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Pierwsza w Polsce!
Ładowarka gąsienicowa CAT 963K WH
na składowisku odpadów Grupy ENERIS
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TK nr 1/2020

słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
ceny odbioru i zagospodarowania odpadów poszybowały do rekordowych
poziomów, ale istnieje wiele przyczyn ich wzrostu. Przez lata nie wprowadzano
żadnych podwyżek, a jeśli już, to niewielkie. W tym czasie system gospodarki
odpadami przeszedł głębokie zmiany wymagające sporych nakładów. Pomijając
inwestycje w zakłady przetwarzania odpadów czy nowoczesne floty pojazdów,
jako członek Unii Europejskiej, musimy dążyć do osiągnięcia określonych
poziomów odzysku i recyklingu surowców wtórnych. W sprzeczności z tym
celem jest deponowanie odpadów na składowiskach. Aby zniechęcić do takiego
postępowania, znacząco podwyższono tzw. opłatę marszałkowską. W 2017 r.
wynosiła ona nieco ponad 24 zł/t, natomiast teraz aż 270 zł. Ministerstwo Klimatu
tłumaczy, że przy dobrze funkcjonującym zakładzie ta opłata dotyczy jedynie
10% odbieranych odpadów, które nie nadają się do ponownego wykorzystania
i trzeba je zawieźć na składowisko.
Wysokie ceny odbioru i zagospodarowania odpadów to również pokłosie
fali pożarów. Koszty funkcjonowania instalacji komunalnych są obecnie coraz
wyższe. Ma to związek m.in. z koniecznością wdrożenia monitoringu wizyjnego,
dostosowania wykorzystywanych obiektów do wyśrubowanych wymogów
przeciwpożarowych czy zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń na wypadek
wystąpienia pożaru. Sytuacji zakładów nie poprawiają problemy ze zbytem
surowców wtórnych. Duża nadwyżka paliwa alternatywnego (RDF) sprawiła,
że cementownie oczekują produktu o wysokiej jakości. W ubiegłym roku były
jeszcze skłonne zapłacić za niego chociaż skromne kilkadziesiąt zł za tonę,
natomiast teraz to zakład musi sięgnąć do kieszeni i to po kilkaset zł, aby
cementowania przyjęła wyprodukowany RDF.
To tylko kilka czynników mających wpływ na obecny stan rzeczy. Wzrostu cen
odbioru i zagospodarowania odpadów nie da się uniknąć, ale najważniejsze,
aby opłaty były naliczane sprawiedliwie. Ustalanie stawek proporcjonalnie
do metrażu to chybiony pomysł. Często w dużym lokalu mieszka tylko jedna
osoba i nie będzie go zmieniać na mniejszy tylko dlatego, żeby zaoszczędzić
na śmieciach. Ponadto wytwarza je w znikomej ilości, zwłaszcza gdy jest już
w starszym wieku. Rozwiązaniem nie jest też uzależnienie wysokości opłaty
od liczby mieszkańców w lokalu, bo choć dana osoba została zameldowana
w jednym miejscu, może uczyć się lub pracować zupełnie gdzie indziej.
Sensowne wydaje się powiązanie opłaty ze zużywaną wodą. Ale tu również
trzeba przeanalizować wszystkie za i przeciw, by nikt nie czuł się pokrzywdzony
i łatwiej byłoby mu ponieść dodatkowe koszty.

Z życzeniami przyjemnej i pożytecznej lektury
Karol Wójtowicz
REDAKTOR NACZELNY
Karol Wójtowicz
tel. +48 512 011 055
e‑mail: k.wojtowicz@technika‑komunalna.pl

www.technika‑ komunalna.pl
WYDAWNICTWO
SATOR MEDIA Karol Wójtowicz
ul. Conrada 4/66
01‑922 Warszawa
MARKETING I PRENUMERATA
Ilona Wójtowicz
tel. +48 608 47 52 92
e‑mail: i.wojtowicz@technika‑komunalna.pl

CZASOPISMO
INTERAKTYWNE
TK nr 1/2020

REDAKTOR PROWADZĄCY
Dział Pojazdy Komunalne
Wojciech Karwas
WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Grzegorz Teperek, Michał Jurczak, Kinga
Gamańska, Paweł Szadziewicz, Katarzyna Terek
KOREKTA: Agata Marcinkiewicz

NAKŁAD
3.500 egzemplarzy

DRUK
EDIT Sp. z o.o.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i zastrzega sobie prawo do redagowania
oraz skracania nadesłanych tekstów.
Przedruk i kopiowanie artykułów bez pisemnej
zgody wydawnictwa są zabronione.
ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Ładowarka gąsienicowa Cat 963K WH
Fot. K. Wójtowicz

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Studio 2000 Robert Lipski
CYKL WYDAWNICZY
Dwumiesięcznik
W wybranych artykułach są zamieszczane kody QR
oraz hiperlinki, umożliwiające bezpośredni dostęp
do zdjęć oraz filmów stanowiących uzupełnienie
materiału opublikowanego w czasopiśmie.

Obserwuj nas na facebooku:
www.facebook.com/technika.komunalna

technika-komunalna.pl | 5

w ydarzenia branżowe

Nowa odsłona
targów… POLECO
Już nie POL‑ECO SYSTEM, ale POLECO. Międzynarodowe Targi Poznańskie, a obecnie Grupa MTP, po pięciu
latach wracają do dawnej nazwy największych w Polsce targów branży komunalnej. Nie można
powiedzieć, że ją „przywracają”, bo zamiast „k” jest „c” (dla podkreślenia międzynarodowości),
choć to kolejny ważny krok w dobrą stronę, czyli odbudowy znaczenia i renomy tej wystawy.

W

Spotkania B2B

branżowej społeczności i tak
funkcjonowała stara nazwa.
Nikt nie mówił, że wystawia się albo jedzie na targi
POL‑ECO SYSTEM, tylko po prostu Poleko.
Organizatorzy tłumaczą tę zmianę chęcią odnowienia marki. Ale ma to być również odpowiedź na zmiany, jakie zachodzą
na rynku. Zdaniem MTP wyraz „system”
kojarzył się przede wszystkim z rozwiązaniami technicznymi, co nie do końca odzwierciedla podejmowaną tematykę. Nazwa „POLECO” traktuje branżę szerzej, tak
jak kolejna edycja słynnych targów, których oferta jest poszerzona o gospodarkę wodno‑ściekową i odnawialne źródła
energii. Wprawdzie oba zagadnienia pojawiały się już wcześniej, ale w dość ograniczonej skali.

Nowością tegorocznej edycji POLECO będzie strefa spotkań B2B, czyli business
to business, które są szybką i skuteczną
metodą wyszukiwania partnerów biznesowych. W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni odbędą się bezpośrednie spotkania
kontrahentów z przedstawicielami producentów, dystrybutorów oraz dostawców
rozwiązań dla ochrony środowiska. Umożliwiają one także nawiązanie kontaktów
biznesowych pomiędzy zainteresowanymi
stronami. Spotkania B2B ułatwiają wymianę i przepływ informacji, pozwalają tworzyć pozytywny wizerunek firmy, a także
budować i utrzymywać długofalowe relacje biznesowe. Mają również znaczący
wpływ na zwiększenie liczby kontrahentów z kraju i zagranicy.

Długa tradycja

Eko rozwiązania

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to największe i najważniejsze
w Europie Środkowowschodniej targi poświęcone najnowocześniejszym technologiom środowiskowym. Od ponad 30 lat
POLECO przyciąga na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich tysiące osób zainteresowanych różnymi aspektami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju
i gospodarki komunalnej. Podczas POLECO
przedstawiane są najnowsze programy
i regulacje prawne, prezentowane są nowe
rozwiązania systemowe, a także omawiane kierunki rozwoju branży. To w Poznaniu przedstawiciele biznesu, polityki i nauki dyskutują na najbardziej nurtujące problemy tego sektora. Kompleksowa oferta
prezentowana przez wystawców z Polski
i zagranicy stanowi przegląd najnowszych
ekologicznych trendów oraz technologicznych nowinek dla firm związanych z branżą, ale także różnych gałęzi przemysłu
i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe.

POLECO to prezentacja rozwiązań dla
przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Oprócz oferty z zakresu ochrony
środowiska, zrównoważonego rozwoju,
techniki komunalnej, gospodarki wodno
‑ściekowej prezentowane są najnowsze
rozwiązania dla smart city, odnawialne
źródła energii i energooszczędne technologie, dzięki którym możliwe jest efektywne zarządzanie energią. POLECO jest
również miejscem dla osób szukających
urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich
oraz gminach.
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Profesjonalni zwiedzający
Targi POLECO są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem. Odwiedzają je przedstawiciele przedsiębiorstw

m.in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, a także utrzymania zieleni miejskiej. W wydarzeniu
uczestniczą zainteresowani wprowadzeniem energooszczędnych i ekologicznych
rozwiązań zarządcy: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Wydarzenia towarzyszące
O tym, że targi POLECO to istotne miejsce spotkań ekspertów świadczą także
liczne konferencje i szkolenia. Również
w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branżę. Planowane
są m. in. programowa konferencja Ministerstwa Klimatu, Forum Rozwoju Miast
oraz konferencje – Ochrona przeciwpożarowa na składowiskach odpadów, Rozszerzona odpowiedzialność producentów, Gospodarka obiegu zamkniętego
w przemyśle opakowań oraz Forum Energii i Recyklingu. W 2019 r. podczas targów POLECO odbyło się ponad 50 konferencji, debat i paneli eksperckich.

Eco‑Trends
powered by POLECO
Równocześnie z targami POLECO odbędzie się Eco‑Trends – proekologiczne wydarzenie skupiające przedstawicieli rządu,
samorządów, organizacji pozarządowych,
start‑upów, dużych społecznie odpowiedzialnych marek, pasjonatów idei zrównoważonego rozwoju oraz wszystkie grupy
społeczne. Celem wydarzenia jest popularyzacja postaw proekologicznych w biznesie i życiu codziennym.
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO odbędą się w dniach 21
‑23 października 2020 r. w ośrodku wystawienniczym MTP. Więcej informacji:
www.poleco.pl
TK nr 1/2020

PLATFORMA BIZNESU,
WIEDZY I TRENDÓW
Kompleksowa oferta dla ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju
Strefa B2B
Konferencje i spotkania eksperckie

Zostań wystawcą
Hanna Pieczyńska / +48 539 190 077 / hanna.pieczynska@grupamtp.pl
Anna Grądzielewska / +48 691 022 637 / anna.gradzielewska@grupamtp.pl

maszyny recyklingowe

Nowa generacja rozdrabniaczy
stacjonarnych Doppstadt CERON
– jeszcze większe możliwości
Korzystając z własnych
doświadczeń, ale także
wsłuchując się w potrzeby
klientów, firma Doppstadt
stale unowocześnia oferowane
maszyny, dzięki czemu są one
coraz bardziej dopracowane,
niezawodne i trwałe,
a jednocześnie zdolne do pracy
w trudniejszych warunkach
czy z większymi obciążeniami.
Takim modernizacjom niedawno
poddano serię stacjonarnych,
wolnoobrotowych rozdrabniaczy
jednowałowych Ceron.

O

ferowane do tej pory rozdrabniacze Ceron były napędzane silnikami elektrycznymi prądu stałego (DC). W porównaniu do jednostek na prąd zmienny (AC) takie rozwiązanie jest droższe, ale zapewnia wiele korzyści. Do najważniejszych należy z pewnością
stały moment obrotowy w całym zakresie
obrotów, a tym samym dostępność maksymalnej mocy tuż po starcie silnika. Maszyna
może być więc „zasypana” odpadami

i mimo to bez problemu rozpocznie pracę. Własność ta jest szczególnie przydatna w sytuacji przerabiania mniejszej ilości odpadów, ponieważ rozdrabniacz może być wtedy uruchamiany okresowo, tzn.,
gdy uzbiera się odpowiednia ilość materiału wsadowego. Jednocześnie przy rozruchu
nie ma wysokiego poboru prądu, co przekłada się na oszczędności w opłatach za
energię elektryczną. Na koszty eksploatacji wpływa również fakt, że taka maszyna

W najnowszych maszynach serii Ceron są stosowane silniki prądu
przemiennego opracowane przez firmę ABB. Napęd wału jest
bezpośredni, obejmuje tylko sprzęgło elastyczne i przekładnię planetarną.

8 | technika-komunalna.pl

– zależnie od rodzaju przetwarzanego materiału – pracuje zwykle na 30–60% mocy
znamionowej. W takich zastosowaniach typowy silnik na prąd zmienny pracowałby
wykorzystując ok. 70–80% swoich nominalnych osiągów i zużywał prąd o znacznie wyższej mocy. W obecnie oferowanych
maszynach Ceron silniki elektryczne DC zastąpiono jednostkami AC. Nie są to jednak zwykłe silniki, ale najnowsza generacja
jednostek napędowych opracowana przez

Obudowa odchylana niemal poziomo zapewnia idealny dostęp
do komory roboczej, ułatwiając np. wymianę noży albo demontaż
limiterów, gdy priorytetem jest maksymalna wydajność.

TK nr 1/2020

maszyny recyklingowe
firmę ABB. Dostarczane razem
technologiczną i jej nie uszkoz kompletnym sterowaniem
dził. Reakcja rozdrabniacza
zapewniają właściwości użytna odchylenie grzebienia mokowe zbliżone do wcześniej
że być indywidualnie zaprostosowanych silników prągramowana w zależności od
du stałego. Jednocześnie we
potrzeb i warunków pracy.
wszystkich rozdrabniaczach
Kolejne wprowadzone zmiaCeron pozostawiono w pełny dotyczą tzw. limiterów, łąni mechaniczny układ przeczących zalety wydłużonych
niesienia napędu. W przekagrzebieni (płóz dorozdrabniazywaniu momentu obrotojących) oraz kosza rozdrabniawego z silnika na wał robojącego, co pozwala na uzyczy pośredniczy jedynie sprzęskanie większej jednorodności
gło elastyczne i przekładnia
frakcji wyjściowej. W maszyplanetarna, zapewniając barnach Ceron najnowszej genedzo wysoką sprawność, bez
racji mają one nieco zmienione
Tzw. „inteligentna” wanna zsypowa może automatycznie dozować
względu na długość okresu
mocowanie, które ogranicza
materiał, zapewniając maksymalne wykorzystanie rozdrabniacza.
eksploatacji maszyny.
ich ruchy – każdy limiter pracuProces rozdrabniania odpadów przeobejmuje system kontroli docisku grzeje obecnie w mniejszym zakresie. Takie rozbiega jak dotychczas. Materiał wprowabienia. Rozwiązanie to stanowi zabezpiewiązanie pozwala na uzyskanie drobniejszedzany do leja zasypowego jest zabierany
czenie maszyny w przypadku dostania się
go materiału, ale przekłada się też na wyprzez zęby na wale roboczym, a następdo niej materiału nierozdrabnialnego. Jeśli
dłużenie trwałości limiterów. Ważną korzynie przecinany w wyniku kontaktu z grzewystąpi taka sytuacja, wówczas grzebień
ścią jest też możliwość przetwarzania „ciężbieniem. Ten ostatni może być hydrauliczodchyli się, a po przekroczeniu określonej
szych” materiałów. Oczywiście radziły sonie odsuwany lub przysuwany do wału,
wartości dojdzie np. do zatrzymania wału
bie z nimi również poprzednie Cerony, ale
pozwalając na łatwą regulację wielkości
roboczego i uruchomienia rewersu przez uwagi na większą „elastyczność” limifrakcji materiału wyjściowego. Podobnie
nośnika taśmowego pod komorą roboczą.
terów istniało wyższe prawdopodobieńjak w przypadku serii DW, standardoMa to na celu usunięcie z maszyny kłopostwo pojawienia się w rozdrobnionym mawe wyposażenie rozdrabniaczy Ceron
tliwego materiału, aby nie trafił na linię
teriale większych cząstek. Limitery nie są
REKLAMA

NAJWIĘKSZY MOBILNY JEDNOWAŁOWY ROZDRABNIACZ
WOLNOOBROTOWY W OFERCIE DOPPSTADT
POZNAJ
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maszyny recyklingowe

Limitery mają teraz inne mocowanie, które
ogranicza ich „elastyczność”. Dzięki temu
cały system jest trwalszy i nawet przy
przetwarzaniu cięższych materiałów łatwiej
uzyskać jednorodną, drobną frakcję.

standardem, ale przygotowanie pod nie
już tak, więc łatwo zastosować je nawet
po pewnym okresie eksploatacji maszyny.
W każdym momencie można też zdemontować limitery, np. gdy priorytetem jest wydajność rozdrabniacza.
Innym ciekawym i praktycznym rozwiązaniem stosowanym w maszynach Ceron
najnowszej generacji jest wanna zsypowa.
Występuje w przypadku mniejszych rozdrabniaczy, które mają krótszy wał i mniejszą komorę załadunkową. Umożliwia zgromadzenie „zapasu” materiału wsadowego, co jest szczególnie istotne w sytuacji,
gdy ładowarka musi pokonywać większe

Każdy rozdrabniacz serii Ceron może
być wykorzystywany z różnymi nożami,
czynność wymiany elementów roboczych
ułatwia opatentowany system mocowania
narzędzi Dopp‑Lock.

