacja. Koszt wykonania całego
obiektu zwraca się w bardzo krótkim cza‑
sie zależnie od odległości instalacji zago‑
spodarowania odpadów. Łatwa jest tak‑
że rozbudowa, co zwiększa elastyczność
operacyjną. Przy większych wymaganiach

co do wydajności można dodać kolejne
stanowiska. Ale podstawową korzyścią jest
właśnie większa efektywność. Typowe za‑
daszone kontenery na odpady, wymaga‑
ne do obsługi punktu przeładunkowego,
mają pojemność niewiele przekraczają‑
cą 30 m3. Zestaw przyczepowy może wy‑
wieźć dwa takie, czyli łącznie nawet ok.
70 m3 odpadów. Naczepa z ruchomą pod‑
łogą łatwo zmieści o 15% więcej i podob‑
nie lepiej wypada pod względem ładowno‑
ści. Nawet jeśli przyjąć najmniej korzystną
konfigurację naczepy z ruchomą podłogą
(przystosowaną do agresywnych odpadów
i uszczelnioną, by zapobiec wyciekom), da
się uzyskać wspomniane 25 t, o co bardzo
trudno w zestawie kontenerowym.
Dodatkowo, kontenery wymagają urzą‑
dzeń do częstego przekładania pod lejem
załadunkowym punktu, a do ich ulokowa‑
nia na podwoziach samochodu i przycze‑
py są potrzebni kierowcy o wysokich kwa‑
lifikacjach. Obsługa ruchomej podłogi też
nie jest zajęciem dla nowicjuszy, ale pod‑
pięcie naczepy i hydrauliki do ciągnika

Punkt przeładunku odpadów proponowany przez PTM Polska
zajmuje niewielką powierzchnię, determinowaną głównie
przez drogi dojazdowe o promieniach łuków i pochyłościach
dostosowanych do zwrotności i długości zestawów
naczepowych. Nie jest potrzebne miejsce na przekładanie
kontenerów między samochodem i przyczepą.

Punkt przeładunku odpadów powinien być wyposażony
w obsługujący 4 stanowiska agregat hydrauliczny z automatyką
sterującą, do zasilania mechanizmu ruchomej podłogi naczep.
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W najprostszej postaci rampa rozładunkowa może być osłonięta tylko
ażurową kratownicą pokrytą siatką i wyposażona w minimum infrastruktury ułatwiającej cofanie śmieciarki z placu manewrowego do leja.

jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Co rów‑
nie ważne, zestaw kontenerowy trzeba
ponownie rozpiąć w miejscu rozładunku
i wysypywać odpady z każdego pojemni‑
ka osobno. Trwa to długo i wymaga od‑
chylenia pojemnika, wysokość pojazdu ro‑
śnie wtedy do co najmniej 4,5 m. Przy roz‑
ładunku w halach ta operacja często oka‑
zuje się po prostu niemożliwa. Naczepa

Ze względu na prostą konstrukcję do punktu przeładunkowego
odpadów można szybko dobudować kolejne stanowisko
rozładunkowe, a pod nim dok na jeszcze jedną naczepę.

z ruchomą podłogą rozładuje się w każ‑
dym wskazanym miejscu przy minimum
manewrów.
W tej najprostszej postaci odpady nie
są zagęszczane po rozładunku ze śmiecia‑
rek, co można łatwo skompensować sto‑
sując naczepy o dużej pojemności. Dzięki
wyeliminowaniu kosztownego sprzętu
do zagęszczania taki układ jest preferowany

w przypadku niewielkiej ilości odpadów.
Planując punkt zgodnie z wymaganiami
klientów można uzupełnić go o dodatkowe
funkcje, np. kształtując lej zasypowy tak, by
magazynować szczytowe przepływy odpa‑
dów z pojazdów do zbiórki. W ten sposób
zmniejszy się liczbę naczep niezbędnych
do sprawnej obsługi punktu.
Wojciech Karwas
REKLAMA
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Elektryczna trójka Goupil

Trójka elektrycznych pojazdów użytkowych Goupil, które wjadą tam, gdzie inne
nie mogą. Od lewej: G4 o szerokości nadwozia 1,2 m, G6 (1,7 m), G2 (1,1 m).

Francuski producent pojazdów elektrycznych do transportu lokalnego Goupil Industrie działa od 1996 r. i jest
jednym z pionierów tej branży. Od 2011 r. należy do amerykańskiej Polaris Industries, znanej z produkcji
quadów, skuterów śnieżnych i motocykli. Wykorzystując ich technologię w układach przeniesienia napędu,
firma Goupil odniosła sukces handlowy, sprzedając dotąd ponad 20 tys. pojazdów do 35 krajów.

Z

alety furgonetek elektrycznych w po‑
równaniu ze spalinowymi są oczywi‑
ste: bezemisyjny i cichy napęd, brak
ograniczeń wjazdu na obszary miej‑
skie, odzysk energii podczas hamowania,
trwała konstrukcja, niższe koszty utrzyma‑
nia i składki ubezpieczeniowe, korzyści po‑
datkowe. Użytkownicy mogą wykorzystać
w pełni te możliwości tylko w konstrukcjach
dojrzałych technicznie i wspartych przez
niezawodny serwis. Tak jest w przypadku

pojazdów Goupil, bazujących na latach do‑
świadczeń i produkowanych seryjnie w ska‑
li przekraczającej 2 tys. szt. rocznie. Opiekę
nad nimi na poszczególnych rynkach spra‑
wują wypróbowani partnerzy; u nas jest
to spółka Zeppelin Polska, dobrze znana
w branży komunalnej i budowlanej.
Projektując swój najpopularniejszy mo‑
del G4 firma Goupil zadbała, by nie było
dla niego także fizycznych przeszkód przy
wjeździe w najciaśniejsze uliczki czy aleje

Goupil G2 jest w stanie wygodnie dostarczyć 2 pracowników i sprzęt
o masie do 600 kg ulokowany na skrzyni ładunkowej, która może być
samowyładowcza.
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parkowe. Dotyczy to zwłaszcza szerokości,
która wynosi 1,2 m, ale długość też jest
nieduża: 3,6 m; zewnętrzna średnica za‑
wracania wynosi 7,8 m. Ten model mo‑
że być homologowany jako pojazd użyt‑
kowy kategorii N1 lub jako „ciężki pojazd
4‑kołowy do celów użytkowych” kategorii
L7e‑CU, co wiąże się m.in. z jeszcze dalej
idącymi ułatwieniami dostępu do obsza‑
rów zamkniętych dla ruchu. Są też pewne
ograniczenia, np. mocy silnika do 15 kW,

Goupil G4 z odkurzaczem do liści zbieranych do skrzyni podwyższonej
nadstawkami i zamkniętej opończą. Większość zabudów wykonuje producent pojazdu, stosując wyłącznie elektryczne zasilanie mechanizmów.
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Goupil celuje z G6, elektrycznym podwoziem pod zabudowę, w niszę
rynkową: w tej klasie DMC nie ma rywali, a ładownością dorównuje
pojazdom 3,5‑tonowym, których też jest bardzo niewiele.