odległości. Doppstadt w konstrukcji swojego rozwiązania poszedł jednak o krok dalej.
Jest ono „inteligentne”, co oznacza, że dozowanie odpadów za pomocą wanny zsypowej odbywa się nie tylko za naciśnięciem
przycisku na pilocie lub panelu sterowniczym, ale może być całkowicie automatyczne. To efekt zastosowania czujników nacisku na wannę i bieżącego obciążenia wału.
Dzięki temu maszyna cały czas ma co robić
i nie jest potrzebny dodatkowy operator.
Każdy rozdrabniacz Ceron może pełnić
funkcję rozrywarki do worków. Pozwala
na to system DSD, który monitoruje obciążenie wału roboczego i w razie spadku

wydajności maszyny, spowodowanej np.
nawinięciem się dużej ilości folii czy sznurków, uruchamia tryb samooczyszczania. Wówczas, za pomocą sygnału świetlnego na wieżyczce kontrolnej, operator maszyny załadowczej jest informowany, aby na chwilę przerwał swoją pracę. Rozdrabniacz natomiast automatycznie
wyhamowuje wał, dociska grzebień i załącza rewers. Czas trwania cyklu czyszczenia
zależy od rodzaju odpadów, zazwyczaj nie
przekracza kilku minut. Po jego zakończeniu, grzebień powraca do zadanego położenia, a do maszyny znów mogą być załadowywane odpady. Wpływ na wysoką uniwersalność rozdrabniaczy Ceron ma także system grzebieniowy Variomat. Pozwala
on na łatwe przezbrojenie maszyny w celu
innego sposobu rozdrabniania, jedynie poprzez wymianę listwy tnącej, tzn. bez konieczności zamiany całego grzebienia.
Gamę maszyn Ceron tworzy cztery
modele: 206, 256, 306 i 308. W dwóch
pierwszych można wybrać jeden z czterech silników pokrywających zakres mocy
od 132 do 400 kW, w dwóch pozostałych
silnik o mocy 315 kW albo odpowiednio
428 i 450 KM.
Karol Wójtowicz
REKLAMA

Mobilne sortownie KIVERCO

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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Nowa linia
rozdrabniaczy
Vecoplan

Z

aprezentowana niedawno przez firmę Vecoplan nowa linia rozdrabniaczy jednowałowych VIZ (Vecoplan Infinity)
znakomicie nadaje się do recyklingu tworzyw sztucznych.
Maszyny wchodzące w jej skład charakteryzują się dużą wydajnością (przepustowością) i zapewniają możliwość precyzyjnego dostosowania ich do różnych warunków pracy, materiału wejściowego oraz pożądanej frakcji wyjściowe. Przekłada się
to na niezawodność sprzętu i oczywiście niskie koszty operacyjne.
– Nasza seria VIZ to uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich
rodzajów materiałów wsadowych – mówi Martina Schmidt
z firmy Vecoplan. – Przedsiębiorstwa zajmujące się recyklin‑
giem tworzyw sztucznych mają obecnie do czynienia z sze‑
roką gamą materia‑
łów. Nie ma żadnych
ograniczeń, jeśli cho‑
dzi o ich właściwości,
kolor czy postać – dodaje. Dlatego producent nowych maszyn
kładzie duży nacisk
na ich elastyczność,
poprzez dostępność
różnych wałów roboczych, noży czy sit.
– Nowy rotor oferu‑
je wiele zalet – mówi Schmidt. – Dzięki
mocowaniu elemen‑
tów tnących za pomo‑
cą śrub, wymiana ro‑
torów należy do prze‑
szłości. Użytkownicy
tych maszyn muszą
jedynie wymienić ostrza, aby łatwo i szybko dostosować geometrię noży do materiału, który chcą otrzymać na wyjściu.
Rotor cały czas pozostaje w maszynie.
Konstrukcja maszyny umożliwia wybór między napędem HiTorc
o wysokim momencie obrotowym dostępnym już w chwili startu,
a ESC ze sterowaniem falownikowym i przekładnią pasową. Oba
są bezpośrednie i charakteryzują się wysoką sprawnością.
– Linia VIZ wykorzystuje nasze bogate doświadczenia w roz‑
drabnianiu tworzyw sztucznych, co pozwoliło spełnić szeroki
zakres wymagań klientów – mówi Schmidt. Dobrym przykładem jest zwiększenie komory roboczej. Umożliwia to rozdrabnianie całych bel materiału począwszy od modelu 1300. Poza
tym nowe maszyny mogą być wyposażone w drugi przeciwnóż. Wprowadzone zmiany konstrukcyjne przyczyniły się również do ograniczenia pozostałości materiału, ale zapewniają też
lepszy dostęp w przypadku obsługi serwisowej oraz przy czyszczeniu maszyny.
TK nr 1/2020
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Centrum Badawczo‑Rozwojowe
PRONAR – w trosce o jakość
Pronar już od wielu lat jest pod względem wolumenu sprzedaży trzecim na świecie dostawcą obręczy
do kół i drugim w Niemczech a pierwszym w Polsce dostawcą przyczep. Produkty firmy z Narwi,
czy to w postaci komponentów czy gotowych wyrobów, zarówno dla branży rolniczej, komunalnej
jak i recyklingowej trafiają daleko poza Europę, np. do Stanów Zjednoczonych, Australii czy Chin.
Utrzymanie takiej pozycji i podbój zagranicznych rynków, w tym najbardziej wymagających, nie byłyby
możliwe bez zapewnienia odpowiedniej jakości.

J

akość jest podstawą sukcesu firmy
Pronar. Dbając o nią spółka z Narwi
obchodziła w zeszłym roku jubileusz 30‑lecia i cały czas dynamicznie
się rozwija. Ma już siedem fabryk o łącznej powierzchni krytej 21 ha, zatrudnia
ponad 2200 osób, a jej produkty trafiają
do 70 krajów na całym świecie. Przy takiej
skali działalności „panowanie” nad jakością nie jest jednak łatwym zadaniem. Co
istotne firma musi dbać o jakość nie tylko swoich wyrobów, ale również komponentów, które otrzymuje od poddostawców, bo nie wszystko można wyprodukować samemu. Jeśli w nowej przyczepie
pęknie opona, nikt nie powie, że zawinił
producent ogumienia, tylko że ta przyczepa jest kiepskiej jakości. W dobie mediów elektronicznych i portali społecznościowych takie informacje rozchodzą się
w błyskawicznym tempie i mogą bardzo
zaszkodzić. Kolejny aspekt dotyczy wprowadzania nowych produktów. Firma, która chce się liczyć na rynku musi szybko reagować na jego zmienne potrzeby, a jeszcze lepiej, gdy je kreuje i wyznacza nowe
standardy. Pronarowi od lat się to udaje
i co najważniejsze – bez „potknięć” jakościowych. Nawet bardziej skomplikowane
CBR firmy Pronar
oferuje innowacyjne
i komplementarne
badania istotnych
parametrów
maszyn rolniczych,
komunalnych,
leśnych,
budowlanych,
pojazdów
samochodowych oraz
ich podzespołów.
Wszystkie prace mogą
być przeprowadzone
w jednym miejscu,
co upraszcza i skraca
czas oraz koszty całej
procedury badawczej.
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Centrum‑Badawczo Rozwojowe stanowi jedną z najważniejszych inwestycji Pronaru w ostatnich
latach. Zostało oficjalnie uruchomione w 2015 r., znacząco zwiększyło rozpoznawalność przed‑
siębiorstwa na rynkach zagranicznych i krajowym oraz zaufanie do oferowanych produktów.

maszyny powstają w stosunkowo krótkim czasie i mimo to dobrze sprawdzają się w swoich rolach. Jednocześnie cały czas Pronar wsłuchuje się w opinie i sugestie klientów, uwzględniając je w kolejnych generacjach produktów. To czyni je
coraz bardziej doskonałymi, nie tylko jeśli
chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, ale

również jakość, dzięki czemu mogą śmiało konkurować na zagranicznych rynkach.
Jak zatem Pronar dba o jakość?
Kluczem jest uruchomione w 2015 r. własne Centrum Badawczo‑Rozwojowe (CBR).
To jedyna tego typu jednostka w Polsce
i jedna z nielicznych w Europie, która prowadzi badania przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne firmy. CBR Pronar jest
zlokalizowane w Narwi i obejmuje kilkadziesiąt maszyn i urządzeń badawczo
‑pomiarowych, m.in. do badań przyczep,
ciągników, maszyn do recyklingu, kabin,
kół tarczowych, opon czy siłowników hydraulicznych. Ponadto znajdują się tam
specjalistyczne stanowiska umożliwiające
przeprowadzanie badań osi i ich elementów składowych, TUZ‑ów, sprzęgów, dyszli, układów paliwowych, poziomu hałasu maszyn oraz zachowania się gotowych produktów w różnych warunkach
środowiskowych. CBR jest też w stanie
wykonywać szereg badań materiałowych
TK nr 1/2020
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Wdrażanie do produkcji nowych maszyn jest długotrwałe i bardzo
kosztowne. Aby skrócić ten proces i jednocześnie zapewnić
wysoką jakość, niezbędne są specjalistyczne urządzenia badawcze
i wykwalifikowana kadra.

(np. składu chemicznego, rozkładu temperatur, udarności i twardości) i tzw. nieniszczących, jak np. ultradźwiękowe, rentgenowskie, magnetyczno‑proszkowe czy
endoskopowe. Dysponując takim zapleczem można odtworzyć rzeczywiste warunki eksploatacji, a nawet sprawić by były bardziej ekstremalne czy odzwierciedlały określony okres użytkowania. Pozwala
to skrócić czas opracowania i wdrożenia

Działalność badawcza CBR‑u jest systematycznie rozwijana, co w przypadku
liczącego się na rynku międzynarodowym producenta maszyn rolniczych,
komunalnych i recyklingowych – jest niezwykle ważnym czynnikiem
w procesie wdrażania nowych wyrobów.

pojedynczego elementu czy całego produktu do seryjnej produkcji i finalnie ograniczyć jego koszty. Posiadanie nowoczesnych urządzeń badawczych jest też niezwykle cenne dla prawidłowego doboru materiałów w przypadku nowych wyrobów oraz prowadzenia prac nad udoskonalaniem już istniejących. Ponadto
dotychczas stosowane materiały konstrukcyjne mogą być łatwo zastępowane

nowszymi, lżejszymi i o znacznie podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych. Po przebadaniu różnych próbek
są wyciągane wnioski, których celem jest
optymalny dobór materiału i uzyskanie jak
najkorzystniejszego stosunku ceny do jakości. Wykorzystując możliwości jakie zapewnia CBR, Pronar jest więc w stanie zapewnić wysoką jakość produktu, nie tracąc przy tym konkurencyjnej ceny.
REKLAMA

ROZDRABNIANIE

ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH i innych, w tym:
 KOMUNALNYCH,
 DRZEWNYCH (RÓWNIEŻ KARPIN),
 DREWNA POUŻYTKOWEGO,
 POROZBIÓRKOWYCH,
 LEKKIEGO ZŁOMU,
 OPON itp.

Usługa jest realizowana na terenie całego kraju, przy wykorzystaniu semimobilnego (na ramie podhakowej) dwuwałowego rozdrabniacza wolnoobrotowego
marki Pronar, który zapewnia dużą wydajność i wysoki stopień rozdrobnienia przetwarzanego materiału. Maszynę transportujemy we własnym zakresie.

Rowaj Sp. z o.o., Sp. k.  Powodowo 49  64-200 Wolsztyn  email: biuro@rowaj.pl  Tel. 530 731 663
TK nr 1/2020

technika-komunalna.pl | 13

maszyny recyklingowe
Chlubą CBR jest jedna z największych w kraju drukarek
3D, wykorzystywana do szybkiego prototypowania lub
produkcji krótkich serii wyrobów. Pojedynczy element
może mieć wymiary 900x600x900 mm. Drukowanie
detalu polega na rozprowadzaniu podgrzanego do ok.
320°C materiału modelowego warstwa po warstwie,
której grubość waha się od 0,178 do 0,333 mm.

Komora lakierniczo‑klimatyczna służy do te‑
stowania powłok malarskich na prototypach
maszyn o dużych gabarytach w różnych wa‑
runkach temperaturowych. Na stanowisku
prowadzone są też badania nad detalami
z gumy, tworzyw sztucznych oraz metalu
i połączeniami tych detali między sobą.

Duże wrażenie robią stanowiska do badań wytrzymałości kół
na zginanie tarczy, które symulują poruszanie się pojazdu
podczas pokonywania zakrętu oraz wytrzymałości zmęczenio‑
wej kół na obciążenia promieniowe. Można też przeprowa‑
dzać na nich badania trwałości opon.
Na stanowisku do badania siłowników jedno‑ i dwu‑
stronnego działania można sprawdzać m.in. ich szczel‑
ność, próg czułości czy nominalną siłę użyteczną.

Stanowisko do prowadzenia badań dynamicznych
konstrukcji ochronnych (FOPS). Takie testy mogę
mieć zastosowanie np. w ciągnikach leśnych,
maszynach budowlanych czy wózkach widłowych.
Badania rozkładu temperatur (badania
termowizyjne) realizowane są przy użyciu
profesjonalnej kamery termowizyjnej
o wysokiej rozdzielczości detektora
i bardzo dużej czułości termicznej.

Pochylnia zainstalowana w CBR umożliwia zweryfikowanie teo‑
retycznych założeń i obliczeń dotyczących minimalnej stateczno‑
ści maszyn, a także pozwala na rozszerzenie zakresu stosowa‑
nia wyrobów na terenach o większym stopniu nachylenia podło‑
ża oraz określenie rzeczywistego współczynnika bezpieczeństwa
kątów stateczności.
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Centrum Badawczo‑Rozwojowe odgrywa też kluczową rolę
w ocenie zgodności zakupywanych produktów z normami Pronaru. Na zlecenie Działu Kontroli Jakości pracownicy CBR sprawdzają ich parametry techniczne
przed zakupem, w trakcie dostawy oraz tuż przed wykorzystaniem w procesach produkcyjnych. Kilkuetapowa kontrola pozwala eliminować wszelkie nieprawidłowości na bardzo wczesnym etapie, a tym samym umożliwia zagwarantowanie wysokiej
jakości finalnego produktu.
CBR w Narwi posiada liczne
certyfikaty oraz akredytacje, dzięki którym może świadczyć usługi
badawcze podmiotom zewnętrznym. Biorąc pod uwagę nowoczesną i wysoce specjalistyczną
aparaturę, skutecznie konkuruje
z innymi renomowanymi ośrodkami tego typu. Sposób organizacji CBR‑u umożliwia przetestowanie w jednym miejscu większości składowych maszyn, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze zleceniodawców. Współpraca pomiędzy różnymi wydziałami Pronaru oraz bliskość
i dostępność urządzeń badawczych pozwalają na szybką realizację usług oraz testowanie elementów w warunkach zbliżonych
do rzeczywistości.
Laboratorium CBR‑u świadczy
usługi na najwyższym poziomie.
Prowadzi badania w sposób zapewniający rzetelne i wiarygodne
wyniki. Zapewnia to m.in. wdrożony system zarządzania, zgodny z wymogami normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2018-02. CBR firmy Pronar każde zlecenie traktuje
w indywidualny sposób. Zawsze
analizowane są m.in. specyficzne
wymagania klienta i uwzględniane możliwe czynniki zakłóceniowe, które mogą warunkować różnorodność wyników. Profesjonalizm i bezstronność pracowników,
a także stały kontakt na każdym
etapie prowadzonych działań daje zleceniodawcy pełny zakres informacji, począwszy od przyjętej
metodologii badań i przebiegu testu aż po szczegółowo przedstawione wyniki końcowe.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2020
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Chcesz sfinansować
specjalistyczne pojazdy?

REKLAMA

Od

25 lat

budujemy hale w Polsce

Wybuduj

swoją halę z nami!

www.llentab.pl

maszyny recyklingowe

Średnioobrotowy rozdrabniacz
mobilny Terex Ecotec TDS V20
– pożądana frakcja w jednym przejściu
Wiele osób nawet ściśle związanych
z branżą jest przekonanych,
że wśród rozdrabniaczy mobilnych
występują jedynie maszyny wolno‑
i szybkoobrotowe. Tymczasem firma
Terex Ecotec, reprezentowana w Polsce
przez spółkę EWPA z podpoznańskich
Komorniki, produkuje jeszcze
rozdrabniacz średnioobrotowy TDS V20.
Gdzie i kiedy powinno się go stosować?
Jakie zapewnia korzyści?

R

ozdrabniacz wolnoobrotowy zwykle jest traktowany jako wstępny. Taka maszyna produkuje frakcję o wielkości minimum 150 mm.
Uzyskanie drobniejszej wymaga zatem dalszej obróbki materiału, czyli zastosowania
rozdrabniacza szybkoobrotowego. Dzięki
rozwiązaniu opracowanemu przez Terex
Ecotec, możliwe jest uzyskanie finalnego
produktu w jednym przejściu materiału.
Chodzi o mobilny rozdrabniacz średnioobrotowy TDS V20, który zastępuje dwie maszyny. Przekłada się to na koszt inwestycji
i upraszcza procesy logistyczne, zwłaszcza

w przypadku usług, gdy trzeba często
zmieniać miejsce pracy. Producent wskazuje jednocześnie na ograniczenia unikatowej maszyny. Taki rozdrabniacz nie jest zalecany do największych gabarytów i najlepiej sprawdza się z jednorodnymi materiałami, a więc jeśli ma to być np. drewno poużytkowe, to nie powinno zawierać „domieszki” np. tworzyw sztucznych czy lekkiego złomu aluminiowego. Oczywiście
maszyna spokojnie poradzi sobie z bardzo
różnymi odpadami, w tym wymieszanymi,
ale będzie wówczas mniej wydajna i zwiększy się zużycie paliwa.