prędkości maksymalnej do 90 km/h, wy‑
miarów zewnętrznych, masy całkowi‑
tej czy masy ciągniętej przyczepy. Pojazd
N1 może przewieźć więcej, ale warun‑
ki techniczne dla pojazdów L7e są szcze‑
gólnie korzystne w przypadku napędu
elektrycznego.
Goupil G4 jest produkowany od 2016 r.
jako następca modelu G3. Początkowo
proponowany z akumulatorami kwasowo
‑ołowiowymi, obecnie jest wyposażany
wyłącznie w lekkie akumulatory litowo
‑jonowe o pojemności 9 lub 14 kWh. Dzię‑
ki temu pogodzono zasięg (maks. 135 km)
z ładownością, która sięga nawet 1,2 t.
Do tego, G4 może ciągnąć przyczepę ha‑
mowaną o masie 1400 kg na drogach
i nawet 3,5 t na terenie zamkniętym, je‑
śli ma homologację N1, i niespełna 300 kg
z homologacją L7e – to jedna z różnic. Na‑
pędzany silnikiem o mocy 10 kW rozwija
prędkość maksymalną 50 km/h, zupełnie
wystarczającą w przypadku obsługi lokal‑
nych klientów i jest dopuszczony do ruchu
drogowego bez żadnych ograniczeń. Nie
ma też przeszkód pod stronie pogody: ka‑
bina jest ogrzewana niezależnym urządze‑
niem spalinowym. Dzięki swym zaletom
G4 dobrze przyjęły się na rynku, w rodzi‑
mej Francji sprzedano w ub. roku ponad
460 szt. z homologacją N1.
Latem 2019 r. do oferty Goupil tra‑
fił jeszcze mniejszy pojazd G2 o długości
3,3 m przy szerokości 1,1 m (podobnie ja‑
ko ewolucja wcześniejszego G1). Homolo‑
gowany wyłącznie w kategorii L7e, G2 jest
napędzany silnikiem o mocy 5,1 kW po‑
bierającym prąd z akumulatora litowo
‑jonowego o pojemności 5,2 lub 8,6 kWh.
Pojazd o masie całkowitej 1,1 t z mniejszą
baterią ma ładowność blisko 600 kg, czy‑
li może zabrać 2 pracowników i 360 kg
materiałów lub sprzętu na skrzyni ładun‑
kowej o wymiarach 1,3x1,08 m, bezsze‑
lestnie przewożąc je na odległość 60 km.
TK nr 1/2021

Firma Dalby opracowała do G6 hakowe
urządzenie załadunkowe z aluminiowym pojemnikiem transportowym. Może on posłużyć do przewożenia materiałów sypkich lub
lekkich maszyn komunalnych, które wjadą na odstawiony kontener.

Trzy miejsca, wielofunkcyjna kierownica, klimatyzacja, elektryczne podnośniki szyb i składane lusterka zewnętrzne, cyfrowa
tablica rozdzielcza
z 10‑calowym wyświetlaczem informacyjnym, układ multimedialny i oświetlenie LED: kabina
G6 oferuje komfort
na poziomie pojazdów wielkoseryjnych.

Z większym akumulatorem zasięg wydłu‑
ża się do 100 km kosztem raptem 30 kg
ładowności. G2 może ciągnąć przyczepkę
o masie całkowitej 230 kg. Prędkość maksy‑
malna sięga 30 km/h, lecz można ją ograni‑
czyć do 10 km/h, by zwiększyć bezpieczeń‑
stwo pracy w bezpośredniej bliskości przechodniów.
Jesienią 2019 r. na targach Solutrans
w Lyonie debiutował największy model
Goupil G6, czyli elektryczny samochód
dostawczy w kategorii homologacyjnej
N1 o DMC 2,6 t i ładowności do 1,2 t, wy‑
posażony w kabinę 3‑osobową. Produk‑
cja seryjna ruszyła rok później. Dzięki sil‑
nikowi o mocy 62 kW i momencie obro‑
towym 182 Nm pojazd ma dynamikę wy‑
starczającą do ruchu lokalnego; prędkość
maksymalna jest limitowana do 80 km/h.
Kompaktowe wymiary (długość 4,8 m
i szerokość 1,7 m) ułatwiają G6 wykony‑
wanie zadań komunalnych i logistyki miej‑
skiej nawet na wąskich ulicach. Elektrycz‑
ny transporter może sprawdzić się również
w sprzedaży obwoźnej lub jako foodtruck.
Goupil we współpracy z wyspecjalizowa‑
nymi producentami zabudów proponuje
całą gamę rozwiązań w różnych obszarach
zastosowań. Na początku opracowano
do G6 hakowe urządzenie załadunko‑
we ze skrzynią wywrotną o ładowności

800 kg. Szybko będą dostępne m.in. pod‑
nośnik balkonowy i śmieciarka z tylnym za‑
ładunkiem. Takim zastosowaniom sprzyja
niska rama, rezultat napędu na przednie
koła i umieszczenia akumulatora litowo
‑jonowego pod kabiną kierowcy. Za pomo‑
cą wbudowanej ładowarki o mocy 6,6 kW
akumulator o pojemności 28,8 kWh moż‑
na naładować ze stacji typu WallBox w cią‑
gu 5 h, a przez noc ze zwykłego gniazdka.
Zasięg mierzony wg procedury WLTP ma
przekraczać 150 km.
Wszystkie pojazdy Goupil łączy podob‑
na zasada konstrukcji, ze stalową ramą
nośną spawaną na zrobotyzowanych sta‑
nowiskach i zabezpieczaną w procesie ka‑
taforezy oraz kabiną z aluminium i two‑
rzyw sztucznych.
Wojciech Karwas

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
POJAZDÓW GOUPIL W POLSCE
Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Kajetany, ul. Klonowa 10
05‑830 Nadarzyn
tel. +48 22 566 47 00
tel. +48 22 566 47 11
biuro@zeppelin‑polska.com
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Wielofunkcyjny zbiornik
MEPROZET montowany na TUZ‑ie
Istniejąca na rynku od niemal
50 lat firma Meprozet Kościan S.A.
przyzwyczaiła swoich klientów
do bardzo szerokiej oferty
produktów opartych na bazie
zbiorników asenizacyjnych,
zarówno w sektorze maszyn
rolniczych jak i komunalnych.
Wsłuchiwanie się w potrzeby
klientów oraz dbałość o wysoką
jakość produktów w połączeniu
z konkurencyjnymi cenami,
zapewniły firmie wielu
zadowolonych klientów.

T

o właśnie oni najbardziej przy‑
czyniają się do ciągłej rozbu‑
dowy asortymentu oferowane‑
go przez spółkę, oczekując wy‑
specjalizowanych produktów dopaso‑
wanych do ich indywidualnych potrzeb.
Jednym z rozwiązań zainspirowanych
przez wymagającego klienta jest zbiornik
o pojemności 1000 l, mocowany na trój‑
punktowym układzie zawieszenia ciągni‑
ka. Mała, kompaktowa jednostka może
współpracować praktycznie z każdym cią‑
gnikiem rolniczym lub komunalnym wy‑
posażonym w TUZ o udźwigu minimum
1200 kg. Główny element roboczy ze‑
stawu stanowi kompresor o wydajności

Ocynkowana konstrukcja gwarantuje długą żywotność zestawu, istnieje również
możliwość dodatkowego pokrycia zbiornika oraz ramy farbą w dowolnym
wybranym przez zamawiającego kolorze.

2600 l/min, napędzany silnikiem hydrau‑
licznym bezpośrednio z rozdzielacza cią‑
gnika. Napełnianie i opróżnianie zbiorni‑
ka odbywa się poprzez zawór sterowany
ręcznie lub hydraulicznie – w zależności
od potrzeby i rodzaju wykonywanej pra‑
cy. Pozwala to zaoszczędzić czas opera‑
tora, ograniczając „wędrówki” do kabi‑
ny w celu przesterowania zaworu. Zestaw
wyposażony został ponadto w górny właz
szybkootwieralny, ułatwiający czyszczenie
i konserwację oraz rurowy wskaźnik po‑
ziomu, który umożliwia wygodną kontro‑
lę stanu napełnienia zbiornika. Ciekawym
dodatkiem jest też boczny króciec z za‑
worem kulowym, zakończony przyłączem

Na życzenie klienta zbiornik można wyposażyć w kompresor z napędem na wałek WOM lub
w przypadku montażu zbiornika na wózku akumulatorowym w napęd za pomocą silnika
elektrycznego. Oprócz uchwytów pod TUZ zbiornik został również wyposażony w uchwyty
pozwalające na transport i załadunek urządzenia wózkiem widłowym.
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strażackim, pozwalający rozbudować
funkcjonalność zbiornika o wiele róż‑
nych opcji znajdujących się w ofercie fir‑
my Meprozet. Urządzenie można wypo‑
sażyć m.in. w zestaw do podlewania zie‑
leni miejskiej, zraszacz lub belkę do mycia
dróg mocowaną na przednim TUZ‑ie cią‑
gnika. Istnieje również możliwość podzia‑
łu zbiornika na dwie komory i doposaże‑
nie go w opcję wysokiego ciśnienia w celu
czyszczenia i udrażniania rur kanalizacyj‑
nych oraz pistoletu z lancą do mycia np.
maszyn komunalnych lub budowlanych.
Funkcjonalność i możliwość szybkiego
montażu do różnego typu pojazdów spra‑
wia, że mini‑zbiornik Meprozet stanowi
doskonałą alternatywę dla standardowych
przyczep asenizacyjnych o małych pojem‑
nościach. Zbiornik może być wykorzysty‑
wany przez przedsiębiorstwa komunalne
do obsługi ogródków działkowych, dom‑
ków letniskowych lub toalet przenośnych.
Małe rozmiary i sposób montażu na cią‑
gniku pozwalają na obsługę infrastruktu‑
ry w miejscach, w które trudno wjechać
ciągnikiem z przyczepą lub samochodem
asenizacyjnym. Urządzenie może też sta‑
nowić ciekawe rozwiązanie dla dużych za‑
kładów pracy przy doraźnej obsłudze in‑
frastruktury wewnątrzzakładowej.
Marcin Marciniak
MEPROZET
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BOGATA OFERTA ROZWIĄZAŃ
DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH

50 LAT

DOŚWIADCZENIA

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

MEPROZET KOŚCIAN S.A.

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

Katalog wyrobów jest dostępny
na stronie: www.meprozet.pl
Sprzedaż prowadzona jest
przez sieć punktów dealerskich.
Zapraszamy do zakupu
naszych wyrobów.

www.meprozet-koscian.eu

Postaw na jakość.

64-000 Kościan, ul. Gostyńska 71
e-mail: meprozet@meprozet.pl
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Wiosenne porządki
z zamiatarkami PRONAR
Firma Pronar ma już długą
tradycję w produkcji szerokiej
gamy sprzętu komunalnego
do letniego i zimowego
utrzymania dróg. Ważną część
tej oferty stanowią profesjonalne
zamiatarki ciągnione.

Zamiatarka Pronar ZMC 2.0 ma masę 2300 kg.
Pozwala na pracę z prędkością do 6 km/h.

N

ajmniejsza maszyna tego typu
marki Pronar to zamiatarka podci‑
śnieniowa ZMC 2.0. Jej układ za‑
miatania (o szerokości 2‑2,3 m)
składa się z dwóch napędzanych hydrau‑
licznie szczotek talerzowych, kierujących
zanieczyszczenia do środka maszyny, skąd
podciśnieniowy system zasysania przeno‑
si je do umieszczonego w tylnej części za‑
miatarki zbiornika o pojemności 2,1 m3.
W trakcie wyładunku jest on unoszony hy‑
draulicznie na wysokość 1600 mm, dzięki
czemu zgromadzone nieczystości można
opróżnić bezpośrednio na przyczepę lub
do kontenera. W standardowej wersji ma‑
szyna ZMC 2.0 ma zbiornik na wodę o po‑
jemności 240 l, ale w ramach wyposaże‑
nia opcjonalnego można zamontować do‑
datkowy, o pojemności 200 l. Do zamia‑
tarki ZMC 2.0 wymagany jest ciągniki (lub
inny nośnik) o mocy co najmniej 60 KM,
z WOM‑em zapewniającym prędkość

1000 obr./min. Wydajność tej maszyny
wynosi 13800 m2/h.
Przy konieczności obsługi większych te‑
renów optymalnym rozwiązaniem będzie
model ZMC 3.0. To największa maszyna te‑
go typu produkowana przez spółkę z Narwi,
zapewniająca wydajność ok. 54 tys. m2/h.
Ma ona konstrukcję elewatorową, a więc
z mechanicznym transportem zanieczysz‑
czeń. Oznacza to, że boczne, zamontowa‑
ne przed osią szczotki talerzowe obracają
się do środka maszyny i podgarniają odpady
w kierunku umieszczonej centralnie, ale za
osią szczotki walcowej. Ta ostatnia obraca
się przeciwnie do kierunku jazdy, skutecznie
nagarniając zanieczyszczenia na przenośnik

Maszyna ZMC 3.0 wymaga zastosowania ciągnika o mocy co najmniej 75 KM, ale jej wydajność
jet niemal 4-krotnie większa niż modelu ZMC 2.0.
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taśmowy, który transportuje je do zbiorni‑
ka. Można jeszcze zastosować opcjonalną
trzecią szczotkę. Ma ona możliwość pracy
w zakresie 15 cm powyżej i poniżej podło‑
ża, dzięki czemu skutecznie usuwa zanie‑
czyszczenia m.in. z rynsztoków, zatok stu‑
dzienek kanalizacyjnych oraz innych trudno
dostępnych miejsc. Powierzchnie zamiata‑
nia wszystkich szczotek częściowo się po‑
krywają, dzięki czemu cały obszar za ma‑
szyną o szerokości maksymalnie 2,7 m jest
dokładnie oczyszczony. Zamiatarka Pronar
ZMC 3.0 stanowi znakomite rozwiązanie
nie tylko do sprzątania ulic po okresie zi‑
mowym, ale także dbania o czystość latem.
Wynika to m.in. z możliwości zastosowania
różnego rodzaju szczotek dostosowanych
do rodzaju sprzątanej powierzchni.
W 2019 r. pojawiła się zmodernizo‑
wana wersja zamiatarki ZCM 3.0, która
otrzymała oznaczenie ZMC 3.1, ale ma‑
szyna „3.0” nadal jest oferowana. Do no‑
wej zamiatarki wprowadzono wiele prak‑
tycznych ulepszeń, choć zasada działania
pozostała ta sama. Czego dotyczą różni‑
ce? W modelu ZMC 3.1 zastosowano dwa
zbiorniki na wodę o łącznej pojemności
1120 l. Znajdują się one po bokach maszy‑
ny, dzięki czemu są bardziej „bezpieczne”,
ale też polepszają stabilność zamiatarki.
Drugą ważną nowością jest duża, podno‑
szona tylna klapa, która razem z odchyla‑
nymi zbiornikami na wodę zapewnia zna‑
komity dostęp do elewatora. Wyładunek
nagromadzonych zanieczyszczeń odbywa
TK nr 1/2021
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W zamiatarce ZMC 3.1 układ zasilania lancy ma oddzielną pompę
zapewniającą ciśnienie 150 bar, umożliwiając wydajne mycie wiat
przystankowych, ławek w parkach, znaków drogowych itp.

się na prawą stronę patrząc w kierunku
jazdy. Zbiornik jest podnoszony na wyso‑
kość 2,2 m. Operację tę poprzedza auto‑
matyczne wysunięcie podpór hydraulicz‑
nych, które stabilizują maszynę.
W nowej zamiatarce zamiast jednej za‑
montowano dwie pompy hydrauliczne:
jedna jest odpowiedzialna za napęd układu
roboczego (szczotek), druga zasila wszyst‑
kie siłowniki. Do nowości należy też me‑
chanizm, który w ramach przygotowania

Podnoszona pokrywa i odchylane na bok zbiorniki na wodę
zapewniają wygodny dostęp do elewatora, ułatwiając np. kontrolę
i czyszczenie zespołu.

do pozycji transportowej nie tylko podno‑
si szczotki, ale również chowa je w obry‑
sie maszyny. Zmieniono również budo‑
wę szczotki walcowej – walec z tworzywa
sztucznego z nabitym włosiem zastąpiono
wymiennymi pierścieniami (wieńcami) na‑
kładanymi na wał nośny. W razie potrzeby
wymienia się poszczególne wieńce o róż‑
nych klasach twardości (zależnie od zasto‑
sowanych materiałów), co pozwala dosto‑
sować szczotkę do określonych zadań.