Komora załadunkowa o pojemności 8 m3 umożliwia zgromadzenie większej ilości materiału
wsadowego, a tym samym pozwala ładowarce na oddalenie się, nie ryzykując pracy
rozdrabniacza „na pusto”.
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Komora robocza powstała na licencji firmy Vecoplan, która specjalizuje się w produkcji stacjonarnych linii rozdrabniających.
Są w niej umieszone dwa wały robocze
o długości 2000 mm i średnicy 630 mm.
Obracają się one z maksymalną prędkością
180 obr./min, dla porównania w przypadku
maszyn wolno‑ i szybkoobrotowych Terex
Ecotec ten parametr wynosi odpowiednio
60 i 1200 obr./min. Oba wały są wyposażone w kilkadziesiąt charakterystycznych,
kwadratowych zębów. Każdy z nich ma
cztery krawędzie, ale pracuje tylko dwiema,
więc jeśli się stępią lub ulegną uszkodzeniu,
ząb można obrócić i kontynuować pracę
nowymi (ostrymi) krawędziami. Czynność
ta jest łatwa i nie zajmuje dużo czasu, ponieważ każdy ząb mocuje się w obsadzie
tylko jedną śrubą. Wały współpracują z tzw.
grzebieniami (są to belki z przeciwnożami)
dociskanymi pneumatycznie. Jeśli do maszyny wpadnie element nierozdrabnialny,
wówczas nastąpi automatyczne zatrzymanie obu rotorów, zapobiegając uszkodzeniu noży. Można wtedy zwolnić docisk
grzebienia, co spowoduje wypadnięcie kłopotliwego przedmiotu, a jeśli jest gdzieś zakleszczony – usunąć go ręcznie. Od spodu
obu wałów znajdują się jeszcze sita, które zapewniają jednakowe uziarnienie frakcji wyjściowej, a dokładniej – zapobiegają, aby nie pojawiały się w niej elementy
nadwymiarowe. W praktyce działa to tak,
że jeśli sito ma oczka np. 50‑milimetrowe,
TK nr 1/2020
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Pod wałami znajdują się sita, które „definiują”
wielkość frakcji wyjściowej. Do wyboru jest
wiele rodzajów sit, różniących się średnicą
otworów: od 50 do 150 mm.

Przenośnik pryzmujący ma szerokość 1400 mm. W podstawowej kompletacji maszyny jego
długość wynosi 3,9 m, w ramach opcji można zastosować odmianę wydłużoną do 5,5 m.

Kwadratowe noże można jeden raz obrócić
i tym samym dwukrotnie wydłużyć ich trwa‑
łość. Wały w modelu TDS V20 mogą obracać
się do środka i na zewnątrz, ale także z różną
prędkością w celu wzajemnego oczyszczenia.

a jakaś cząstka na styku nóż‑przeciwnóż
uległa rozdrobnieniu do wielkości 70 mm,
zostanie zatrzymana na sicie i „zagarnięta” przez wał do ponownego rozdrobnienia. Opuści komorę roboczą dopiero, gdy
uzyska wymiar poniżej 50 mm. Ponieważ
rozdrabniacz TDS V20 jest przeznaczony

do pracy z różnymi materiałami, producent oferuje do wyboru sita z otworami
o różnej średnicy: 50, 60, 70, 80, 100,
120 i 150 mm. Mogą być one zamontowane na stałe w celu przygotowania maszyny pod konkretne zastosowania lub
w tzw. systemie szybkowymiennym. Każde
sito jest wtedy podzielone na cztery segmenty, co ułatwia ich montaż, demontaż
i przenoszenie.
Ze względu na wysoką masę eksploatacyjną (37 t) rozdrabniacz średnioobrotowy TDS V20 jest oferowany tylko
na podwoziu gąsienicowym. Do napędu

maszyny zastosowano silnik wysokoprężny Scania DC13 o mocy 368 kW (493 KM).
Standardowe wyposażenie rozdrabniacza obejmuje m.in. układ centralnego
smarowania, zdalne sterowanie radiowe
oraz system telematyczny umożliwiający
zdalny monitoring maszyny z 3‑letniem
abonamentem na usługę. Wśród opcji są
np. nadtaśmowy separator metali żelaznych, przenośnik wyrzutowy (wznoszący) o długości 5,5 m (standardowy ma
3,9 m) oraz nakładki na gąsienice chroniące podłoże przed uszkodzeniami.
Karol Wójtowicz
REKLAMA
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Zarabiaj na przetwarzaniu
odpadów!
(część 3)
Coroczny przyrost ilości
odpadów wytwarzanych
w Polsce w postaci
osadów i konieczność
ich zagospodarowania
to problemy, z którymi
musi mierzyć się każda
oczyszczalnia ścieków
komunalnych czy
też przemysłowych.
Praktyczny, a jednocześnie
przynoszący zyski sposób
na ich rozwiązanie ma firma
Ekotechnologie s.c. Bożena
Chmielina, Jarosław Kondrat.

Kompletna instalacja ma modułową budowę i łatwo ją zmieścić w posiadanym obiekcie.
Obsługa procesu przetwarzania odpadów w technologii Biorol nie jest skomplikowana i wymaga
niewielkiego zaangażowania kadrowego.

E

kotechnologie s.c. Bożena Chmielina,
ustabilizowane osady komunalne tracą
w polowych uprawach roślin rolniczych
Jarosław Kondrat jest dostawstatus odpadów, funkcjonując jako proi energetycznych, na miejskich terenach
cą sprawdzonej technologii zagodukt w gospodarce obiegu zamkniętego
zielonych, w tym trawnikach i do upraw
spodarowania osadów, którą moż(GOZ). Wytwarzany w procesie technoloozdobnych roślin rabatowych, do rekultyna zastosować zarówno w dużych oczyszgicznym nawóz organiczny Biorol poprawacji zdegradowanych gruntów rolnych
czalniach, jak również mniejszych obiekwia właściwości fizyczne (struktura, poi nierolnych, a ostatnio do upraw w ekolotach tego typu, oczywiście z uwzględniejemność wodna, przepuszczalność) i chegicznych gospodarstwach rolniczych.
niem skali ich działania, uwarunkowań
miczne (zasobność w materię organiczną,
Głównym czynnikiem decydującym
lokalnych i zastosowaniem niezbędnych
właściwości buforowe) wszystkich rodzao przewadze i konkurencyjności innouproszczeń. Firma zapewnia kompleksojów gleb, a materia organiczna podwyżwacyjnej technologii Biorol jest przede
wość usługi: opracowuje koncepcję, przesza zdolności retencyjne gleby i zwiększa
wszystkim efektywne i całościowe przeprowadza testy i badania pilotowe na liodporność roślin na suszę. Dlatego natwarzanie osadów, dla których opraconii w Górzycy, a następnie wykonuje mowóz Biorol jest chętnie stosowany m.in.
wany został program dozowania ilościodelowanie urządzeń, sieci i instalawego, również przy zmiennej morcji, aż po realizację inwestycji „pod
fologii przetwarzanych odpadów,
klucz” wraz z serwisem gwarancyjz jednoczesnym spełnieniem norm
nym i pogwarancyjnym.
i wymagań prawnych oraz środowiW wydaniach 4/2019 i 5/2019 czaskowych. Ważnymi zaletami techsopisma Technika Komunalna zonologii Biorol są też duża bezawastała zaprezentowana innowacyjna
ryjność i pełna kontrola zapewniająi przyjazna dla środowiska technoloca optymalizację procesową i energia wytwarzania z odpadów nawogetyczną. Ponadto jej wdrożenie
zu naturalnego – gotowego produkma pełne uzasadnienie ekonomicztu w postaci nawozu organicznego
ne, ponieważ umożliwia inwestoBiorol. Jednym z jej elementów byrowi pozyskanie przychodów z kilło opracowanie unikatowych zestaku źródeł: za przetwarzanie osawów różnych mieszanek odpadów,
dów ściekowych, za przetwarzanie
dobranych pod kątem jak najlepszepopiołów lub innych odpadów, ze
Gotowy produkt ma postać kilkumilimetrowych granulek
o wilgotności poniżej 20%, więc aplikacja doglebowa
go zastosowania ich w rolnictwie.
sprzedaży wyprodukowanego natakiego materiału nie nastręcza żadnych problemów.
Przetwarzane w technologii Biorol
wozu organicznego. Technologia
18 | technika-komunalna.pl
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Biorol stanowi więc atrakcyjną propozycję zarówno dla podmiotów, które wytwarzają odpady, jak również tych, które je przetwarzają. W obu przypadkach
może znacząco obniżyć ryzyko biznesowe i jednocześnie zwiększyć rentowność
przedsięwzięcia.
Dla inwestorów rozważających wprowadzenie unikatowej technologii istotne znaczenie może mieć fakt, że 17 lutego br. NFOŚiGW rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach IV naboru
w programie „Sokół”. Jego celem jest
wspieranie rozwiązań ograniczających
oddziaływanie zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz działań polegających na opracowywaniu nowych technologii, które spełniają takie zadanie.
Do wykorzystania jest aż 2 mld zł. Tym
razem o dofinansowanie mogą ubiegać
się nie tylko przedsiębiorcy, ale również
jednostki samorządu terytorialnego (JST)
lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych
JST. W programie przewidziano dofinansowanie bezzwrotne (faza B+R) oraz finansowanie zwrotne w postaci atrakcyjnej pożyczki (dotyczy fazy B+R oraz

fazy wdrożenia technologii). Nabór potrwa do 29 maja br. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne
na stronie www.nfosigw.gov.pl w dziale
„Aktualności”.
Firma Ekotechnologie s.c. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat zaprasza do współpracy oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wytwarzające odpady, podmioty,

których główna działalność gospodarcza
związana jest z zagospodarowaniem odpadów czy też firmy zainteresowane wysokoefektywną, niskonakładową, innowacyjną technologią przetwarzania odpadów
w celu wytwarzania certyfikowanego produktu rolnego przeznaczonego do obrotu
handlowego.
Bożena Chmielina

Film z pracy
instalacji
– zeskanuj kod
lub wpisz adres:
www.technika‑komunalna.pl/filmy/72019f

Film o nawozie
naturalnym Biorol
– zeskanuj kod
lub wpisz adres:
www.technika‑komunalna.pl/filmy/52019f

Film o technologii Biorol
– zeskanuj kod
lub wpisz adres:
www.technika‑komunalna.pl/filmy/62019f

Program „Sokół”
– zeskanuj kod
lub odwiedź stronę:
www.nfosigw.gov.pl, dział „Aktualności”
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Ładowarka gąsienicowa Cat 963K WH ułatwia wykonywanie
na składowisku wielu czynności, ale są też takie, przy których
trudno ją zastąpić, np. budowa obwałowań.

Ładowarka gąsienicowa
CAT 963K WH w Grupie ENERIS
– uniwersalność ma znaczenie!
Składowisko odpadów kojarzy się przede wszystkim z kompaktorami i spycharkami, ale Caterpillar
oferuje do takich zastosowań również specjalistyczne ładowarki gąsienicowe. O zaletach unikatowych
maszyn, a konkretnie modelu Cat 963K WH, zdążyli się już przekonać pracownicy ENERIS Ekologicznego
Centrum Utylizacji należącego do Grupy ENERIS, którzy korzystają z niego od sierpnia 2019 r.
i obecnie trudno im sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie bez takiego sprzętu.

J

eszcze w wielu instalacjach komunalnych, zwłaszcza tych mniejszych,
panuje przekonanie, że do pracy
na składowisku wystarczy sam kompaktor. Jest ono błędne, ponieważ w trakcie
przepychania i rozgarniania odpadów taka
maszyna zużywa znacznie więcej paliwa,
a ponadto trudno „upilnować” właściwej
liczby przejazdów. Stąd w jednym miejscu

odpady mogą być niezagęszczone, a w innym – przegęszczone, co powoduje wydostawanie się ich spod kół na boki maszyny.
Optymalnym rozwiązaniem jest więc zastosowanie kompaktora i spycharki z jasnym
podziałem zadań. W wielu przypadkach
może się okazać, że taki tandem jest bardziej ekonomiczny, a na składowisku będzie można zmieścić jeszcze więcej odpadów. ENERIS EkoloUnikatowa łyżka ma nadstawkę kratownicową, dzięki czemu maszyna
giczne Centrum Utymoże być wykorzystywana również do przepychania odpadów i tym
lizacji w miejscowosamym wyręczyć lub wspomóc spycharkę w awaryjnych sytuacjach.
ści Rusko k. Wrocławia poszło krok dalej. Do kompaktora i spycharki dołączono ładowarkę gąsienicową. Maszyna
Cat 963K WH przyjechała na testy, ale
okazała się na tyle
przydatna, że postanowiono ją zatrzymać w ramach wynajmu długoterminowego aż na 2 lata.
20 | technika-komunalna.pl

Różne zadania
Składowisko odpadów w Rusku należące
do ENERIS Ekologicznego Centrum Utylizacji
Grupy ENERIS istnieje od 2004 r. W tej chwili eksploatowana jest druga kwatera, której
łączna pojemność wynosi 1 mln 890 tys. m3.
Obiekt spełnia najwyższe standardy środowiskowe – powstał w wyrobisku po kopalni
iłów i glin ogniotrwałych, ma m.in. wysokiej
jakości uszczelnienie z folii PEHD oraz system
drenażu odprowadzający odcieki. Zależnie
od warunków są one zawożone do oczyszczalni ścieków lub tymczasowo gromadzone
w zbiorniku buforowym, a następnie wykorzystywane do zraszania kwatery. Nawilżanie
odpadów ma na celu ograniczenie pylenia, stanowi też dodatkowe zabezpieczenie
przed ewentualnym pożarem. Składowisko
zostało wyposażone w monitoring wizyjny,
a jego otoczenie podlega okresowym badaniom, np. wód powierzchniowych i podziemnych. Z kolei zapylenie czy hałas sprawdzane są na stanowisku pracy. Ważnym elementem prawidłowej eksploatacji obiektu
w Rusku jest budowa warstw przesypowych,
skarp i obwałowań, stosowanych m.in. dla
TK nr 1/2020
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zmniejszenia emisji gazów składowiskowych
i tym samym odzyskiwania ich w możliwie
największej ilości, ponieważ służą do produkcji energii elektrycznej. Tzw. przesypki
mają grubość maksymalnie 30 cm i oddzielają warstwy odpadów o grubości ok. 2 m.
– Jeszcze do niedawna przy ich budowie ko‑
rzystaliśmy z koparko‑ładowarki, ale taka
maszyna jest zbyt mała i ma zwykłe ogumie‑
nie podatne na uszkodzenia. Próbowaliśmy
też radzić sobie za pomocą ładowarki zapo‑
życzonej z sortowni, ale ona również często
„łapała gumę”. Jednocześnie nie chcieliśmy
montować na niej opon litych lub wypeł‑
nionych elastomerem, bo na twardym pod‑
łożu, które mamy w sortowni pogarsza się
komfort jazdy, nie wspominając już o więk‑
szym zużyciu paliwa i hamulców – tłumaczy Barbara Kuricka, kierownik składowiska
w ENERIS Ekologicznym Centrum Utylizacji.
Chcąc uniknąć kłopotliwych sytuacji, wspierano się również zewnętrznym sprzętem,
ale w rezultacie takie rozwiązanie też okazało się mało praktyczne. W szczycie sezonu
trudno było wynająć odpowiednie maszyny
z operatorami, a budowa warstw przesypowych musi odbywać się w miarę regularnie
– nie można jej odłożyć o kilka miesięcy czy
nawet tygodni.
Kolejny aspekt zastosowania maszyn roboczych na składowisku w Rusku dotyczy przebudowy dróg technologicznych.
Odpady są zawożone na kwaterę głównie
zestawami naczepowymi, które wymagają
odpowiednio utwardzonego podłoża. Jeśli
zostanie zapełniona jedna część składowiska, trzeba „przełożyć” drogę, aby umożliwić
dojazd do jego innej części. Korzystając przy
tych pracach z maszyn sortowni, pojawiają

się te same trudności, co w przypadku budowy warstw przesypowych. Wynajem też
nie jest optymalnym rozwiązaniem. – Aby
w minimalnym stopniu zakłócać pracę skła‑
dowiska, przekładanie dróg technologicz‑
nych staramy się wykonywać w weekendy.
Wiele firm budowlanych niechętnie podej‑
muje zlecenia w takim czasie, a jeśli już się
godzi, to koszt takiej usługi jest bardzo wy‑
soki – dodaje Barbara Kuricka.

z uwagi na straty (gubienie) materiału
w trakcie przepychania. Ponadto za pomocą
ładowarki gąsienicowej o wiele łatwiej for‑
mować warstwę przesypową i oczywiście
obwałowania – wyjaśnia kierownik składowiska. Nowa maszyna okazała się też bardzo pomocna przy pracach związanych ze
zmianą położenia dróg technologicznych.
Barbara Kuricka przekonuje, że z powodzeniem może być wykorzystywana do przeBarbara Kuricka – kierownik składo‑
wiska w ENERIS Ekologicznym Cen‑
trum Utylizacji: Już po pierwszym
dniu pracy operatorzy dosłownie za‑
kochali się w tej maszynie, bo może
wykonywać różne prace i nie muszą
przesiadać się na inny sprzęt, jedno‑
cześnie ryzykując np. uszkodzenie
ogumienia. Mateusz Kowalski, ope‑
rator nowej maszyny, w pełni to po‑
twierdza i chwali ją nie tylko za uni‑
wersalność, ale także odpowiednie
osiągi, niskie zużycie paliwa w gra‑
nicach 14‑15 l/h i bardzo skuteczny
układ chłodzenia, który doskonale
sprawdził się w największe upały.