Zmianie poddano też pulpit sterują‑
cy. W obecnej postaci ma on wyświetlacz
i jest o wiele mniejszy, dzięki czemu ła‑
twiej znaleźć na niego miejsce w kabinie
ciągnika. Pulpit pozwala m.in. na zdalne
uruchamianie szczotek, regulację ich do‑
cisku, prędkości obrotowej i pochylenia,
obsługę elewatora (w tym włączenie ru‑
chu wstecznego, gdy dojdzie do jego za‑
blokowania), załączanie zraszania czy
świateł.
REKLAMA
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Pełna gama ciągników
kompaktowych New Holland
Ostatnia zima pokazała, że jednak warto być przygotowanym na większe opady śniegu. W jaki sposób?
Na przykład zaopatrując się w kompaktowy ciągnik zdolny do pracy z różnym osprzętem, dzięki czemu
łatwo znajdzie się dla niego praca również w innych porach roku. Kompletną gamą takich maszyn
dysponuje firma New Holland.

N

oszą one nazwę Boomer, a ich
aktualna oferta obejmuje aż sie‑
dem modeli. Najmniejszy, Boomer
25 Compact, dołączył do niej
na początku ub. roku. To odpowiedź na po‑
trzeby klientów, którzy coraz częściej dopy‑
tywali się o bardzo mały ciągnik, pełniący
rolę głównie wydajnej kosiarki. W porów‑
naniu do kolejnego w typoszeregu modelu
Boomer 25 ma krótszy rozstaw osi i mniej‑
szą długość, jest też od niego lżejszy o po‑
nad 100 kg. Do napędu nowej maszyny
zastosowano silnik 3‑cylindrowy o pojem‑
ności 1260 cm3. Jednostka osiąga moc
24,7 KM i spełnia najnowsze normy emisji
spalin Stage V. Napęd na obie osie (przed‑
nia dołączana mechanicznie) jest przeno‑
szony za pośrednictwem dwuzakresowej
przekładni hydrostatycznej (HST). Boomer
25 Compact może być wyposażony w fa‑
bryczną kabinę – niewiele firm w tym seg‑
mencie może pochwalić się dostępno‑
ścią takiego rozwiązania. W przeważającej
72 | technika-komunalna.pl

większości są to miniciągniki bez kabin lub
co najwyżej z kabinami montowanymi lo‑
kalnie. Nową maszynę można ponadto za‑
mówić z fabryczną kosiarką międzyosiową
oraz ładowaczem czołowym.
Kolejny model w typoszeregu cią‑
gników kompaktowych New Holland
to Boomer 25 tzw. klasy 1. Jest napędza‑
ny silnikiem 3-cylindrowym o pojemności
1318 cm3 i mocy 24 KM. W pozostałych
modelach również zastosowano jednostki
3-cylindrowe, ale o pojemności 1879 cm3.
Zarówno w jednym jak i drugim przypad‑
ku silnik spełnia już najnowszą normę emi‑
sji spalin Stage V. Boomer 35 i Boomer
40 to modele tzw. klasy 2, odpowiednio
o mocy 35 KM i 40 KM. Całą ofertę ciągni‑
ków kompaktowych New Holland zamykają
modele klasy 3, tj. Boomer 45, 50 i 55. W naj‑
mocniejszym ciągniku Boomer 55 moc wy‑
nosi aż 57 KM. Maksymalny moment obro‑
towy uzyskiwany jest już od 1600 obr./min,
co oznacza, że ciągnik przy takich obrotach

uzyskuje pełne możliwości uciągu. Ponadto
silnik jest elastyczny, charakteryzuje się ni‑
skim zużyciem paliwa, a przy nagłym spad‑
ku obrotów maszyna nie zgaśnie.
We wszystkich ciągnikach Boomer
za wyjątkiem modelu 25 Compact pro‑
ducent umożliwia wybór między prze‑
kładnią hydrostatyczną a mechaniczną.
Pierwszy typ skrzyni w modelu Boomer 25
jest 2‑zakresowy (HST2), w pozostałych
3‑zakresowy (HST3). Wszystkie ciągni‑
ki z przekładnią hydrostatyczną są stero‑
wane za pomocą dwóch pedałów – jeden
służy do jazdy w przód, drugi – wstecz.
Rozwiązanie to wpisuje się w koncepcję
maksymalnie uproszczonej, intuicyjnej ob‑
sługi, której przyświeca hasło „jump and
drive”, czyli „wskakuj i jedź”. Równie prosto
korzysta się z ciągników Boomer ze skrzy‑
nią mechaniczną, bo wszystkie przekład‑
nie są synchronizowane, dzięki czemu nie
ma potrzeby całkowitego zatrzymania po‑
jazdu przy zmianie biegu do jazdy w przód
TK nr 1/2021
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Nawet w najmniejszym ciągniku Boomer 25 Compact jest dostępny
przedni TUZ produkowany przez firmę Pol‑Agra, umożliwiając np.
pracę z pługiem do odśnieżania.

na bieg wsteczny. Czynność tę ułatwia
dźwignia nawrotna, umieszczona w wy‑
godnym dostępie po lewej stronie kierow‑
nicy. Model Boomer 25 posiada przekład‑
nię 6x2. Klasa 2, czyli Boomer 35 i 40 mają
przekładnię 12x12 (po cztery biegi w trzech
zakresach), a największe Boomery 45,
50 i 55: 16x16 (po cztery biegi w czterech
zakresach). Z uwagi na niewielką różnicę
w cenie, polscy klienci coraz częściej decy‑
dują się jednak na odmiany hydrostatycz‑
ne, zapewniające najwyższy komfort pracy.
Zakres zastosowań ciągników Boomer
zwiększają możliwości indywidualnej kon‑
figuracji, pozwalając na łatwe dopaso‑
wanie nośnika do najbardziej wyszuka‑
nych potrzeb. Za przygotowanie maszyny
zgodnie z wymaganiami klienta odpowia‑
da firma Pol‑Agra z Płońska, będąca auto‑
ryzowanym dealerem maszyn marki New
Holland. Niemal od początku działalności
koncentruje się ona nie tyko na rolnictwie,

ale również branży komunalnej, co zaowo‑
cowało podpisaniem przed wieloma laty
umowy z firmą New Holland o zacieśnie‑
niu współpracy w zakresie maszyn Boomer.
Przy doposażaniu ciągników Pol‑Agra ko‑
rzysta przede wszystkim z autorskich roz‑
wiązań. Od wielu lat zajmuje się bowiem
m.in. produkcją i montażem układów
pneumatycznych czy kompletnych TUZ‑ów
i układów WOM. Zakres jej kompetencji
obejmuje też m.in. modernizację układów
hydraulicznych w celu np. zwiększenia
osiągów albo wyprowadzenia dodatko‑
wych wyjść, produkcję i montaż zaczepów
pod obciążniki, wsporników do bezpo‑
średniego montażu pługów odśnieżnych,
a także dodatkowych wzmocnień pod‑
podwoziowych pod takie pługi, górnych
zaczepów transportowych, podnośników
czołowych do przeładunku palet oraz błot‑
ników. Częstym zabiegiem jest montaż ka‑
biny do wersji ROPS, kiedy np. użytkownik

Prezentowany ciągnik New Holland Boomer 45 należy do tzw. klasy 3.
i reprezentuje najnowszą generację maszyn, które spełniają
najbardziej restrykcyjną normę emisji spalin Stage V.
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Małe traktory o wielkich możliwościach! Choć ciągniki Boomer mają
kompaktowe rozmiary, z powodzeniem można do nich stosować
rozwiązania typowe dla dużych traktorów, jak np. ładowacz czołowy.
Po prawej stronie przykład kompletacji Boomera 25 do utrzymania
terenów zielonych, obejmującej kosiarkę międzyosiową ze zbiornikiem
do zbierania trawy i opony z niskim bieżnikiem.

stwierdził, że przydałaby mu się ochrona
przed warunkami atmosferycznymi. Każda
kabina oferowana przez Pol‑Agrę ma cer‑
tyfikat ROPS/FOPS, izolację akustyczną,
ogrzewanie, układ wentylacji, instalację ra‑
diową, oświetlenie halogenowe itp. W ra‑
mach opcji można zamówić m.in. klima‑
tyzację czy dodatkowe oświetlenie robo‑
cze. Spółka z Płońska ma też bogatą ofertę
osprzętu do ciągników Boomer, przy czym
część z nich to jej autorskie produkty, jak
np. zgarniak, który można w prosty spo‑
sób odwrócić i wykorzystywać jako pług
do odśnieżania. Inne ciekawe rozwiąza‑
nie to sterowany hydraulicznie pług strzał‑
kowy, dostępny z mocowaniem na wspor‑
nik lub przedni TUZ. Dzięki temu firma jest
w stanie dostarczyć maszynę w pełni goto‑
wą do pracy – od pielęgnacji zieleni latem,
po utrzymanie chodników, dróg i placów
w okresie zimowym.
Karol Wójtowicz

Każdy ciągnik serii Boomer może być wyposażony w kabinę – zależnie
od modelu fabryczną lub zamontowaną przez firmę Pol‑Agra, ale obie
spełniają najwyższe standardy komfortu i bezpieczeństwa.

technika-komunalna.pl | 73

utrzymanie dróg i zieleni

New Holland od 12 lat
na najwyższym stopniu podium
W 2020 r. zarejestrowano 9937 nowych ciągników rolniczych. Nie przekroczono wprawdzie
symbolicznej bariery 10 tys. szt., ale i tak jest to najlepszy wynik w ciągu trzech ostatnich lat.
W porównaniu do 2019 r., kiedy miało miejsce 8714 rejestracji takich maszyn, ich liczba zwiększyła się
o 1223 szt., co oznacza 14‑procentowy wzrost.

W

yniki sprzedaży nowych cią‑
gników rolniczych na polskim
rynku w 2020 r. kolejny raz
potwierdzają dominację mar‑
ki New Holland, która od 12 lat utrzymuje
pozycję lidera w tym rankingu. Ubiegły rok
zamknięto rejestracją 1817 „niebieskich”
ciągników, a więc o 297 szt. więcej niż
przed rokiem, co oznacza wzrost o 19,5%.
New Holland dzięki temu poprawił swoje
udziały rynkowe. Na koniec 2019 r. wyno‑
siły one 17,4%, w 2020 r. zwiększyły się
do 18,3%.
– Jest to niewątpliwy sukces całej naszej sieci dystrybucyjnej, która ma pełne
wsparcie i pomoc ze strony zespołu marki New Holland pracującego w Polsce.
Zaangażowanie ludzi związanych z marką i koncentracja na najwyższych standardach pracy w każdym obszarze naszego działania przekładają się na lojalność
i zaufanie klientów, którzy otrzymują od
nas wszechstronną i profesjonalną obsługę w każdym punkcie sprzedaży i serwisu.
Jesteśmy dumni z tego, że pomimo bardzo
trudnego i nietypowego roku, który właśnie się skończył, sięgamy ponownie po
to trofeum. Dziękuję wszystkim za ten rok
ciężkiej pracy, ale przede wszystkim naszym klientom, bo to oni w głównej mierze po raz kolejny zdecydowali o naszym
sukcesie – podkreśla Adam Sulak, dyrektor
74 | technika-komunalna.pl

marki New Holland i członek zarządu firmy
CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
Z danych agencji marketingowej Martin
& Jacob Sp. z o.o. wynika, że najwyższy
wskaźnik rejestracji odnotowano w lipcu
2020 r. – nowych właścicieli znalazło wte‑
dy 1095 maszyn. Łatwo też zauważyć kolej‑
ny rok wyraźnego prowadzenia grupy lide‑
rów, wśród których należy wymienić 4 naj‑
bardziej popularne marki: New Holland,
Kubota, John Deere oraz Deutz‑Fahr. To
właśnie ci producenci w tym roku zareje‑
strowali łącznie 5209 nowych ciągników,
co stanowi blisko 53% całego wolumenu re‑
jestracji. Wyróżniającym się segmentem jest
przedział mocy od 100 do 140 KM w cią‑
gnikach średniej wielkości, który bardzo dy‑
namicznie się rozwija i w tej chwili oscyluje
w granicach 1200 szt. Marka New Holland
od 2020 r. oferuje tutaj aż 3 serie najwięk‑
szych jednostek: T5 Electro Command oraz
nowości T5 Dynamic Command i T5 Auto
Command. Ten trend jest równie wyraźny
w krajach Europy Zachodniej.
New Holland jako jedyny producent
może pochwalić się aż trzema mode‑
lami w tzw. rankingu TOP 10 najlepiej
sprzedających się ciągników rolniczych
w Polsce w 2020 r. Co istotne, są to mode‑
le należące do różnych segmentów mocy:
TD5.85 (188 rejestracji), T4.75S (147 reje‑
stracji) i T6.125 z liczbą 139 rejestracji

– W 2021 r. marka New Holland będzie w dalszym ciągu walczyła o utrzymanie pozycji lidera rynku. Przewidujemy,
że rynek ciągników będzie kształtował się
na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, jednakże wszystko uzależnione jest
od ogólnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju i na świecie. Sytuacja pandemiczna też potencjalnie będzie tutaj miała istotne znaczenie. Fakt, że w sprzedaży nowych ciągników rolniczych marka
New Holland jest od 12 lat niekwestionowanym liderem, oczywiście daje nam
ogromną satysfakcję, ale jednocześnie
bardzo nas motywuje. Taki wynik to swego rodzaju duża odpowiedzialność, nie
możemy sobie pozwolić na sprawienie zawodu naszym obecnym i przyszłym klientom. Dlatego też wciąż sami sobie podnosimy przysłowiową poprzeczkę, wyznaczamy nowe, coraz bardziej ambitne cele, nieustannie pracujemy nad nowymi projektami. Mogę już dziś powiedzieć, że w tym roku zaprezentujemy kilka nowości produktowych ciekawych
z perspektywy polskich rolników. Jestem
przekonany, że dzięki naszym działaniom
w tym roku zbudujemy jeszcze lepsze relacje z naszymi klientami, co pozwoli nam
na osiąganie kolejnych sukcesów – mó‑
wi Łukasz Chęciński, Marketing Manager
New Holland.
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Zetor Proxima
na wszystkie pory roku!
Od ciągnika rolniczego oczekuje się dużej uniwersalności, zwłaszcza w branży komunalnej,
a Zetor Proxima doskonale spełnia takie wymagania. Dzięki swoim gabarytom, masie i osiągom
nadaje się do współpracy z wydajnym osprzętem różnego typu, stanowiąc skuteczne narzędzie
np. do sprzątania dróg, pielęgnacji zieleni czy usuwania śniegu.