Antidotum na problemy
Znakomitym antidotum na wszystkie problemy okazała się ładowarka gąsienicowa Cat
963K WH. – Ta maszyna w znaczący sposób
poprawiła funkcjonowanie naszego skła‑
dowiska. Dzięki podwoziu gąsienicowemu
może swobodnie poruszać się po kwaterze
– nie zapada się – i jest odporna na uszko‑
dzenia mechaniczne. Jeśli podczas budo‑
wy warstwy przesypowej wywrotka nie jest
w stanie dojechać w konkretne miejsce skła‑
dowiska, materiał można przetransportować
ładowarką. Zastosowanie spycharki w takiej
sytuacji też nie jest najlepszym rozwiązaniem

wożenia płyt betonowych i układania ich
na specjalnej podbudowie, również wykonywanej przy użyciu unikatowej maszyny
Cat. W trakcie kilkumiesięcznej eksploatacji
okazała się bardzo przydatna jeszcze w innej
czynności. – Choć naczepy z ruchomą pod‑
łogą – można powiedzieć – wypychają swój
ładunek, to i tak jego część spadnie na dro‑
gę technologiczną. Hakowce kiprują się bez‑
pośrednio na drogach, bo taka jest ich cha‑
rakterystyka pracy i podobnie jak zesta‑
wy naczepowe nie mogą wjechać na skła‑
dowisko. Wtedy do akcji wkracza ładowar‑
ka gąsienicowa, która znakomicie nadaje się
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Ładowarka pracująca na składowisku odpadów w Rusku została wyposażona w zabezpieczenie
przeciwpożarowe. To system proszkowy, pośredni, a więc z oddzielną linią detekcji i dystrybucji
środka gaśniczego. Może być uruchomiony automatycznie lub ręcznie: za pomocą panelu sterująco
‑sygnalizacyjnego w kabinie lub przycisku ręcznego wyzwolenia, który znajduje się w miejscu
łatwo dostępnym dla obsługi naziemnej. Do automatycznego zadziałania systemu wystarczy
podwyższenie temperatury komory silnika do 130°C przez 5‑6 s (zwykle w przypadku tej maszyny
panuje temperatura ok. 110°C). Oczywiście przy wyższej temperaturze uruchomienie instalacji
nastąpi jeszcze szybciej lub gdy pojawi się ogień – natychmiastowo.

do spychania odpadów z betonowych płyt
drogi technologicznej. Nie uszkadza ich, bo
ma 2‑ostrogowe płyty gąsienicowe (spy‑
charka 1‑ostrogowe) i tym samym zapew‑
nia mniejsze naciski. Kompaktor w ogóle się
do tego nie nadaje, ponieważ od razu po‑
kruszyłby drogę i można byłoby uszkodzić
kołki rozdrabniająco‑zagęszczające.
Barbara Kuricka jest zadowolona nie tylko
z samej maszyny, ale również ze współpracy
z firmą Bergerat Monnoyeur, będącej jedynym autoryzowanym przedstawicielem koncernu Caterpillar w Polsce. – Gdy uszkodzi
się jakaś część, wystarczy, że zrobię jej zdję‑
cie i wyślę do oddziału. Po chwili otrzymu‑
ję rysunek techniczny, niezbędne dane i po‑
twierdzam, że chodzi właśnie o ten element.
Serwis przyjeżdża i go montuje. Cieszę się,
że można załatwić to w taki sposób, bo trwa
to znacznie krócej, niż gdyby pracownicy
Bergerat Monnoyeur musieli odbyć dodat‑
kową wizytę w celu samodzielnego określe‑
nia niezbędnej części. Serwisanci BM chętnie
służą też pomocą naszym operatorom, któ‑
rzy mają z nimi bezpośredni kontakt. Mogą

więc rozwiązać jakiś problem czy uzyskać
poradę przez telefon, a więc z pominięciem
oficjalnej drogi, co znów oszczędza czas.
Ja nie muszę w tym uczestniczyć i odrywać
się od innych zadań. Istotne znaczenie ma
dla mnie również fakt, że co jakiś czas przy‑
jeżdża do nas np. kierownik serwisu i pyta
czy wszystko jest w porządku. Taka
opieka ze strony oddziału jest bardzo
ważna przy trudnej pracy z odpada‑
mi i ma pozytywny wpływ na budo‑
wę relacji między naszymi firmami
– komentuje Barbara Kuricka.

na niewielką odległość. W celu zwiększenia
efektywności pracy posiada kratownicową
nadstawkę, która z jednej strony zwiększa pojemność osprzętu, natomiast z drugiej – zapobiega przesypywaniu materiału
na mechanizm obrotu. Co istotne, wszystkie ładowarki gąsienicowe Cat mogą być
wyposażone w szybkozłącze hydrauliczne.
Pozwala to na zastąpienie łyżki widłami paletowymi i wykorzystywanie maszyny do prac
przeładunkowych oraz dźwigowych.
Ładowarki gąsienicowe Cat w wersji WH
mają szereg dodatkowych rozwiązań, dzięki którym dobrze radzą sobie na składowiskach odpadów i są bardziej odporne na różne zanieczyszczenia, duże zapylenie czy niebezpieczne przedmioty, co oczywiście wpływa na ich wysoką dostępność. Każda taka
maszyna jest wyposażona np. w dodatkowe osłony podwozia oraz gąsienic, skutecznie zapobiegające wnikaniu różnych drutów, sznurków albo prętów, mogących np.
gdzieś się nawinąć lub uszkodzić uszczelniacze. Kolejnym ważnym rozwiązaniem są płyty samoczyszczące (z otworami trapeizodal-

W szczegółach

W ofercie Bergerat Monnoyeur są
dostępne trzy ładowarki gąsienicowe i wszystkie można zamówić
w wersji WH (Waste Handler) przystosowanej do trudnych warunków
użytkowania na składowisku odKabina jest szeroka i ma niemal pionowe ściany,
padów. Do wyboru jest najmniejco czyni ją bardzo przestronną. Szyby w drzwiach się‑
szy model Cat 953K o masie eksplogają do samej podłogi, uławiając obserwacją podłoża
tuż przy gąsienicach.
atacyjnej 15,7 t i maksymalnej mocy 175 KM, średni – Cat 963K, dla
którego analogiczne parametry
nymi) oraz belki zgarniające z tyłu gąsienic,
wynoszą 20,6 t i 224 KM oraz
Zabezpieczenie kabiny obejmuje kratownicę na szybie czołowej
które usuwają nadmiar zanieczyszczeń, ale
osłaniającą również górne reflektory, a także siatkowe osłony
największy – Cat 973K – mateż ograniczają możliwość uszkodzenia naddolnych partii drzwi, chroniące je przed dużymi przedmiotami,
sa
29,2
t,
moc
310
KM.
Każda
wozia
przez jakiś duży przedmiot. Istotną rojakie mogą przyczepić się
maszyna ma napęd hydrostalę odgrywają również bardziej rozbudowado gąsienic.
tyczny oraz silnik umieszczony
ne układy filtracji powietrza kierowanego
z tyłu. Taka lokalizacja jednostdo kabiny i silnika czy montowany standarki sprawia, że pełni ona rolę nadowo w przypadku kompletacji WH wentyturalnej przeciwwagi dla osprzęlator chłodnicy z trybem odwrotnego ciągu.
tu, a poza tym jest mniej narażoUmożliwia on oczyszczanie wymienników
na na zwiększone zapylenie paciepła bez konieczności wychodzenia z kabinujące wokół narzędzia robony. Proces ten może być uruchamiany ręczczego. To ostatnie jest pewnym
nie lub automatycznie – w ustalonych odstęskrzyżowaniem lemiesza z łyżpach czasu. Takie ładowarki są też wyposaką, ponieważ może służyć zażane w różne osłony nadwozia, np. siłownirówno do przepychania odpaka obrotu łyżki, ale także siatkowe zabezpiedów, jak również ich załadunczenia kabiny oraz reflektorów.
ku, pryzmowania czy transportu
Karol Wójtowicz
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Kompaktory TANA
inne niż wszystkie!

Mottem firmy TANA jest hasło „Od odpadów do zysku”. To dlatego przedsiębiorstwu z Finlandii nie wystar‑
cza produkowanie maszyn spełniających wymagania związane z recyklingiem i zagospodarowaniem
odpadów. Celem TANA jest dostarczanie klientom produktów, które zapewnią im maksymalne korzyści
przy najniższych kosztach eksploatacji. Realizację tych założeń umożliwia połączenie zaawansowanej inży‑
nierii, wieloletniego doświadczenie firmy, a przede wszystkim wysokiej wrażliwości na potrzeby klientów.

G

łównymi
produktami
firmy
Na osiągany rezultat pracy duży wpływ
decyduje też optymalnie dobrana średniTANA są kompaktory serii H.
ma masa maszyny. Równomiernie rozłożona
ca bębnów, która powoduje większe zapaW porównaniu do konkurenna wszystkie zęby zwiększa nacisk na poddanie się maszyny w odpady. Sprawia to,
cyjnych rozwiązań umożliwiałoże, który ma kluczowy wpływ na efektywże kompaktory TANA radzą sobie równie doją one uzyskanie wyższego stopnia zaność zagęszczania odpadów. O sile nacisku
brze z górną warstwą odpadów, jak i tymi
gęszczenia odpadów o co najpołożonymi głębiej. Cała masa maszymniej 10%. Dlatego stają się
ny rozłożona tylko na dwa bębny zaoczywistym wyborem wielu
pewnia maksymalnie gładką i zbitą pozarządców składowisk odpawierzchnię składowiska, zapobiegając
dów. Kompaktory TANA serii H
jednocześnie wydostawaniu się odpaumożliwiają znaczące optymadów na boki kompaktora.
lizowanie kosztów eksploatacji
Zastosowanie dwóch zamiast cztetakich obiektów. Z czego wyrech bębnów ma jeszcze jedną zaletę
nikają ich unikatowe cechy? To
– skrócenie czasu pracy. Kompaktory
jedyne na rynku maszyny teTANA zagęszczają całą powierzchnię
go typu, które charakteryzuje
pod maszyną, nie pozostawiając niekonstrukcja oparta na dwóch
zagęszczonego obszaru między kołaKompaktory TANA serii H są dostępne w 5 klasach wagowych,
wałach. Oba są napędzane
mi. Dzięki temu pojedynczy przejazd
od 26 do 52 t. Każda taka maszyna jest wyposażona w system
telemetryczny TANA ProTrack, umożliwiający zdalną kontrolę
i wyposażone w specjalne zęby
kompaktora TANA równa się dwóm
parametrów pracy, a nawet jej lokalizację za pomocą systemu GPS.
rozdrabniająco‑zagęszczające.
przejazdom maszyny czterokołowej.
24 | technika-komunalna.pl
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Korzystając z rozwiązania producenta z Finlandii można więc dwukrotnie skrócić czas
pracy na składowisku i znacząco obniżyć
koszty eksploatacji takiej maszyny, zwłaszcza dotyczące paliwa – o 50%.
W gospodarce odpadami istotną rolę może również odgrywać maszyna TANA Shark.
Została zaprojektowana z myślą o rozdrabnianiu bardzo szerokiej palety materiałów
do frakcji (zależnie od potrzeb) o wielkości od 50 do 500 mm. Może zastąpić pracę dwóch rozdrabniaczy – wstępnego i końcowego, osiągając wymagany stopień rozdrobnienia podczas jednego przejścia materiału. Dodatkowym atutem rozdrabniacza
TANA Shark jest brak konieczności wysortowywania elementów metalowych ze zmieszanych odpadów, ponieważ nie uszkadzają
one zastosowanego rotora typu Heavy Duty
o dużej wytrzymałości. Po rozdrobnieniu są
one wydzielane za pomocą separatora nadtaśmowego. Maszyna TANA Shark idealnie nadaje się do przetwarzania opon, aluminium, tzw. gabarytów, biomasy, zmieszanych odpadów komunalnych itp.
Przykład przedsiębiorstwa L&T doskonale pokazuje, jakie zyski można osiągnąć poprzez zastąpienie dotychczas

maszyny robocze

Rozdrabniacze TANA Shark mają hydrostatyczny układ przeniesienia napędu. Do wyboru są
wersje z silnikiem wysokoprężnym lub zastępującymi go dwoma silnikami elektrycznymi.

wykorzystywanego sprzętu rozdrabniaczem TANA Shark. L&T prowadzi działalność związaną z recyklingiem opon.
Odpady gumowe pochodzące z opon samochodów osobowych i ciężarowych mają taką samą wartość opałową jak olej napędowy i 25% większą od węgla. Niestety
restrykcyjne wymagania jakościowe dotyczące procesu spalania odpadów gumowych w elektrowniach generują wysokie
koszty przygotowania takiego materiału
– nie może być w nim nawet resztek drutu. Wprowadzenie maszyny TANA Shark

w firmie L&T spowodowało skrócenie procesu rozdrabniania opon z dwóch etapów
do jednego. Istotną korzyścią, która wyniknęła z eksploatacji rozdrabniacza Shark
jest ponadto oszczędność 30 litrów paliwa na godzinę, w porównaniu do wcześniej stosowanego rozwiązania.
Przedstawicielem firmy TANA na polskim rynku jest firma ATLAS Poland, dysponująca profesjonalnym serwisem mobilnym o zasięgu ogólnokrajowym. Pełna
oferta produktów jest dostępna na stronie
internetowej www.atlas‑poland.pl
REKLAMA
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Dwie maszyny CASE w ZZOK
w Adamkach – odpowiedź
na rosnący strumień odpadów
Oddany pod koniec 2012 r. Zakład
Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych w Adamkach k. Radzynia
Podlaskiego obsługuje ok. 20 gmin
położonych głównie w północno
‑zachodniej części województwa
lubelskiego. Działa nieprzerwanie
do dnia dzisiejszego, ale wobec stale
przyrastającego strumienia odpadów
komunalnych (aktualnie ich ilość
wynosi ok. 30 tys. t/r.) konieczna
była rozbudowa zakładu zrealizowana
w kilku etapach.

Łyżka wysokiego wysypu przydaje się nie tylko do załadunku
naczep z ruchomą podłogą, ale umożliwia też usypywanie wyższych
pryzm i tym samym lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni.