G

ama ciągników serii Zetor Proxima
obejmuje trzy modele, tj. CL, GP i HS.
Mają one masę eksploatacyj‑
ną od 3900 do 4550 kg (za‑
leżnie od specyfikacji) i są napędzane
4‑cylindrowym, 16‑zaworowym silnikiem
wysokoprężnym o pojemności 4,2 dm3.
W modelach CL i GP jest on oferowany
w czterech wariantach mocy do wybo‑
ru; ok. 80, 90, 100 i 110 KM, natomiast
w HS dodatkowo 120 KM. Jednostka speł‑
nia normę emisji spalin Stage IIIB tylko przy
zastosowaniu pasywnego filtra cząstek sta‑
łych, a więc bez układu SCR wymagające‑
go uzupełniania AdBlue. Silnik to własna

konstrukcja fabryki Zetor Tractors, podob‑
nie jak skrzynie biegów. Samodzielna pro‑
dukcja kluczowych podzespołów pozwa‑
la na lepszą kontrolę jakości, możliwość
wprowadzania dowolnych ulepszeń oraz
opcji. W ciągnikach serii Proxima jest stoso‑
wanych kilka rodzajów przekładni. Model
CL ma w pełni synchronizowaną skrzy‑
nię biegów z 12 przełożeniami do jazdy
w przód i 12 wstecznymi oraz mechanicz‑
nym rewersem. Dzięki swojej prostej kon‑
strukcji przekładnia ta szczególnie nadaje
się do wymagających warunków eksplo‑
atacyjnych. Model CL jako jedyny w gamie
Proxima zapewnia prędkość tzw. pełzającą
Seria Proxima
to kolejne
ciągniki Zetor,
które otrzymały
design
wywodzący
się z konceptu
opracowanego
przez włoskie
studio stylistyczne
Pininfarina, ale
przy okazji prac
nad walorami
estetycznymi
poprawiono też
odprowadzanie
ciepła z komory
silnika.
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0,2 km/h (z przekładnią 20/4). Z kolei dla
klientów poszukujących bardziej nowo‑
czesnych rozwiązań, większej wydajno‑
ści i komfortu odpowiednim wyborem bę‑
dzie model GP, wyposażony w przekład‑
nię typu 16/16 z mechanicznym rewer‑
sem i 2‑stopniowym wzmacniaczem mo‑
mentu obrotowego. Najbardziej zaawan‑
sowany model HS ma 4‑biegową przekład‑
nię PowerShuttle z 3‑stopniowym mul‑
tiplikatorem i hydraulicznym rewersem,
która zapewnia aż 24 przełożenia do jaz‑
dy do przodu i tyle samo biegów wstecz‑
nych. Podczas prac komunalnych istot‑
ną rolę ogrywa układ hydrauliczny, ale
i tutaj Zetor Proxima spełnia oczekiwania.
Standardowo jest stosowana pompa o wy‑
dajności 50 l/min, w ramach opcji można
zamówić wersję zapewniającą przepływ
o 10 l/min większy. Liczba złączy hydrau‑
licznych w przypadku modelu CL wynosi
4+1 lub 6+1, zaś w GP i HS nawet 8+1.
Mocną stroną ciągników serii Proxima
jest komfortowa i bezpieczna kabina.
Wyróżnia ją duża przestrzeń wokół ope‑
ratora i znakomita widoczność w każ‑
dym kierunku. Dzięki temu operator mo‑
że łatwo obserwować narzędzie robo‑
cze, a także bliższe i dalsze otoczenie cią‑
gnika. Wygodną kontrolę nad ładowa‑
czem czołowym zapewnia odpowiednio
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Kosiarka bijakowa SaMasz KBRP
200 to przykład wydajnego
osprzętu, jaki można agregować
z ciągnikami Proxima. Urządzenie
zapewnia szerokość roboczą
równą 2 m i radzi sobie z gałęziami
o średnicy nawet 80 mm.

Fabryczny ładowacz czołowy ZM 229P w znaczący sposób rozszerza
zastosowanie ciągnika, ponieważ można na nim w łatwy sposób
montować bardzo wiele narzędzi. Oprócz standardowego osprzętu,
czyli wideł paletowych i łyżki może to być np. pług odśnieżny albo
zamiatarka. Ta na zdjęciu ma system zraszania, boczną szczotkę oraz
zbiornik na zmiotki. W jednym przejściu sprząta pas o szerokości 2 m.

wyprofilowany dach, wyposażony w prze‑
szklone, uchylne okno. Uwagę zwraca też
ergonomiczny, dobrze wyprofilowany fo‑
tel. Jest on ponadto dostępny w dwóch
wariantach: z zawieszeniem mechanicz‑
nym lub amortyzacją pneumatyczną dla
jeszcze większego komfortu. Rozwiązanie
to jest szczególnie przydatne, gdy ciągnik
często pokonuje dłuższe dystanse, w do‑
datku po drogach z gorszą nawierzch‑
nią. Wszystkie modele Proxima są też

standardowo wyposażone w składane sie‑
dzenie pasażera z pasem bezpieczeństwa.
Ważną zaletą jest też nowa tablica roz‑
dzielcza. Ma ona kolorowy, czytelny wy‑
świetlacz, który w znaczący sposób uła‑
twia pracę ciągnikiem, ponieważ wszyst‑
kie niezbędne informacje są umieszczone
w jednym miejscu.
Ciągniki serii Proxima mogą mieć bar‑
dzo wszechstronne zastosowanie. Od wio‑
sny do jesieni doskonale sprawdzą się przy

zamiataniu ulic, wykaszaniu rowów i po‑
boczy, w tym za pomocą kosiarek wysię‑
gnikowych, czyszczeniu rowów przy wy‑
korzystaniu odmularki czy w końcu przy‑
cince gałęzi wystających nad drogi. W zi‑
mie też nie zabraknie dla nich pracy, np.
w zestawie z pługiem odśnieżnym i posy‑
pywarką zawieszaną na TUZ‑ie lub ciągnio‑
ną. Oczywiście przez cały rok będą też zna‑
komitymi środkami transportu, a także wy‑
dajnymi maszynami przeładunkowymi.
REKLAMA
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ADVERTORIAL

SZYBKIE SAMOCHODY TO BOLIDY. SZYBKIE PILARKI TO STIHL.

Pierwsza na świecie pilarka
łańcuchowa z tłokiem magnezowym
Rozmowa z Jackiem Henschke, ekspertem firmy STIHL, o dążeniu do doskonałości w świecie urządzeń
mechanicznych, a przede wszystkim o innowacyjnej pilarce STIHL MS 400 C‑M, która już lada chwila
stanie się przełomowym dokonaniem w branży.
REDAKCJA: Magnez, pierwiastek nie‑
zbędny do prawidłowego funkcjonowa‑
nia żywego organizmu, okazał się kluczem
do udoskonalenia i tak już znakomitej pi‑
larki łańcuchowej STIHL…
EKSPERT: Pilarka musi współpracować
w sposób idealny z człowiekiem. Być
dla niego przyjazna, lekka, niezawodna.
Konstruktorzy STIHL bez przerwy pracu‑
ją nad poprawieniem wydajności pilarek
i ulepszają nawet to, co wydawałoby się
i tak już doskonale dopracowane. Nam
nie wystarcza, że pilarka jest niezawodna,
Masa nowej pilarki
spalinowej STIHL MS
400 C‑M razem z osprzętem
tnącym wynosi tylko 6,9 kg,
co ułatwia operowanie
maszyną i ogranicza
zmęczenie podczas
wielogodzinnej pracy.
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ona musi być nieskazitelna, wręcz do‑
skonała. Z tej pasji, niewiarygodnych po‑
mysłów, połączonych sił inżynierów, na‑
ukowców i praktyków powstało nasze naj‑
nowsze osiągnięcie: pilarka łańcuchowa
STIHL MS 400 C‑M.
REDAKCJA: Podkreślacie, że jest
to pierwsza na świecie pilarka spalinowa
z tłokiem magnezowym. Co to oznacza
dla użytkownika?
EKSPERT: STIHL MS 400 C‑M jest pilar‑
ką najnowszej generacji, która ma potężną
moc i trwałość przy nadzwyczajnej lekkości.