D

o najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w ZZOK w Adamkach z pewnością należy uruchomienie w 2017 r. nowej kompostowni do stabilizacji tlenowej, a dwa lata później nowej sortowni do odpadów
zbieranych selektywnie oraz nowego budynku administracyjno‑socjalnego. Na
tym jednak nie poprzestano, jeśli chodzi o dostosowywanie zakładu do coraz
większej ilości przyjmowanych odpadów.
– Chcąc w pełni wykorzystać możliwo‑
ści przerobowe modernizowanej instala‑
cji, trzeba było również zainwestować
w sprzęt mobilny. Maszyny, którymi dys‑
ponowaliśmy wcześniej, nie zapewniały
odpowiedniej wydajności i coraz częściej
ulegały awariom. Podjęliśmy zatem decy‑
zję o zakupie spycharki gąsienicowej i ła‑
dowarki kołowej. Zwycięzcą ogłoszonego
przetargu została firma Tech‑Ekspert Po‑
łudnie, dealer maszyn Case – wspomina
Adam Borowik, inspektor ochrony środowiska w ZZOK w Adamkach. Jako pierwsza
(w maju 2018 r.) trafiła do zakładu ładowarka Case 721G, a kilka miesięcy później
spycharka Case 1150M. – Te maszyny re‑
prezentują zupełnie inny poziom techno‑
logiczny. Dysponując nimi możemy praco‑
wać znacznie efektywniej i jednocześnie
26 | technika-komunalna.pl

Adam Borowik, inspektor ochrony
środowiska w ZZOK w Adamkach zwraca
uwagę na dużą wydajność obu maszyn
Case oraz ich niezawodność. Przez
półtora roku odkąd trafiły do zakładu, nie
zanotowano żadnej awarii. W szczególności
dotyczy to ładowarki, eksploatowanej
intensywnie na dwóch zmianach.

bardziej ekonomicznie, bo
do wykonania tych samych
zadań zużywamy mniej pali‑
wa. Do tej pory nie odnoto‑
waliśmy w nich żadnej awa‑
rii, a warunki pracy opera‑
torów są nieporównywalne
z tymi, jakie oferuje nasz
stary sprzęt – dodaje Adam
Borowik. Nowa ładowarka ma łyżkę wysokiego wysypu o pojemności 3,5 m3,

dzięki czemu zakres zastosowań maszyny
jest bardzo szeroki. W ZZOK w Adamkach
jest wykorzystywana m.in. do załadunku
pojazdów ciężarowych, które transportują odpady do innych instalacji, w strefach
przyjęć odpadów do ich podgarniania
i załadunku na linię sortowniczą, a także załadunku bioreaktorów i formowania pryzm na placu kompostowym. – Przy
dużej ilości odpadów ładowarka przegu‑
bowa Case jest dużo bardziej skuteczna
niż ładowarki teleskopowe. Doskonale

Dobra widoczność na osprzęt oraz bliskie otoczenie ładowarki
ma kluczowe znaczenie przy operowaniu w zamkniętych czy
półotwartych pomieszczeniach, zwłaszcza niewielkich i kiep‑
sko doświetlonych. Operator może wtedy pracować bardziej
pewnie, nie ryzykując uszkodzenia maszyny i/lub budynku.
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uzupełnia nasz park maszyn
uzupełnianiu AdBlue), a więc
i to nie tylko jeśli chodzi o osią‑
bez recyrkulacji spalin (do spagi i wydajność, ale również
lania jest wykorzystywane tylko
czynności, które może wyko‑
świeże powietrze) i filtra cząnywać. Jest bardzo uniwer‑
stek stałych. Takie rozwiązasalna, więc nadaje się do pra‑
nie niesie ze sobą wiele korzycy w różnych miejscach insta‑
ści. Silnik może mieć mniejszą
lacji, np. bez problemu zała‑
pokrywę, co wpływa na polepdowuje tzw. ruchome pod‑
szenie widoczności do tyłu, nie
łogi – tłumaczy Adam Boroma ograniczeń co do sposowik. Spycharka została zakubu eksploatacji maszyny i dopiona głównie z myślą o składatkowego zużycia paliwa wydowisku odpadów. Znajdunikającego z konieczności wyje tam zastosowanie przy ich
palania filtra DPF, czy w końrozgarnianiu oraz formowacu kosztów związanych z jego
niu warstw przesypowych.
wymianą i obowiązkiem stoŁadowarki kołowe Case serii G mają jednoczęściową, panoramiczną szy‑
Inspektor ochrony środowisowania specjalnego oleju silbę czołową, która sięga do samej podłogi kabiny.
ska w ZZOK w Adamkach jest
nikowego, tzw. niskopyłowez niej w pełni zadowolony: – Poprzednia
tę zasadę, na składowisku można zmie‑
go. W porównaniu do rozwiązań wykorzymaszyna tego typu nie do końca spełniała
ścić więcej odpadów i tym samym może
stujących DPF, zastosowany układ charaknasze oczekiwania, natomiast nowa ide‑
być ono dłużej eksploatowane.
teryzuje się też niższą o ok. 200° tempeŁadowarka Case dostarczona do
raturą pracy, skutecznie ograniczając ryzyZZOK w Adamkach to maszyna serii G,
ko wystąpienia pożaru w warunkach dużektóra zadebiutowała na międzynarodogo zapylenia.
wym rynku w 2017 r. Model 721 ma
Mocną stroną ładowarek Case serii G jest
masę roboczą ok. 15,5 t, napędza
całkowicie przeprojektowana kabina, któgo 6‑cylindrowy silnik wysokoprężny
ra wyróżnia się nowoczesnym designem,
o pojemności 6,7 dm3, wyregulowaznakomitą widocznością dzięki największej
ny na moc 145 kW (195 KM). Wysokie
w swojej klasie szybie czołowej, przestronosiągi w połączeniu z niewielkimi roznością i komfortem. W celu ułatwienia obmiarami gabarytosługi maszyny i polepszenia koncentracji
wymi czynią ładooperatora najważniejsze przyciski umieszwarkę 721G barczono na jednym panelu. Zostały one podzo
atrakcyjną
progrupowane w cztery rzędy funkcyjne: haPaweł Siwek, operator
ładowarki Case w ZZOK
pozycją dla wielu
mulec postojowy i oświetlenie; skrzynia
w Adamkach: Mimo
zakładów komuswoich gabarytów,
nalnych, a zwłaszładowarka Case jest zwinna
i bardzo zwrotna, co ma
cza tych, którym
duże znacznie np. przy
zależy na dużej
obsłudze bioreaktorów.
zwrotności maszyNigdy nie brakuje jej mocy,
ny i tym samym sprawnym manewrowięc nawet cięższe zadania można wykonywać
bardzo sprawnie. Dużą zaletą jest też niskie
waniu w ograniczonej przestrzeni. Nie
spalanie. Jeden licznik nie był kasowany,
bez znaczenia jest też przemyślaodkąd maszyna trafiła do zakładu. Pokazuje
na konstrukcja ładowarki,
średnie zużycie paliwa wynoszące 7,5 l/h. Na
drugim, który wyzerowałem prawie 180 godzin
co razem z dużymi możtemu, wynik jest jeszcze lepszy – tylko 6,9 l/h.
liwościami indywiduJednocześnie muszę zaznaczyć, że nigdy nie
alnej konfiguracji pojeździłem „na wynik” i cały czas korzystałem
z trybu automatycznego. Przełączając tryby
zwala na bezpieczną
pracy, aby zoptymalizować osiągi maszyny pod
i wydajną eksploatację
konkretne zadania, z pewnością można byłoby
w trudnych zastosouzyskać jeszcze niższe spalanie.
waniach. Szczególnie
alnie wywiązuje się ze swoich obowiąz‑
dotyczy to pracy z odpadaW ładowarce 721G moduł chłodze‑
nia ma postać sześcianu, co w po‑
ków. W przypadku składowiska prefe‑
mi, gdzie jest narażona m.in.
równaniu z najczęściej spotykanym ukła‑
ruję bowiem jasny podział zadań: kom‑
na wysoką temperaturę, silne zadem kanapkowym gwarantuje lepszy, bo
paktor jest przeznaczony do zagęszcza‑
pylenie czy uszkodzenia mechaniczne.
bezpośredni dopływ powietrza. Ponadto jest
on umieszczony tuż za kabiną, a więc w miej‑
nia odpadów, a gdy musi je dodatkowo
Jednym z największych atutów ładoscu, gdzie jest mniej zanieczyszczeń, które
rozgarniać, wówczas więcej pali, a jego
warki Case 721G jest układ oczyszczania
wydostają się np. spod kół. Przy takim roz‑
praca staje się mniej efektywna. Dlatego
spalin HI‑eSCR. Dzięki niemu silnik spełnia
wiązaniu silnik trafił na koniec maszyny i tym
samym stanowi naturalną przeciwwagę. Nie
to spycharka powinna przepychać odpa‑
normy emisji Tier 4F/Stage IV tylko dzięki
ma więc konieczności stosowania dodatko‑
dy i profilować składowisko, czyli maszy‑
selektywnej redukcji katalitycznej (obsłuwej „martwej” masy.
na de facto do tego stworzona. Stosując
ga układu polega jedynie na okresowym
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biegów i dyferencjał; sterowanie osprzętem; amortyzacja wysięgnika, odwrotny
ciąg wentylatora chłodnicy, szybkozłącze.
Każda maszyna jest również standardowo wyposażona w 8‑calowy, wielofunkcyjny monitor kolorowy, który oprócz najważniejszych parametrów pracy jest wykorzystywany do wyświetlania obrazu rejestrowanego przez kamerę cofania. Codzienną,

przesiewająco‑kruszącą do odpadów. Aby
ułatwić i przyspieszyć zmianę osprzętu, maszynę wyposażono w szybkozłącze. Wśród
pozostałych zastosowanych opcji są m.in.
układ centralnego smarowania, 100% blokada mechanizmu różnicowego przedniej
osi oraz opony klasy L5.
Spycharka 1150M to najmniejsza maszyna tego typu w ofercie Case. W komple-

Podczas ostatniej modernizacji spycharek Case
zwiększono trwałość podwozi gąsienicowych,
dzięki czemu maszyny te jeszcze lepiej
odpowiadają wymaganiom stawianym przez
zakłady zajmujące się eksploatacją składowisk
oraz firmy wyspecjalizowane w ich rekultywacji.

ze standardowymi gąsienicami typu LT
(Long Tracks) oraz zamkniętymi ostrogami przeciwpoślizgowymi typu Heavy Duty,
których szerokość wynosi 560 mm.
Model 1150M jest dostępny tylko
z 6‑pozycyjnym lemieszem PAT. W przypadku dwóch większych spycharek (1650M
i 2050M) można jeszcze wybrać wersję
„Buldożer” z bocznymi wspornikami. We
wszystkich maszynach zastosowano natomiast opatentowany system „Equistatic”,
który zapewnia możliwość dużego przechyłu lemiesza, przy jednoczesnym ograniczeniu naprężeń powstających w ramie
spycharki. Przydatnym rozwiązaniem jest
też zaawansowane sterowanie lemieszem.
Dla przykładu operator może wybrać jeden
z trzech poziomów czułości narzędzia roboczego albo skorzystać z trybu potrząsania,
który ułatwia zrzucenie materiału mającego
tendencję do przywierania do lemiesza.

wielogodzinną pracę ułatwia komfortowy
fotel z wysokim oparciem i zagłówkiem
oraz ergonomiczny joystick zamontowany
na konsoli zintegrowanej z fotelem. Istotne
znaczenie ma też poziom hałasu we wnętrzu, obniżony aż o 2 dB w porównaniu
do maszyn poprzedniej generacji. W modelu 721G wynosi on zaledwie 68 dB.
Oprócz łyżki wysokiego wysypu ładowarka Case pracująca w ZZOK w Adamkach została jeszcze dostarczona z łyżką

tacji zamówionej przez ZZOK w Adamkach
jej masa eksploatacyjna wynosi nieco ponad 14 t. Do napędu spycharki zastosowano silnik o tej samej pojemności, co w przypadku ładowarki 721G, ale o mniejszej
mocy – 103 kW (138 KM). Nowoczesna
jednostka ma wielofazowy wtrysk common rail oraz turbosprężarkę z chłodnicą powietrza doładowującego. Może pracować na 20‑procentowym biodieslu,
co w jeszcze większym stopniu ogranicza
emisję szkodliwych zanieczyszczeń.
Hydrostatyczny układ przeniesienia napędu z niezależnym napędem
obu gąsienic gwarantuje zachowanie pełnej mocy podczas wykonywania skrętów oraz wysoką precyzję ruchów. W 2017 r., przy okazji „odnowienia” spycharek serii M, podwozie
zostało zoptymalizowane pod kątem
trwałości. Zastosowano m.in. rozwiązanie Ultra‑Life polegające na smarowaniu tulei rolek nośnych i podporowych, zapewniające wydłużenie żyJanusz Kostrzewa, operator spycharki Case
w ZZOK w Adamkach: Na tej maszynie pracuje się
wotności łańcucha gąsienicy w najbardzo przyjemnie, bo jest silna i można sterować
trudniejszych warunkach eksploatanią bardzo precyzyjnie. Ma wygodną, dobrze
cji oraz znaczne obniżenie poziomu
wyposażoną kabinę, m.in. w radio i klimatyzację.
Dzięki centralnemu systemowi smarowania
hałasu spycharki. Biorąc pod uwagę
obsługa codzienna została uproszczona
fakt, że 50% kosztów utrzymania tado minimum, więc szybko mogę rozpocząć
kiej maszyny dotyczy komponentów
pracę. Nie do przecenienia jest nisko położony
podwozia, wprowadzone ulepszenie
środek ciężkości, ponieważ o wiele bezpieczniej
mogę przepychać odpady i formować warstwy
niesie ze sobą bardzo wymierne koprzesypowe na brzegu składowiska.
rzyści. Spycharka została dostarczona
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Dostęp do przekładni hydrostatycznej jest
możliwy również przez podłogę kabiny,
ułatwiając wykonanie ewentualnych
napraw w miejscu pracy spycharki.

W najnowszych spycharkach Case serii
M kabina została przesunięta o 100 mm
do przodu. Dzięki temu osiągnięto jeszcze lepszy rozkład masy, ale poprawiła
się też widoczność narożników lemiesza.
Obserwację otoczenia maszyny – zwłaszcza tego najbliższego – ułatwiają duże
przeszklenia i odpowiednio wyprofilowane elementy nadwozia, np. pokrywa silnika czy zbiornika paliwa. Kabina jest szczelna, dobrze wyciszona i przestronna, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2020

ZAPOMNIJ O PROBLEMACH

DARMOWY PLAN OCHRONY
5 LAT
6000 godzin
Pakiet ochrony
układu napędowego
i hydraulicznego

LUB

3 LATA
4000 godzin
Pakiet ochrony
“Premier”

Szczegółowe informacje oraz dokładne warunki usługi można uzyskać u swojego dealera CASE.
Zastosowanie mają warunki ogólne. Wyłącznie do użytku służbowego. Opłata za dokumentację i podatek VAT
płatne po podpisaniu umowy. Oferta obowiązuje dla urządzeń, których sprzedaż zafakturowano w dniach od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Oferta nie jest wiążąca i podlega warunkom zwrotów, zmianom cen,
warunków dostawy i przepisów.

www.casece.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

maszyny robocze

Elektryczne ładowarki
teleskopowe Merlo E‑Worker
Ubiegły rok był rekordowy dla włoskiej Merlo Group pod względem obrotów i produkcji, która
przekroczyła 7 tys. maszyn. Dobrze zaczął się także 2020 r.: od nagrody Samoter Innovation Awards,
która przypadła rodzinie elektrycznych ładowarek teleskopowych E‑Worker.

T

e nowatorskie maszyny debiutowały jesienią ub. roku na targach Agritechnica
w Hanowerze jeszcze jako
koncepcyjne, ale w drugiej połowie tego roku będą stopniowo wprowadzane na rynki europejskie. Producent przeznacza je do wszystkich zastosowań, w których ważne są zmniejszenie emisji hałasu i zanieczyszczeń oraz zwrotność w ciasnych
przestrzeniach. Instalacje komunalne (dawniej RIPOK‑i), sortownie odpadów, centra recyklingu, magazyny, hale przemysłowe, budownictwo, hodowla i rolnictwo, to właściwe otoczenie
dla E‑Workerów. Taka wszechstronność jest możliwa dzięki gamie dwóch modeli: 25.5.60
i 25.5.90. Symbol opisuje maksymalną ładowność (2500 kg),
maksymalną wysokość podnoszenia (dokładnie jest to 4,8 m)
i moc silnika elektrycznego w KM.
Tworzą one 3 wersje, ponieważ
drugi model, który ma napęd
na wszystkie koła, jest dostępny także z homologacją ciągnika
rolniczego (ma wtedy nieco większą szerokość i prześwit niż pozostałe, a także inny zakres regulacji
wideł). Masa własna każdej wersji to 4500 kg.
Elektryczne ładowarki mogą podnieść na maksymalną wysokość ładunek 1500 kg. Z kolei
udźwig na maksymalnym wysięgu
równym 2,6 m wynosi 1000 kg.
Zamiast wideł można stosować
osprzęt ładowarkowy z bogatej
oferty Merlo, podpinany za pomocą szybkozłącza hydraulicznego Tac‑loc obsługiwanego z kabiny. W opcji jest przystosowanie
do pracy z podestem roboczym, ze
sterowaniem z podestu i co istotne,
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E‑Workery niczym nie ustępują maszynom z napędem
spalinowym, trudny teren czy pochyłości nie stanowią przeszkód
zwłaszcza dla wersji 25.5.90 z wszystkimi kołami napędzanymi.

W gamie osprzętu mocowanego w typowym interfejsie Merlo
ZM‑1 są żurawiki kratownicowe, pługi, szufle na materiały
sypkie, zamiatarki, widły do bel, a także platformy robocze.

Ergonomiczna kabina o szerokości 785 mm spełnia warunki
FOPS/ROPS. Widoczność z fotela jest znakomita, parametry pracy
są wyświetlane na czytelnych ekranach.

żadna z maszyn nie ma podpór.
Innymi praktycznymi narzędziami
roboczymi, również w branży komunalnej są m.in. żuraw kratownicowy, wyciągarka, hak oraz różnego rodzaju chwytaki.
Silniki elektryczne napędzają zarówno pompę hydrauliczną, jak i układ jezdny, umożliwiając ładowarkom rozwinięcie prędkości do 22 km/h i pokonywanie
wzniesień o nachyleniu ponad
40%. Mogą one również ciągnąć
przyczepy o masie do 6 t. Firma
Merlo opracowała układ monitorowania stanu baterii i optymalizacji ich wykorzystania, dzięki któremu zapas energii ma wystarczać
na 8 godzin pracy przy średnim jej
zużyciu ok. 6 kW/h. Producent zapowiada możliwość szybkiej wymiany baterii, by uniknąć przestoju maszyny w czasie ładowania,
i oczekuje, że poza korzyściami ekologicznymi E‑Workery znacząco obniżą koszty eksploatacji
w porównaniu z ich odpowiednikami napędzanymi jednostkami
wysokoprężnymi.
Wprowadzenie przez Merlo
maszyn elektrycznych znakomicie koresponduje z polską ustawą o elektromobilności, która już za niecałe dwa lata nakłada obowiązek co najmniej
10‑procentowego udziału w wykorzystywanej flocie sprzętu maszyn i pojazdów z napędem nisko‑ lub zeroemisyjnym. Dotyczy
to spółek samorządowych, ale
również podmiotów, które działają na ich zlecenie. Nowe ładowarki Merlo są więc nie tylko ekologiczne, tańsze w eksploatacji
i serwisowaniu, ale mogą również pomóc w spełnieniu przyszłych przepisów.
Wojciech Karwas
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POZNAJ KOMUNALNE
WCIELENIA MERLO

System Merlo CDC: dynamiczna kontrola
obciążenia i system ważenia ładunku
Pełna gama ładowarek od 2,7 do 12 ton,
podnoszenie od 6 do 35 m,
w tym ładowarki obrotowe Roto
Uchylna kabina do 18 stopni – patent Merlo

Merlo Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 109
05-092 Łomianki
Tel. 22 751 20 22
info@pl.merlo.com
www.merlo.com

Dołącz do nas na facebooku: www.facebook.com/MerloPolska

maszyny robocze

LiuGong Dressta Machinery
na stalowowolskiej wystawie
„Od COP do Gospodarki 4.0”
Dnia 16 stycznia br. w Stalowej
Woli odbyła się Polska Wystawa
Gospodarcza z udziałem
prezydenta RP Andrzeja Dudy
pod hasłem „Od Centralnego
Okręgu Przemysłowego
do Gospodarki 4.0”. Swoje nowe
produkty zaprezentowała m.in.
firma LiuGong Dressta Machinery,
która podczas wydarzenia
została oficjalnie mianowana
członkiem Polskiego Związku
Pracodawców Budownictwa.