Ma znakomite przyspieszenie. Tak, jak przy
starcie bolidu – po naciśnięciu gazu na‑
tychmiast uzyskujemy maksymalną pręd‑
kość i płynność pracy pilarki, co ma kapital‑
ne znaczenie zwłaszcza podczas okrzesywa‑
nia i ścinki. Nowy silnik 2‑MIX ma pojem‑
ność skokową 66,8 cm3 i moc 4 kW, a obro‑
ty maksymalne wynoszą do 14 tys./min.
To najlepiej świadczy o stopniu zaawanso‑
wania technicznego i technologicznego tej
pilarki.
REDAKCJA: Te wartości są bardzo impo‑
nujące. Ale czy magnezowy tłok ma dla sil‑
nika aż takie znaczenie?
EKSPERT: Tu właśnie tkwi sedno inno‑
wacji! Sercem silnika jest tłok, wykonu‑
jący w ciągu minuty tysiące cykli: do gó‑
ry i w dół, a tym samym wywołujący nie‑
uchronne przeciążenia. Ten magnezowy
powstał ze stopu, który jest aż o 30% lżej‑
szy od stopów aluminium tradycyjnie uży‑
wanych w silnikach wysokoobrotowych. To
daje tylko 11 gramów różnicy, ale zmniej‑
sza przeciążenia, co ma wpływ na żywot‑
ność poszczególnych elementów silni‑
ka, a w konsekwencji całego urządzenia.
Samo zmniejszenie masy tłoka w STIHL MS
400 C‑M jest zatem niewielkie, ale prze‑
kłada się na doskonałe przyspieszenie oraz
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osiągnięcie wyścigowej prędkości obroto‑
wej przez silnik – 14 tys. obr./min.
REDAKCJA: Analogia pilarka STIHL – bo‑
lid działa na wyobraźnię. W branży drzewnej
podobnie jak w Formule 1 mamy mistrzów,
takich naszych Lewisów Hamiltonów, któ‑
rzy zasługują na najdoskonalsze technolo‑
gicznie urządzenie. Jakie jeszcze innowa‑
cje znalazły się w STIHL MS 400 C‑M?
EKSPERT: Jest ich wiele: nowa konstrukcja
cylindrów, lżejsze osłony kół zębatych i nowy
system zarządzania pracą silnika M‑Tronic
3.0. MS 400 C‑M dysponuje w pełni elek‑
tronicznym systemem sterowania pracą sil‑
nika STIHL M‑Tronic, który reguluje czas za‑
płonu i ekonomicznie dozuje paliwo, bio‑
rąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie
jak np. temperatura i wysokość względem
poziomu morza. To powoduje, że osiągi sil‑
nika są zawsze optymalne. Można też sa‑
modzielnie dokonać resetu ustawień: wy‑
starczy uruchomić pilarkę, włączyć bieg ja‑
łowy, pełny gaz i wszystko gra! Nie trzeba

Po lewej tradycyjny tłok ze stopu alumi‑
nium i obok nowy tłok magnezowy. Jest on
o 11 gramów lżejszy, co ogranicza przeciążenia i tym samym wydłuża żywotność poszczególnych elementów silnika.

mieć swojego pit‑stopu i sztabu serwisan‑
tów do wymiany części czy kalibracji ukła‑
du. Bezproblemowa jest też jej konserwacja
dzięki przetestowanym funkcjom, jak bocz‑
ny napinacz piły łańcuchowej czy praktycz‑
ne nakrętki pokrywy koła napędowego.
REDAKCJA: Nowa pilarka ma bardzo
wysokie osiągi, ale czy jej użytkowanie wy‑
maga siły?
EKSPERT: Wręcz przeciwnie. Parametry
zapłonu silnika są sterowane elektronicz‑
nie, a zawór dekompresyjny ułatwia uru‑
chamianie. Dzięki innowacyjnemu zasto‑
sowaniu tłoka magnezowego, o czym już
wspominaliśmy, ciężar jednostki silnikowej
to tylko 5,8 kg, a masa całego urządze‑
nia z zestawem tnącym to 6,9 kg. Nie trze‑
ba więc być siłaczem, żeby pracować z nią
od świtu do wieczora przy okrzesywaniu
i ścince. Wiemy, jak ciężar pilarki i przeno‑
szenie drgań jest ważne dla układu mię‑
śniowego drwali, dlatego przekazujemy
w ich ręce szybkie, niezawodne, ale lekkie
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W pilarce STIHL MS 400 C-M zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań, które szybko
docenią zarówno profesjonaliści, jak też użytkownicy indywidualni.

pilarki. Stosunek ciężaru do mocy wynosi
1,45 kg/kW, to robi wrażenie!
REDAKCJA: To prawda. Budowa i funk‑
cjonowanie STIHL MS 400 C‑M sprzyja fa‑
chowcom. Czy tak samo jest przyjazna dla
środowiska naturalnego?
EKSPERT: Tak, dzięki optymalizacji zuży‑
cia paliwa i ograniczeniu poziomu hałasu.
Długa żywotność pilarki uzyskana za spra‑
wą konstrukcji silnika i m.in. wysoce sku‑
tecznego filtra powietrza HD2 zapewnia‑
jącego bezawaryjną pracę, też jest w tym
aspekcie bardzo istotna.
REDAKCJA: Pilarkę zdążyli już docenić
profesjonaliści…
EKSPERT: … i gremium inżynierów
‑konstruktorów, które przyznało STIHL
MS 400 C‑M Złoty Medal podczas targów
Euroguss na początku 2020 roku.
REDAKCJA: Superlekka i superszybka, nie‑
zawodna i trwała, precyzyjna i ekonomicz‑
na, wygodna dla użytkownika i przyjazna

dla otoczenia. Rozpoczęliśmy rozmowę
podkreślając szybkość nowej pilarki STIHL
MS 400 C‑M, rozłożyliśmy ją na elementy,
obejrzeliśmy nowy tłok magnezowy, prze‑
śledziliśmy zastosowane innowacje i właści‑
wości użytkowe potwierdzone już w prak‑
tyce. I chyba wyszła maszyna doskonała!
EKSPERT: Jestem o tym przekonany.
Kupujemy tę nowoczesną pilarkę na la‑
ta, a długotrwale ją użytkując oszczędnie
obchodzimy się z zasobami naturalnymi,
a także – co ważne – z pieniędzmi.
REDAKCJA: A skoro już mowa
o pieniądzach…
EKSPERT: Cena jest także optymalna: su‑
gerowana cena detaliczna tej pilarki ma‑
rzeń wynosi 4299 zł. Drodzy użytkowni‑
cy, od marca 2021 roku pierwsza na świe‑
cie pilarka łańcuchowa z tłokiem magne‑
zowym STIHL MS 400 C‑M może trafić
do waszych rąk poprzez sieć dealerską.
Sprawdźcie ją!

Natychmiastowe uzyskiwanie
maksymalnych obrotów silnika
ma największe znaczenie
podczas okrzesywania i ścinki.
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gospodarka odpadami

Trwałe i solidne hale
magazynowe tylko z Arbeną!

Budowa hali przemysłowej to inwestycja, która zajmuje dużo czasu i wiąże się ze sporymi kosztami.
Inaczej jest w przypadku rozwiązań oferowanych przez firmę Arbena. Mogą one pełnić taką samą
funkcję, co tradycyjne obiekty magazynowe, ale ich realizacja trwa znacznie krócej i wymaga
mniejszych nakładów finansowych.

F

irma Arbena już od niemal 10 lat zaj‑
muje się sprzedażą, montażem i ob‑
sługą serwisową lekkich hal maga‑
zynowych typu tunelowego mar‑
ki SHELTERALL. Korzystając ze swojego bo‑
gatego doświadczenia przy realizacji ta‑
kich obiektów dla wielu różnych branż, jest
w stanie znaleźć rozwiązanie idealnie do‑
pasowane do specyfiki przedsiębiorstwa,
funkcji jaką ma pełnić zadaszenie, rodza‑
ju przechowywanego materiału czy w koń‑
cu warunków zabudowy. Każdy z jej dorad‑
ców gwarantuje odpowiednie rozpoznanie
i zdefiniowanie potrzeb klienta, dobór od‑
powiedniej konstrukcji, a następnie zapla‑
nowanie realizacji inwestycji w taki sposób,
aby posadowiona hala SHELTERALL stano‑
wiła wartość dodaną i ułatwiła funkcjono‑
wanie zleceniodawcy.

Przeznaczenie hal oferowanych przez
firmę Arbena jest bardzo różnorod‑
ne. Mogą być one wykorzystywane np.
do magazynowania odpadów, surow‑
ców wtórnych (luzem lub sprasowa‑
nych), kruszyw, piasku oraz soli drogo‑
wej. Doskonale sprawdzają się też w ro‑
li półotwartych lub zamkniętych garaży
do przechowywania dużych maszyn mo‑
bilnych. W ten sposób stanowią znako‑
mitą alternatywę dla kosztownych hal
stalowych lub murowanych, pozwalają‑
cą na skuteczne zabezpieczenie drogiego
sprzętu przed działaniem niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
Oferta hal tunelowych SHELTERALL jest
bardzo szeroka. Tworzą ją dwa zasadnicze
typoszeregi: z ramą nośną złożoną z po‑
jedynczych profili o owalnym przekroju

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu Arbena potrafi dokładnie rozpoznać potrzeby
klienta i zaproponować rozwiązanie „skrojone na miarę”, które w znaczący sposób ułatwi
inwestorowi organizację pracy.
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oraz wykonaną z kratownic. Przy pierw‑
szej technologii można uzyskać szeroko‑
ści hali równe 8, 9,3, 10, 12 i 15 m, na‑
tomiast przy drugiej – 15,8, 21 i 25 m.
W obu przypadkach długość obiektu jest
praktycznie dowolna. Pokrycie stalowej
konstrukcji stanowi nieprzemakalna, wia‑
troszczelna membrana wykonana z włók‑
na powlekanego PCV. Aby jak najdłużej
spełniała swoją rolę jest odporna na pro‑
mieniowanie ultrafioletowe i skrajne wa‑
runki temperaturowe.
Hale SHELTERALL są montowane bez‑
pośrednio na podłożu lub na ścianach
żelbetowych, a także na ścianach wyko‑
nanych z betonowych bloków, co zapew‑
nia jeszcze większą wysokość składowa‑
nia. Ciekawym i praktycznym rozwiąza‑
niem choć jeszcze mało znanym w Polsce
jest tzw. model kontenerowy. W takiej
wersji hala tunelowa zostaje posado‑
wiona na kontenerze morskim za po‑
mocą specjalnego systemu Twist‑Lock.
Rozwiązanie to idealnie sprawdza się np.
przy organizacji PSZOK‑ów. Hale ofero‑
wane przez firmę Arbena mają moduło‑
wą budowę, dzięki czemu można je ła‑
two rozbudowywać lub przenosić w in‑
ne miejsce.
Wszystkie komponenty hal, zarówno
stalowa konstrukcja nośna jak i membra‑
na pokryciowa są produkowane we fran‑
cuskiej fabryce Grupy RICHEL, do której
należy marka SHELTERALL.
TK nr 1/2021
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Ogólna charakterystyka czasopisma

Reklama

Technika KOMUNALNA to ogólnopolskie czasopismo branżowe skiero‑
wane do osób związanych z szeroko pojętym sektorem komunalnym.
W podejmowanych tematach koncentruje się na najnowszych rozwią‑
zaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce
odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni. Każdy nu‑
mer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz maszyn ko‑
munalnych, wyniki testów oraz prezentacje pojazdów wykorzystywa‑
nych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także re‑
portaże dotyczące funkcjonowania instalacji komunalnych, sortowni,
oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

Dzięki „celnej” dystrybucji do osób ściśle związanych z gospodarką od‑
padami, czasopismo Technika KOMUNALNA jest atrakcyjnym nośnikiem
reklam i ogłoszeń. Płatne publikacje mogą być zamieszczane zarówno
w czasopiśmie, jak i na stronie internetowej wydawnictwa.

Częstotliwość i nakład

Uwaga: do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Aktualnie czasopismo Technika KOMUNALNA ukazuje się 6 razy
w roku w nakładzie drukowanym wynoszącym 3.200–3.800
egzemplarzy (zależnie od spiętrzenia imprez branżowych).

Formaty i wymiary reklam

Dystrybucja
Głównym kanałem dystrybucji czasopisma jest bezpłatna wysyłka bez‑
pośrednia do osób związanych z sektorem komunalnym. Koszty dru‑
ku oraz kolportażu magazynu za pośrednictwem Poczty Polskiej po‑
nosi Wydawca. Poza wysyłką czasopismo Technika KOMUNALNA jest
również dystrybuowane na targach oraz konferencjach branżowych.

Ceny przykładowych publikacji
•
•
•
•

1 strona reklamy
1/2 strona reklamy
1/4 strony reklamy + 3/4 strony artykułu
1/2 strona reklamy + 1,5 strony artykułu

cała
strona

junior
page

205 x 295 mm 119 x 170 mm

Grupy czytelników

+ 4 mm spadu
z każdej strony

5.000 zł
2.500 zł
2.000 zł
4.000 zł

1/2
strony
pion

1/2 strony
poziomo
181 x 130 mm

95 x 285 mm

11%

12%

producenci oraz dystrybutorzy maszyn
i pojazdów komunalnych

zarządy dróg
i zieleni miejskiej

9%

urzędy miasta i gminy

7%

zakłady wodociągów i kanalizacji

6%

zakłady recyklingu surowców wtórnych

3%

18%

2%

zakłady usług
komunalnych

2%

1%

26%

zakłady przetwarzania,
utylizacji i składowania
odpadów

2%
inni

1%

skupy i składowiska złomu

oczyszczalnie ścieków

zakłady energetyczne i elektrociepłownie

szkoły i uczelnie wyższe

firmy leasingowe i banki

1/3 strony

1/4 strony

181 x 85 mm

181 x 68 mm

1/4
strony

95 x 135 mm

1/8
strony

95 x 68 mm

Prenumerata
Aby otrzymywać bezpłatnie czasopismo Technika KOMUNALNA,
wystarczy wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres redak‑
cji lub skorzystać z formularza na stronie internetowej www.technika‑
-komunalna.pl w zakładce PRENUMERATA.

Zamawiam bezpłatną prenumeratę czasopisma Technika KOMUNALNA

……………………………….................………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO

……………………………….................………………………………………………………..
NAZWA FIRMY

……………………………….................………………………………………………………..
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY

……………………………….................………………………………………………………..
ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA

……………………………….................………………………………………………………..
KOD POCZTOWY, MIASTO

……………………………….........................….......…
E-MAIL

......................................

TELEFON

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SATOR MEDIA Karol Wójtowicz na potrzeby wysyłki newslettera oraz czasopisma Technika KOMUNALNA. Dystrybucja
czasopisma odbywa się za pośrednictwem drukarni i Poczty Polskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), zamawiającemu prenumeratę przysługuje prawo wglądu do danych, ich
aktualizacja i usunięcie. Dane te nie są udostępniane innym osobom i firmom, a ich jedynym administratorem jest SATOR MEDIA Karol Wójtowicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Conrada 4/66.

ZGADZAM SIĘ
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DATA, PODPIS

PREFABRYKATY BETONOWE

DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH
PRODUKCJA, TRANSPORT, MONTAŻ

BLOKI

BETONOWE

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

NOWOŚĆ

e
tabilniejsz
Jeszcze s
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ro
o
ury op
i wyższe m pom słonia
. sto
dzięki tzw

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

Płyty typu
MON z wz
orem
kostki bru
kowej

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

NOWOŚĆ

Płyty typu MON firmy MD Beton są produkowane z betonu klasy C30/37 lub C35/45. Mają zbrojenie
w postaci zgrzewanych koszy wykonanych ze stali AIIIN, o masie 50,5 kg. Jakość zbrojenia potwierdza
Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2017/0051. W firmie MD Beton jest wdrożony system
zarządzania jakością ISO oraz system Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu.
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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