Z

wiedzając wystawę prezydent
Andrzej Duda wiele uwagi poświęcił firmie LiuGong Dressta Machinery – jednego z największych chińskich inwestorów w Polsce. Howard Dale,
prezes LiuGong Dressta Machinery mógł
opowiedzieć podczas spotkania z prezydentem o bezpośrednich inwestycjach
w kraju w zakresie produkcji, ludzi, badań
i rozwoju oraz produktów nowej generacji. Dale przypomniał o wkładzie, jaki firma
wnosi do polskiej gospodarki poprzez eksport produktów ze Stalowej Woli do ponad
53 krajów na całym świecie. Prezes przedstawił też prezydentowi nową spycharkę
TD‑25M serii‑1. Andrzej Duda nie odmówił sobie wejścia do maszyny, by usiąść za
sterami ponad 40‑tonowego kolosa. Maszyna stanowi znaczną część eksportu firmy do kopalni na całym świecie.
Prezydent Andrzej Duda wysoko ocenił wkład LiuGong w polską gospodarkę. Nie krył wrażenia, jakie zrobiły na nim
inwestycje technologiczne i badawczo
‑rozwojowe, których chiński koncern dokonał w Stalowej Woli.
– Bardzo dobrze widać tu w Stalo‑
wej Woli i na Podkarpaciu, jak wielkie‑
go skoku to miasto, ten region dokona‑
ły na przestrzeni ostatnich lat. Jak bardzo
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wiele nowoczesnych i innowacyjnych przed‑
siębiorstw się tu pojawiło, jak wiele nowo‑
czesnej myśli technicznej powstaje tutaj każ‑
dego dnia. (…) Przestaliśmy być montow‑
nią, a staliśmy się państwem o nowoczesnej
własnej gospodarce, w której powstają i wy‑
korzystywane są nowe technologie, w której

produkuje się skomplikowane urządzenia,
maszyny, wszystko to, co dzisiaj jest tak waż‑
ne dla rozwoju silnego przemysłu. Jeśli mó‑
wimy o silnej Polsce, to jest to przede wszyst‑
kim państwo oparte na mocnej gospodarce.
To musi być jej fundament. (…) My abso‑
lutnie nie mamy powodów do kompleksów

Pamiątkowe zdjęcie w stoisku LiuGong Dressta Machinery (od lewej na pierwszym planie):
Howard Dale – prezes LiuGong Dressta Machinery, prezydent RP Andrzej Duda, Lucjusz
Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli, Stanisław Sobieraj – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stalowej Woli i jednocześnie kierownik Malarni Wyrobów Gotowych w LiuGong Dressta
Machinery w Stalowej Woli oraz Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego.
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SKUTECZNIE

Polub nas:

/ dresstamachines

ZAGESZCZAMY
ODPADY
Dowiedz się
więcej

Niezwykle trudne warunki pracy na składowiskach odpadów wynikające z zagrożeń chemicznych, biologicznych
i mechanicznych wymagają profesjonalnego sprzętu.
Warunki te spełniają maszyny marki Dressta i posiadają pełen wachlarz cech, które czynią je idealnymi maszynami do pracy
w tym wymagającym środowisku.

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

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

Więcej na www.dressta.com

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

maszyny robocze

wobec każdego innego nowoczesnego
miejsca na świecie. Umiemy budować no‑
woczesną gospodarkę nie korzystając z cu‑
dzych pomysłów, tylko realizując swoje idee
– powiedział Andrzej Duda.
Howard Dale zwrócił uwagę, że dynamiczny rozwój firmy LiuGong Dressta Machinery to przede wszystkim zasługa jej pracowników, dysponujących ogromną wiedzą
i doświadczeniem. – Na Podkarpaciu konty‑
nuujemy nie tylko polską tradycję produk‑
cji ciężkich maszyn, jak spycharki i ładowar‑
ki pod marką Dressta, ale również wprowa‑
dzamy krok po kroku nowoczesne koncep‑
cje, rozwiązania i metody zarządzania. Nasz
rozwój nie byłby tak dynamiczny, gdyby nie
ponad 1000 lokalnych pracowników, dzię‑
ki którym czujemy się obywatelami Stalowej
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Woli. Tym bardziej jesteśmy szczę‑
śliwi, że prezydent Andrzej Du‑
da osobiście docenił nasze wysił‑
ki. Mam nadzieję, że w najbliż‑
szej przyszłości otrzymamy jeszcze
więcej wsparcia od najwyższych
polskich władz. Przy tak ambit‑
nym polskim programie budowy
infrastruktury możemy dostarczać
jeszcze więcej maszyn budowla‑
nych zaprojektowanych przez pol‑
skich inżynierów i wyprodukowa‑
nych w Polsce – powiedział Howard Dale.
Na wystawie nie mogło zabraknąć Lucjusza Nadbereżnego,
prezydenta Stalowej Woli, który
aktywnie uczestniczy we wszystkich lokalnych wydarzeniach.
– Pan prezydent mógł zobaczyć,
jak Stalowa Wola się zmienia. Za‑
kłady, które są tutaj z nami obec‑
ne, wykorzystują szansę nowo‑
czesnych technologii, wiedzę,
zachwycają tym, co i jak produ‑
kują. Zmieniło się wiele, ale od
80 lat nie zmieniło się tylko jed‑
no. Serce ludzi o stalowej woli.
Ludzi, którzy są uczciwi, praco‑
wici, którzy mają w sobie wielką
wiarę, patriotyzm i to wszystko
przekłada się na naszą siłę, rów‑
nież siłę gospodarczą – powiedział Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.
Podczas wystawy prezes LiuGong Dressta Machinery otrzymał z rąk Jana Stylińskiego, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa certyfikat przystąpienia firmy do PZPB.
Związek ten to ogólnopolska organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad
70% potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce. Członkostwo
daje firmie możliwość bezpośredniego
uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących
sektora infrastruktury i budownictwa oraz
zgłaszania postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.
– Naszych pracowników łączy wspólne
zobowiązanie, by każdy produkt, który wy‑
jedzie z fabryki, zachwycał klientów i god‑
nie reprezentował marki LiuGong i Dressta.
Za cel stawiamy sobie nieustanne doskona‑
lenie jakości naszych produktów, tworze‑
nie wymagającego i satysfakcjonującego

miejsca pracy, a także podtrzymanie oby‑
watelskiej postawy w naszej społeczności
lokalnej. Wierzę, że dzięki takiej strategii zy‑
skuje Stalowa Wola, nasi partnerzy bizneso‑
wi oraz klienci – dodał Howard Dale.
Zakład produkcji maszyn LiuGong
Dressta Machinery w Polsce jest gotowy, by
do 2023 r. dwukrotnie zwiększyć swoją wydajność dzięki nowym inwestycjom w produkcję, działalność badawczo‑rozwojową
i wprowadzenie nowych modeli kolejnej generacji sprzętu budowlanego o łącznej kwocie 10 milionów euro. W fabryce w Stalowej Woli powstają spycharki i układarki rur
Dressta, koparki i ładowarki kołowe LiuGong, a oddział Zakładu Zespołów Napędowych (ZZN) dostarcza światowej klasy
części do zespołów napędowych ogólnoświatowym producentom oryginalnego wyposażenia (OEM). Firma, razem z lokalnymi władzami, szkołami i instytucjami, prowadzi także działania społeczne, przyznając
stypendia studentom i prowadząc program
stażowy. LiuGong Dressta Machinery działa również jako pomost między narodem
chińskim i polskim. Dzięki jej pomocy, województwo podkarpackie nawiązało stosunki
partnerskie z regionem Guangxi, gdzie firma ma swoją główną siedzibę w Chinach.
Nawiązane zostały także bliskie stosunki
między miastem Liuzhou i Stalową Wolą.
Wśród firm z całego kraju biorących
udział w Polskiej Wystawie Gospodarczej
znaleźli się reprezentanci przemysłu ciężkiego, innowacyjnego, aż po branże lekką,
spożywczą czy nawet start‑upy. Na stalowowolskim i podkarpackim stoisku swoją
ofertę pokazały także lokalne przedsiębiorstwa, przedstawiciele miejscowej kultury
i sportu, jak również podmioty zewnętrzne, które razem z samorządem tworzą siłę
Stalowej Woli i całego województwa podkarpackiego. Była to okazja do pokazania
efektów transformacji gospodarczej, która rozpoczynała się w COP, a jej efektem
jest dzisiejsza gospodarka miasta, regionu
oraz całej Polski.
Polska Wystawa Gospodarcza to powrót do tradycji Powszechnych Wystaw
Krajowych, które miały miejsce we Lwowie, w Krakowie, a ostatnia odbyła się
w 1929 r. w Poznaniu. W ramach obchodów 100‑lecia Niepodległości prezydent Andrzej Duda postanowił wskrzesić tę ideę. Organizatorami wydarzenia
„Od Centralnego Okręgu Przemysłowego
do Gospodarki 4.0” byli: Lucjusz Nadbereżny, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Władysław Ortyl ‑ marszałek
województwa podkarpackiego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
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REKLAMA

REKLAMA

ul. Szczebrzeska 19
22-400 Zamość

tel./fax +48 84 639 28 95
www.spomasz.biz.pl

ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE,
PRZENOŚNIKOWE
I TRANSPORTOWE
WYSOKIEJ JAKOŚCI
x Wg norm PN/M, DIN

– łańcuchy typu B, FV, M, FVT, MT, MC

x Wysoka wytrzymałość, precyzja i trwałość
x Wykonania ze stali węglowej, kwasoodpornej i żaroodpornej
x Wersje sworzniowe, tulejkowe, rolkowe
x Możliwe przyłącza jako łapki gięte, spawane lub nitowane
x Łańcuchy do redlerów, koparkowe
x Koła łańcuchowe, zębatki, wały
x Wykonania specjalne wg potrzeb Klienta
PRODUCENT: POMP SPOŻYWCZYCH  ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH I PROCESOWYCH  ŁAŃCUCHÓW PRZENOŚNIKOWYCH I NAPĘDOWYCH
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Wszechstronne koparko‑ładowarki
New Holland serii C
Koparko‑ładowarki są bardzo popularne na polskim rynku ze względu na dużą uniwersalność
i korzystną cenę. Skuteczne połączenie funkcji koparki i ładowarki w jednej maszynie wymaga jednak
od producenta dużych umiejętności konstrukcyjnych i uważnej obserwacji zmieniających się wymagań
klientów. Wieloletnie doświadczenia New Holland w tej dziedzinie złożyły się na obecną serię C,
w której skład wchodzą 3 modele: B100 C, B110 C i B115 C. Ten ostatni wyróżnia się
układem sterowania wszystkich kół o jednakowej wielkości 28”.

W

e wszystkich koparko‑ładowar‑
kach tej serii są stosowane silniki 4‑cylindrowe F5H
o pojemności skokowej 3,4 l,
ale w modelu B100 C są one regulowane na moc nominalną 72 kW (98 KM),
a w pozostałych 82 kW (111 KM).

Wszystkie punkty
obsługi codziennej
są łatwo dostępne,
co skraca czas
przygotowania
maszyny
do pracy.
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Maksymalny moment obrotowy wynosi
odpowiednio 453 i 460 Nm. Z tego wynikają niewielkie różnice m.in. w osiągach osprzętu ładowarkowego. W modelu B100 C z prostym ramieniem ładowarki mogą być stosowane łyżki o pojemności 1 m3, udźwig wynosi 3550 kg

przy maksymalnej wysokości roboczej
4310 mm. W modelu B110 C z ramieniem typu Tool Carrier łyżka ma pojemność
1,15 m3, można podnieść 3450 kg
na 4250 mm. Maksymalna wysokość rozładunku dla prostego ramienia to 2785 mm,
a dla TC – 2750 mm. Napęd jest standardowo przenoszony przez mechaniczną skrzynię 4‑biegową Powershuttle. Praktycznie
w każdym modelu można zamówić skrzynię Powershift, nie jest ona dostępna tylko
w maszynie B100 C z ramieniem SLA i pompą zębatą. W przypadku B115 C Powershift
to standard. Model B110 C ma jako standardowe wyposażenie pompę hydrauliczną o zmiennej wydajności (6‑165 l/min),
która umożliwia znaczne obniżenie zużycia
paliwa, zwłaszcza przy intensywnej pracy
w funkcji koparki. W modelu bazowym jest
stosowana pompa zębata o stałym przepływie 156 l/min, natomiast pompa podająca olej zależnie od faktycznego zapotrzebowania jest opcją.
W koparko‑ładowarce B115 C z kolei zarówno skrzynia automatyczna, jak i oszczędna pompa hydrauliczna są montowane
TK nr 1/2020
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Ładowarka B115 C ma udźwig 3380 kg, większą głębokość kopania i wysokość roboczą.
Do wszystkich modeli można podłączyć łyżki „4 w 1” lub „6 w 1”, a także np. pług śnieżny.

seryjnie. W modelach B100 C i B110 C
można wybrać ramiona ładowarki proste
(typ SLA, Straight Loader Arm o większym
udźwigu i wysokości podnoszenia) lub
równoległe (TC, Tool Carrier z mechanicznym poziomowaniem, idealne przy pracy z paletami), w przypadku B115 C tylko
TC. Do każdego modelu można zastosować
łyżkę „4 w 1” lub „6 w 1”. Maksymalna siła odspajania wynosi ponad 6545 daN
(5410 daN w B115 C). Wszystkimi funkcjami łyżki steruje się za pomocą joysticka, w który są wbudowane przyciski blokady mechanizmu różnicowego i wysprzęglania. Ładowarka jest wyposażona
w funkcję Auto‑Glide, która zostaje automatycznie aktywowana przy prędkości powyżej 9,2 km/h, zapobiegając rozsypywaniu ładunku z łyżki na nierównym terenie.
Poniżej 7,6 km/h Auto‑Glide rozłącza się.
Z kolei do sterowania koparką służą dźwignie mechaniczne lub opcjonalnie

spełniających najwyższe wymagania emisyjne Tier 4F/Stage IV stawiane maszynom tej
klasy. Użyto w tym celu technologii SCR zapewniającej maksymalne oczyszczenie spalin z tlenków azotu. Jest do tego konieczny dodatek środka AdBlue, na który przewidziano zbiornik o pojemności aż 42 l.
W trudniejszym terenie przydatne będą blokady mechanizmów różnicowych tylnej osi
załączane przez operatora lub działające samoczynnie, na zasadzie ograniczonego poślizgu – w modelu B115 C na obu osiach.
Maszyny są także łatwe w utrzymaniu: wymagania obsługowe ograniczono do minimum, a do układów wymagających codziennej kontroli jest łatwy dostęp. Zbiornik
paliwa, pokrywa silnika i luk akumulatora są
zamykane na kluczyk, więc miejsca nocnego
parkowania nie muszą być strzeżone.

joysticki umieszczone na konsolach, regulowanych we wszystkich kierunkach.
Zasięg kopania na poziomie gruntu przy złożonym ramieniu wynosi 5830 mm, a przy rozsuniętym
6965 mm. Maksymalna głębokość kopania wynosi odpowiednio
4,6 i prawie 5,8 m. Do wyboru są
różne typy łyżek, które można zastąpić wiertnicą, młotem hydraulicznym i innymi narzędziami, jeśli zamówiło się z opcji dodatkowy
układ hydrauliczny do ich zasilania.
Dzięki dużej mocy silników
i możliwości doboru średnicy kół
Kabiny wyróżniają się bardzo cienkimi słupkami, mi‑
do warunków pracy, koparko
nimalnie ograniczającymi widoczność na osprzęt ła‑
‑ładowarki serii C sprawdzą się
dowarkowy i koparkowy. Mimo to spełniają wymaga‑
równie dobrze w ciasnych przenia FOPS kl.2. Dzięki dużej powierzchni kabiny łatwo
zmienić pozycję do obsługi obu funkcji.
strzeniach miejskich, jak i na nie
przygotowanych placach budowy. Zwłaszcza w tym pierwszym przypadW każdym otoczeniu operator będzie
ku ma znaczenie zastosowanie silników
zadowolony, bo pracuje w obszernej kabinie, z której ma doskonałą widoczność
na wszystkie strony, wspomaganą przez
oświetlenie robocze składające się z 10 reflektorów montowanych standardowo.
W opcji jest dostępne oświetlenie LED, obejmujące po cztery reflektory z przodu i z tyłu i po jednym po bokach. Przewietrzanie
zapewniają uchylane szyby, a przy dużym
zapyleniu układ wentylacji z ogrzewaniem
i opcyjnie klimatyzacją. Można zamówić
także komfortowe siedzisko z pneumatycznym zawieszeniem. Tablica rozdzielcza zamontowana po prawej stronie kabiny jest
dobrze widoczna w obu trybach pracy.
Masa własna maszyn nawet w najbogatszej kompletacji niewiele przekracza 9 t
(B115 C z łyżką „6w 1” i teleskopowanym
ramieniem koparkowym – 9,1 t), wysokość
kabiny
to 3 m, dzięki czemu nie są kłopoPrzednie osie są wahliwe w zakresie 22°, dobrze układając się do nierówności terenu. Koparka
tliwe w transporcie – na typowej lawecie
z ramieniem teleskopowanym sięga 6,9 m za maszynę i może kopać na 5,8 m głęboko.
Przesuwane ramię koparkowe to opcja, ułatwiająca precyzyjne ustawienie względem wykopu
mieszczą się w skrajni.
bez dodatkowych manewrów.
Wojciech Karwas
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Model T6 Methane Power zapewnia takie same
osiągi, co jego 180‑konny odpowiednik zasilany
olejem napędowym. Rozmieszczenie zbiorników
na gaz nie ogranicza widoczności z kabiny ani
możliwości konfiguracyjnych ciągnika.

Korzystając ze specjalnej aplika‑
cji opracowanej przez New Hol‑
land łatwo przeprowadzić sy‑
mulację oszczędności kosztów
eksploatacji dla konkretnego
przedsiębiorstwa, jakie można
uzyskać dzięki użytkowaniu cią‑
gnika T6 Methane Power. Wyli‑
czenia uwzględniają koszty pa‑
liwa, olejów, płynów eksploata‑
cyjnych i obsługi serwisowej.

New Holland T6 Methane Power
trafia do komercyjnej produkcji
Podczas targów Agritechnica 2019 New Holland zapowiedział
uruchomienie komercyjnej produkcji ciągnika T6 Methane Power
zasilanego gazem ziemnym. To dobra wiadomość dla zakładów
komunalnych oraz firm zajmujących się utrzymaniem dróg i zieleni,
ponieważ wiele z nich już za niecałe dwa lata stanie przed
obowiązkiem zapewnienia co najmniej 10% udziału maszyn
i pojazdów nisko‑ lub zeroemisyjnych w wykorzystywanej flocie sprzętu.

W

dobie coraz większego znaczenia napędów alternatywnych
rozpoczęcie produkcji ciągnika
rolniczego na gaz ziemny było
tylko kwestią czasu, a to że jako pierwsza
opracowała go i wprowadza na rynek firma New Holland nikogo nie powinno dziwić. Należy ona bowiem do Grupy CNH
Industrial, która rozwija technologię wykorzystującą metan od ponad 20 lat. Firma
FTP Industrial będąca częścią Grupy wyprodukowała ponad 50 tys. jednostek napędowych zasilanych gazem ziemnym, a po
drogach porusza się już blisko 30 tys. ciężarówek LNG/CNG marki Iveco, która również współtworzy Grupę CNH Industrial.
New Holland od ponad dekady prowadzi program badawczo‑rozwojowy
dotyczący ciągników zasilanych metanem, a pierwsze maszyny tego typu trafiły do testów w rzeczywistych warunkach eksploatacji blisko osiem lat temu.
Oferowana technologia jest więc dopracowana i sprawdzona, a tym samym gotowa,
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New Holland wiąże duże nadzieje z za‑
silaniem gazowym i opracowuje kolej‑
ne modele ciągników napędzane CNG.
Najbardziej zaawansowanym efektem
tych działań jest nowy ciągnik koncep‑
cyjny, który wyróżnia nie tylko futury‑
styczny wygląd, ale również maksymal‑
nie ograniczona liczba przyrządów. Za‑
stępują je duże, wielofunkcyjne tablety.

aby wykorzystywać ją w szerszej skali. Sean
Lennon, Wiceprezydent marki New Holland
na Europę mówi: – T6 Methane Power,
który zaprezentowaliśmy na targach
Agritechnica, jest naszym pierwszym eg‑
zemplarzem produkcyjnym. Nowa techno‑
logia będzie dostępna dla naszych klientów
w 2020 r., kiedy do sprzedaży trafią pierw‑
sze egzemplarze komercyjne. Dzięki wie‑
lu praktycznym zaletom, które zapewnia

ten model, udoskonalonemu wykorzysta‑
niu biometanu, oczekujemy dużego zainte‑
resowania ze strony różnych grup klientów.
W szczególności dotyczy to spółek samo‑
rządowych, które włączając do swojej floty
ciągnik z napędem na sprężony gaz ziemny
(CNG) mogą dodatkowo zredukować pozo‑
stawiany ślad węglowy.
Ciągnik T6 Methane Power zapewnia
osiągi porównywalne z odpowiednikiem
TK nr 1/2020
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zasilanym olejem napędowym – tę samą moc 180 KM, moment obrotowy 740 Nm oraz trwałość. Dodatkową istotną zaletę stanowi obniżenie nawet o 30% całkowitych kosztów eksploatacji. Oprócz znakomitej
wydajności jest też przyjazny dla środowiska: w rzeczywistych warunkach użytkowania ciągnik T6 Methane Power wytwarza o 99% mniej
cząstek stałych niż jego odpowiednik z napędem na olej napędowy.
Jeśli chodzi o emisję CO2 jest ona niższa o co najmniej 10%, a w przypadku zastosowania biometanu nawet o 95%. Istotne znacznie ma też
ograniczony poziom hałasu, zwłaszcza podczas pracy w halach oraz
w bliskim otoczeniu ludzi.
Model T6 Methane Power jest wyposażony w nowy silnik NEF o pojemności 6,7 dm3, zaprojektowany i wyprodukowany przez FTP Industrial
specjalnie do zastosowań w rolnictwie i branży komunalnej. Unikatowy
ciągnik ma zbiorniki gazu umieszczone w tym samym miejscu, co zbiorniki oleju napędowego w standardowej wersji T6. Dzięki temu zachowano doskonałą widoczność z kabiny, a jednocześnie wygodny i bezpieczny dostęp do wnętrza. Przechowywanie paliwa pod kabiną zostało zopty-

Na targach Agritechnica 2019 po raz pierwszy przyznano nagrodę „Sustainable
Tractor of the Year 2020” (Ekologiczny Ciągnik Roku 2020). Międzynarodowe
jury zdecydowało wyróżnić nią ciągnik New Holland T6 Methane Power.

malizowane pod kątem bieżącej oferty rozmiarów opon oraz szerokości rozstawu kół. Uwzględniono również opcje, takie jak np. zawory międzyosiowe, dlatego są one nadal dostępne. Klienci, którzy chcą wydłużyć
czas pracy na jednym tankowaniu gazu, mogą doposażyć ciągnik w system „Range Extender”. Dodatkowy „zapas” paliwa montuje się na przednim układzie zawieszania narzędzi, wsporniku obciążnika lub na tylnym
TUZ‑ie – w przypadku prac z ładowaczem czołowym. Ponadto ciągnik jest
wyposażony z przodu i z tyłu w łatwo dostępne punkty przyłączeniowe
do zasilania CNG z zewnętrznych zbiorników, umieszczanych np. na przyczepie albo narzędziach roboczych.
Podczas targów Agritechnica 2019 pierwszy na świecie zasilany metanem ciągnik T6 Methane Power otrzymał nagrodę „Sustainable Tractor
of the Year 2020” (Ekologiczny Ciągnik Roku 2020). To całkowicie nowe wyróżnienie zostało wprowadzone przy okazji konkursu na najlepszy
ciągnik roku „Tractor of the Year”. Panel jurorski, złożony z dziennikarzy
wiodących czasopism z całej Europy poświęconych sprzętowi rolniczemu,
wyróżnił T6 Methane Power spośród kilku ciągników w trzech głównych
kategoriach oraz ograniczonej oferty prototypów będących w zaawansowanej fazie testów. Carlo Lambro, prezes New Holland Agriculture,
tak skomentował przyznaną nagrodę: – Jesteśmy bardzo dumni z fak‑
tu, że nasz ciągnik T6 Methane Power otrzymał pierwszy w historii ty‑
tuł „Sustainable Tractor of The Year”. To kulminacyjny moment pionier‑
skich prac New Holland nad wykorzystaniem paliw alternatywnych w na‑
szej strategii Lidera Czystej Energii, a jednocześnie znaczący krok naprzód
na drodze do bezemisyjnego wykorzystania ciągników.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2020

JEDENASTY ROK Z RZĘDU
NA POZYCJI LIDERA!
Na początku stycznia br. opublikowano ubiegłoroczne
wyniki sprzedaży ciągników rolniczych na polskim
rynku. Przez 12 miesięcy 2019 r. zarejestrowano
łącznie 8673 maszyny. Największym powodzeniem
cieszyły się ciągniki marki New Holland (sprzedano
1521 szt.), co oznacza, że po raz kolejny – już jedenasty
– uplasowała się na najwyższym stopniu podium.
Z danych Martin & Jacob Sp. z o.o. wynika,
że najwyższy wskaźnik rejestracji odnotowano
w grudniu – nowych właścicieli znalazło wtedy
aż 961 ciągników. – Ranking najczęściej rejestrowanych
nowych ciągników rolniczych świadczy o tym,
że nabywcy kierują się względami praktycznymi,
wybierając sprawdzone, dobrze zadomowione
na polskim rynku marki, których produkty mają
opinię niezawodnych, godnych zaufania, łatwych
w serwisowaniu i optymalnych w kosztach eksploatacji
– mówi Adam Sulak, Business Director New Holland.
– Fakt, że w bardzo wymagających warunkach
rynkowych pozostajemy na pozycji lidera już po raz
jedenasty dowodzi, że maszyny New Holland cieszą
się wciąż bardzo wysokim zaufaniem klientów i mają
opinię niezawodnych partnerów w codziennej pracy
na każdym polu – dodaje Adam Sulak.
Liczba zarejestrowanych maszyn podana została
na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców. Wyniki wskazują na kolejny rok
wyraźnego prowadzenia grupy liderów, wśród których
należy wymienić marki: New Holland, John Deere,
Kubota oraz Zetor. Ich ciągniki zostały łącznie
zarejestrowane w liczbie 4718 szt., co stanowi blisko
55% całego wolumenu rejestracji. Przez ostatnich
11 lat od kiedy marka New Holland zajmuje pozycję
lidera rynku, sprzedano ponad 25,5 tys. niebieskich
ciągników. W 2019 r. największa popularnością
cieszyły się serie T6 – 273 szt., TD5 – 265 szt. oraz
T7SWB, które zarejestrowano w liczbie 180 szt.
– W nowym roku marka New Holland, będzie
w dalszym ciągu walczyła o pozycję lidera rynku.
Przewidujemy, że rynek ciągników będzie kształtował
się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym,
co może wiązać się z ogólną sytuacją gospodarczą
w kraju i na świecie. Pozycja lidera, jaką już przez
ponad dekadę wypracowała marka New Holland
motywuje również do stawiania sobie ciągle nowych
wyzwań, dlatego nie zwalniamy tempa i stale pracujemy
nad nowymi rozwiązaniami, które poprowadzą nas
do kolejnego roku sukcesów – mówi Łukasz Chęciński,
Marketing Manager New Holland.
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Elektryczne ładowarki Avant
zyskują na popularności
Ekologiczne miniładowarki Avant
mają w pełni elektryczny napęd
i są zasilane z „pokładowego”
zestawu akumulatorów.
Dzięki temu mogą pracować
w pomieszczeniach zamkniętych,
niewentylowanych oraz
wszędzie tam, gdzie nie jest
dozwolona emisja spalin
czy duże natężenie hałasu.

E

lektryczne modele miniładowarek Avant, czyli e5 i e6 różnią się
od siebie głównie rodzajem zastosowanych akumulatorów. Avant
e5 zasilany jest przez akumulatory AGM
(Absorbent Glass Mat), natomiast źródłem energii w modelu e6 są akumulatory litowo‑jonowe. W obu maszynach
znajdują się pokładowe jednostki ładujące, które umożliwiają ładowanie z dowolnego gniazdka elektrycznego 230 V/16 A
i sprawiają, że czynność ta jest niezwykle łatwa. Jeśli zachodzi potrzeba, można również pracować w trakcie ładowania
akumulatorów.

Parametry
Modele e5 i e6 mają identyczne wymiary: długość 257 cm, szerokość 113 cm
i wysokość 199 cm. Hydrostatyczny napęd kół jezdnych umożliwia rozpędzenie

Pod względem
użytkowym
ładowarki
elektryczne Avant
w niczym nie
ustępują klasycznym
odmianom
z silnikami
wysokoprężnymi.

ładowarki do prędkości 10 km/h. Obie
maszyny mają udźwig 900 kg i zapewniają maksymalną wysokość podnoszenia
równą 279 cm.

Co je różni?
Avant e6 jest wyposażony w bardziej wydajne akumulatory. Ich pojemność wynosi 288 Ah. Dzięki temu maszyna może
pracować dłużej, a tym samym jej wykorzystanie może być bardziej „elastyczne”.
Tzw. szybka ładowarka pozwala na pełne naładowanie akumulatorów zaledwie
w ciągu godziny. Podobnie jak Avant e5,
model Avant e6 ma dwa silniki elektryczne: silnik 6 kW do napędu układu jezdnego oraz silnik 2 kW do pracy wysięgnikiem i napędu osprzętu.

Ładowarki
elektryczne
Avant nie emi‑
tują żadnych
zanieczysz‑
czeń, więc
mogą swo‑
bodnie pra‑
cować w po‑
mieszczeniach
zamkniętych.
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Zestaw akumulatorów znajduje się w tylnym
członie przegubowego podwozia, dzięki
czemu stanowi naturalną przeciwwagę.

Wydajność
i kompatybilność
Modele zasilane elektrycznie są tak samo wielofunkcyjne i wydajne, co wersje z klasycznym silnikiem diesla. Obie
elektryczne miniładowarki Avant mogą
współpracować z pełną gamą wymiennych narzędzi oferowanych przez producenta z Finlandii. Przykładowy osprzęt
kompatybilny z maszynami e5 i e6 to: widły do palet, podnośnik koszowy (prace na wysokościach), szczotka walcowa
(zamiatanie parkingów, placów manewrowych, chodników), kosiarka rotacyjna
czy pług do odśnieżania i wiele innych.
Ładowarki są wyposażone w instalację
hydrauliczną do zasilania osprzętu, której
wydajność wynosi 30 l/min.
TK nr 1/2020
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Przyjazny dla środowiska
Zaletą koncepcji napędu elektrycznego jest
zerowa emisja spalin i praktycznie bezgłośna praca. Miniładowarki e5 i e6 są więc
znakomitym rozwiązaniem w przypadku konieczności zastosowania maszyn tego typu w pomieszczeniach zamkniętych,
magazynach z żywnością, garażach podziemnych, a więc wszędzie tam, gdzie nie
ma możliwości intensywnego wentylowania obiektu.

Znana jakość z Finlandii
Elektryczne modele Avant zbierają pochwały od swoich właścicieli nie tylko za jakość
i osiągi, ale także za niskie koszty eksploatacji
i obsługi. Takie maszyny nie wymagają przeglądów okresowych (wymiana oleju silnikowego, filtrów), a wydatki związane ze zużywaną energią elektryczną są znacznie mniejsze od tych ponoszonych na olej napędowy.

Wszechstronne
miniładowarki
Firma Avant, razem z elektrycznymi modelami, ma do zaproponowania klientom
17 modeli ładowarek i aż 200 wymiennych
narzędzi roboczych! Miniładowarki Avant

Ładowanie akumulatorów nie nastręcza
żadnych problemów – wystarczy dostęp
do zwykłego gniazdka 230 V.

oraz przeznaczony do nich osprzęt zostały zaprojektowane i dostosowane do całorocznego użytku i ciągłej, ciężkiej i profesjonalnej pracy. Opcje kabin, oświetlenia oraz
pozostałe rozwiązania dostępne w oferowanych ładowarkach czynią je niezawodnymi maszynami zarówno w długie, letnie
wieczory, jak i w mroźne zimowe dni. Mogą
mieć wiele zastosowań prze cały rok i eliminują konieczność dokupowania innych maszyn – wystarczy tylko odpowiedni osprzęt.

Zaufany dystrybutor
Wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem ładowarek i osprzętu marki Avant

Do ładowarek Avant przewidziano
mnóstwo narzędzi roboczych, więc jedna
maszyna może być wykorzystywana
do bardzo wielu zadań.

jest firma Serafin P.U.H. Przedsiębiorstwo
Andrzeja Serafina sprzedaje je od 2006 r.
Od tamtej pory dostarczono do klientów
w Polsce ponad 1200 szt. tych maszyn.
REKLAMA

100% ELEKTRYCZNA
ŁADOWARKA
CZAS ŁADOWANIA TO TYLKO 1 GODZINA
•
•
•
•

CICHA PRACA
ZEROWA EMISJA SPALIN
CZAS ŁADOWANIA - 1 h
CZAS PRACY NAWET DO 6 h

ELEKTRYCZNA
ZNACZY
WYDAJNA

*Reklama w rozumieniu prawa nie stanowi oferty handlowej, informacje mogą się różnić od obowiązujących.

tel. +48 12 43 44 110 | www.avantpolska.pl
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TTCS – nowy gracz
na rynku śmieciarek
Obowiązek segregowania odpadów na pięć frakcji, coraz wyższe standardy utrzymania pojemników,
rosnące wymagania załóg śmieciarek odnośnie warunków i „narzędzi” pracy czy w końcu wchodzące
w życie za niecałe dwa lata przepisy ustawy o elektromobilności. To tylko część wyzwań, z którymi muszą
się mierzyć podmioty zajmujące się odbiorem i transportem odpadów. Sprostanie im wymaga modernizacji
posiadanej floty pojazdów w celu jej unowocześnienia, a przede wszystkim optymalizacji, ponieważ
wykorzystywanie różnych pojazdów jest dzisiaj znacznie bardzie istotne niż kiedykolwiek wcześniej.

B

iorąc to pod uwagę, wiele przedsiębiorstw komunalnych z pewnością
ucieszy fakt, że w poszukiwaniach
odpowiednich rozwiązań mogą teraz skorzystać z oferty firmy TTCS Sp. z o.o.,
dysponującej kompletną gamą śmieciarek
o pojemności od 5 do 23 m3.
Choć firma TTCS (to skrót od Trade
Trans Cleaning Service) dopiero niedawno zintensyfikowała działania promocyjne jako kompleksowy dostawca śmieciarek, jej aktywność związana z pojazdami
tego typu trwa już osiem lat. Rozpoczęto
ją w odpowiedzi na tzw. ustawę śmieciową wprowadzoną w 2013 r. – W tamtym
czasie wiele firm komunalnych obawia‑
ło się swojego miejsca na rynku, co spo‑
wodowało zahamowanie sprzedaży no‑
wych śmieciarek. Analizując tę sytuację,
postanowiliśmy skupić się na pojazdach
używanych. Nasza działalność nie pole‑
gała jednak wyłącznie na pośrednicze‑
niu w ich sprzedaży. Zajmowaliśmy się bo‑
wiem profesjonalnym przygotowaniem
pojazdów do dalszej eksploatacji. W wie‑
lu przypadkach była to kompleksowa od‑
budowa, obejmująca całkowity demontaż
pojazdu, jeśli trzeba – spawanie, piasko‑
wanie, nanoszenie podkładu antykorozy‑
jnego, lakierowanie, wymianę układów

Zabudowy serii MICRO są przeznaczone do montażu na podwoziach o DMC w zakresie 3,5‑7 t.

elektrycznych, hydraulicznych i pneuma‑
tycznych. Na gotowy pojazd udzielaliśmy
gwarancji. Ta oferta spotkała się z dużym
zainteresowaniem, szczególnie ze stro‑
ny klientów, którzy nie wiedzieli czego
spodziewać się w przyszłości i tym sa‑
mym nie chcieli przeznaczać dużego bu‑
dżetu na zakupy. Inną ważną grupą by‑
ły mniejsze przedsiębiorstwa, mogące po‑
zwolić sobie tylko na pojazdy używane,
ale z oczywistych względów wolały nabyć

je z pewnego źródła i w bardzo dobrym
stanie – tłumaczy Zbigniew Szkop, dyrektor ds. handlowych w TTCS. Prowadząc
taką działalność firma zdobyła dużą wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów komunalnych, a przy okazji rozwinęła zaplecze techniczne, wyposażając
je m.in. w wypalarkę plazmową, tokarki, frezarki, zaciskarki do węży hydraulicznych oraz inne specjalistyczne narzędzia.
Stąd był już tylko krok do rozpoczęcia

Śmieciarki
MICRO i STRICTA
mogą być wypo‑
sażone w funk‑
cję mycia pojem‑
ników. Czynność
tę umożliwiają
m.in. drzwi rewi‑
zyjne zapewnia‑
jące dostęp lan‑
cą wysokociśnie‑
niową do wnę‑
trza podniesione‑
go kosza.
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produkcji autorskich zabudów i firma
TTCS zdecydowała się go wykonać. Wybór
padł na mikrośmieciarki, które mają stosunkowo prostą konstrukcję i uniwersalne
zastosowanie. Nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie słuszności tej decyzji. Obecnie frakcja bio musi być zbierana do osobnych pojemników i najlepiej,
gdy jest przewożona szczelnymi śmieciarkami, nie powodującymi przy tym dodatkowych odcieków (brak systemu zgniotu)
– właśnie takimi, jakie produkuje TTCS.
Zalet mikrośmieciarek jest jednak o wiele więcej. Można nimi wozić również inne odpady, czyli np. zielone albo po prostu zmieszane odpady komunalne. Z racji
swoich niewielkich rozmiarów gabarytowych są niezastąpione przy obsłudze ciasnych posesji, często z ograniczonym dostępem dużych pojazdów, np. starych kamienic z niskimi bramami z łukowym sklepieniem. Mikrośmieciarka umożliwia bezpośredni dojazd do pojemników, nie ma
więc konieczności „przeciągania” ich kilkadziesiąt metrów, często po nieutwardzonym albo zaśnieżonym podłożu. Aby
zwiększyć efektywność pracy, taki pojazd
warto wykorzystywać w tzw. systemie satelitarnym. Jest to szczególnie uzasadnione przy dużych odległościach pomiędzy obsługiwanymi rejonami a instalacją
komunalną. Zbierane odpady mogą być
wtedy wyładowywane do kontenera albo
pełnowymiarowej śmieciarki pełniących
funkcję stacji przeładunkowej.
Mikrośmieciarki TTCS są produkowane w oparciu o polskie normy i mają pełną dokumentację techniczną. Typoszereg
oferowany pod nazwą MICRO obejmuje dwa modele: ze skrzynią o pojemności
5 i 7 m3. Obie zabudowy mają szczelną
konstrukcję (ze spawami ciągłymi), więc
mogą „skumulować” dużą ilość materiałów uwodnionych czy półpłynnych i bezpiecznie przetransportować je w odpowiednie miejsce. Zastosowane urządzenie załadunkowe (tzw. lifter) umożliwia
obsługę pojemników od 110 do 1100 l.
Wyładunek odpadów odbywa się poprzez
przechylenie skrzyni do tyłu. Aby ta czynność była w pełni bezpieczna i nie doszło do przewrócenia śmieciarki, pojazd
jest stabilizowany za pomocą dwóch podpór hydraulicznych zamontowanych po
bokach liftera. Operator może je aktywować ręcznie, choć „pewniejsze” rozwiązanie stanowi automatyczne wysunięcie
podpór w momencie próby podniesienia
skrzyni. Co istotne, podpory dostosowują
się do ukształtowania podłoża w taki sposób, że pojazd jest wypoziomowany.
TK nr 1/2020

Zastosowana w śmieciarkach STRICTA
płyta zagarniająco‑zagęszczająca
zapewnia stopień zgniotu od 1:3 do 1:4.
Siłowniki, które ją uruchamiają znajdują
się w górnej części zabudowy.

Śmieciarki MICRO mogą być doposażone w różne opcje, pozwalając na łatwe dopasowanie pojazdu do konkretnych potrzeb.
Wśród nich jest np. dodatkowy zbiornik
na odcieki. Montuje się go między podłużnicami ramy lub w innej wolnej przestrzeni.
Innym praktycznym rozwiązaniem jest system
obmywania pojemników. Obejmuje on zbiornik na czystą wodę, pompę wysokociśnieniową oraz lancę z wężem o długości 10‑15 m
nawiniętym na zwijadło. Poprzez drzwiczki
rewizyjne z obu stron tylnej części zabudowy

operator może sięgnąć lancą do opróżnionego chwilę wcześniej pojemnika i go obmyć.
Nie jest to typowe mycie wysokociśnieniowe,
ale pozwala na dokładniejsze opróżnienie pojemnika z bioodpadów i jednoczesne ograniczenie nieprzyjemnego zapachu.
Aktualna oferta TTCS w zakresie śmieciarek jest bardzo szeroka. Kolejnym pod
względem wielkości typoszeregiem zabudów są śmieciarki STRICTA. Mają one
szczelną konstrukcję, co umożliwia przewóz bioodpadów oraz innych materiałów
REKLAMA

TTCS – Twój partner w branży komunalnej
 kompletna gama śmieciarek od 5 do 23 m3
 zamiatarki chodnikowe i uliczne
 używane pojazdy komunalne

TTCS Sp. z o.o.
ul. Nowopogońska 1
41-200 Sosnowiec

Kontakt ogólny: tel. 505 834 853, biuro@ttcs.pl
Sprzedaż: tel. 516 517 006, sprzedaz@ttcs.pl
Serwis: tel. 537 326 584, serwis@ttcs.pl
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Modele serii
MIDI zapewniają
funkcjonalność
dużych
śmieciarek,
ale ze względu
na mniejsze
gabaryty
o wiele łatwiej
obsługiwać
nimi np. ścisłe
centra miast
czy posesje
na terenach
wiejskich.

półpłynnych, ale w przeciwieństwie do modeli MICRO, skrzynia jest stała a rozładunek
odpadów odbywa się za pomocą płyty wypychającej. Ściany są wykonane z pojedynczych arkuszy blachy z przetłoczeniami, które gwarantują odpowiednią sztywność zabudowy. Można wybrać wersję o pojemności 6, 7 lub 8 m3. Zabudowy STRICTA zostały zaprojektowane z myślą o podwoziach
o DMC w zakresie od 6,5 to 10 t DMC.
Jeszcze większą grupę śmieciarek stanowią modele MIDI. Oferta obejmuje pięć
takich zabudów o pojemności 5, 6, 7,
8 i 10 m3. Ich konstrukcja jest typowa dla dużych śmieciarek, a więc z unoszonym odwłokiem. Skrzynia ma przekrój owalny i gładkie
ściany (bez użebrowań), co nie tylko poprawia estetykę pojazdu, ale również ułatwia
nanoszenie grafik – nie ma konieczności stosowania dodatkowej blachy czy płyty tworzywowej. W tym przypadku stopień zgniotu może sięgać aż 1:6. Zależnie od potrzeb
jest on regulowany stopniowo lub płynnie.
W TTCS są również dostępne śmieciarki pełnowymiarowe. Typoszereg o nazwie
KOMBI tworzy aż siedem modeli o pojemności skrzyni zbiorczej od 13 do 23 m3.
Wyróżnia je m.in. duża, 2‑metrowa wanna zasypowa, co pozwala na jej rzadsze opróżnianie przez płytę wygarniająco
‑zagęszczającą – w serii MIDI pojemność
wanny jest równa 1 m3. Duże śmieciarki

występują również w wersji dwukomorowej (modele TWIN). Do wyboru są dwa takie pojazdy: TWIN‑16 o całkowitej pojemności 13 m3 (9 + 4 m3) oraz TWIN‑19,
w którym analogiczne parametry wynoszą 18,5 m3 (12,5 + 6 m3). Mniejsza wersja
jest przeznaczona na podwozia 2‑osiowe
o DMC 18 t, natomiast większa na podwozia 3‑osiowe o DMC 26 t. Śmieciarki te mają

TTCS stawia na proste systemy sterowania,
które są mniej podatne na awarie, a gdy już
dojdzie do takiego zdarzania, nie eliminuje
ono śmieciarki z pracy i łatwo ją naprawić.

W śmieciarkach KOMBI krawędź załadunku może mieć wysokość
od 1000 do 1400 mm. Zabudowy tej serii doskonale nadają się
do współpracy z modelami MICRO.
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niezależne wrzutniki, prasy i płyty wypychające, dzięki czemu podczas jednego przejazdu umożliwiają zbiórkę dwóch różnych
rodzajów odpadów, a następnie ich wyładunek bez ryzyka wymieszania. Stanowią
więc doskonałe rozwiązanie przy konieczności segregowania odpadów na pięć frakcji. W przypadku dużych śmieciarek, firma
TTCS korzysta z rozwiązań doświadczonych, uznanych producentów, którzy dostarczają jej główne elementy, m.in. skrzynie, wrzutniki i ramy pośrednie. Cały montaż zabudowy, wyposażenie pojazdu w niezbędne instalacje i przygotowanie do eksploatacji odbywa się już w zakładzie TTCS.
– Jesteśmy świadomi dużej, silnej konku‑
rencji na polskim rynku, ale myślę, że dla nas
też znajdzie się miejsce. Dobrze znamy ten
rynek i wiemy czego oczekują klienci. Nasze
śmieciarki wyróżnia nieskomplikowana,
ale trwała konstrukcja i proste sterowanie.
Dzięki temu są one atrakcyjne cenowo za‑
równo jeśli chodzi o zakup, jak też koszty ser‑
wisowe po okresie gwarancyjnym. Staramy
się stosować zwykłe sterowanie elektryczne,
a w przypadku cykli automatycznych naj‑
prostsze sterowniki. Równolegle do nich jest
montowane sterowanie za pomocą rozdzie‑
laczy, więc jeśli dojdzie do jakiejś awarii elek‑
troniki, śmieciarka nie zostanie natychmiast
wycofana z ruchu i będzie można dokończyć
pracę – wyjaśnia Zbigniew Szkop.
Szczegóły dotyczące wszystkich oferowanych przez TTCS zabudów‑śmieciarek
są dostępne pod adresem www.ttcs.pl. To
jednak nie jedyna możliwość aby się z nimi
zapoznać. Właściciele sosnowieckiej firmy
cenią sobie bezpośredni kontakt z obecnymi oraz potencjalnymi klientami i chcą aby
ich marka była coraz bardziej rozpoznawalna, dlatego zapowiadają swój udział każdego roku przynajmniej w jednym zjeździe
Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów
Oczyszczania Miast oraz targach Poleco.
Karol Wójtowicz

W zabudowach TWIN skrzynia ma dwie wzdłużne komory. Lewa (szer‑
sza) służy do opróżniania pojemników o pojemności od 110 do 1100 l,
w przypadku prawej mogą to być pojemniki maksymalnie 240‑litrowe.
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Dwukomorowa zabudowa
Ekocel Medium X5
Rosnąca populacja miast i zamożność społeczeństw powodują powstawanie coraz większej ilości
odpadów domowych, a tym samym narastające trudności w ich odbiorze i zagospodarowaniu.
Segregacja w gospodarstwach ułatwia to drugie, umożliwiając oddzielenie odpadów podlegających
przetworzeniu od tych, które można już tylko zagospodarować poprzez składowanie. Utrudnia jednak
pierwsze, bo wszystkie trzeba wywieźć z miasta, unikając zmieszania. Wymaga to zaangażowania
większej liczby pojazdów ze szkodą dla ekonomiki i środowiska.

Z

wiązane z tym problemy
ograniczają dwukomorowe
zabudowy do odbioru odpadów, takie jak tylnozaładunkowa Medium X5 firmy Ekocel,
zaprezentowana na ubiegłorocznych targach Pol‑Eco System. Jej
skrzynia jest podzielona wzdłużną przegrodą na dwie części
w proporcji 60:40. Każda z nich
ma oddzielną płytę wypychającą
i oddzielny odwłok z indywidualnym mechanizmem załadunkowym. Podczas ruchu w górę mechanizmu zgarniającego odpady
są dociskane do przegrody wypychającej i w każdym kolejnym cyklu maksymalnie zagęszczane, ale
w stopniu wymaganym dla konkretnej frakcji. W celu opróżnienia
48 | technika-komunalna.pl

Śmieciarka dwukomorowa zapewnia wymierne korzyści ze wzglę‑
dów logistycznych i ekonomicznych. Jeśli odpady są segregowane,
odbiór dwóch różnych frakcji przy jednym podjeździe zdecydowa‑
nie zmniejsza zużycie paliwa i jest mniej uciążliwy dla mieszkańców.

skrzyni ładunkowej ściana wypychająca jest przesuwana w tył
przez siłownik teleskopowy podwójnego działania. Prowadzenie
zapewniają boczne prowadnice; dodatkowe klocki ślizgowe
zmniejszają tarcie podczas pracy.
Oba wrzutniki mogą być wykorzystywane jednocześnie i niezależnie, co jest bardzo istotne dla maksymalnego skrócenia
czasu załadunku. Prawa komora
(węższa) umożliwia obsługę koszy o pojemności do 240 l, natomiast lewa koszy od 120, przez
240, aż po 1100 l. W ten sposób można wywozić dwa rodzaje odpadów naraz, eliminując ich
mieszanie. Oczywiście niezwykle ważne jest w tym przypadku
TK nr 1/2020
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odpowiednie ułożenie trasówki, by obie
komory były napełniane w miarę równomiernie. Proporcje podziału zabudowy dobrano tak, by w jednym kursie
obsłużyć typowe zestawienia odpadów
poddawanych recyklingowi, lub zmieszanych i segregowanych powstających
w największej ilości. Dzięki temu odbiór
jest ekonomiczny, a śmieciarka zostaje symetrycznie obciążona, co ma duży
wpływ na prowadzenie pojazdu i trwałość zawieszenia.
Ekocel zadbał również o trwałość
skomplikowanej zabudowy, oferując odwłoki w całości wykonane spawem ciągłym. Zastosowano materiały odporne
na ścieranie w wannie zasypowej, na życzenie klienta również na podłogę skrzyni ładunkowej używa się stali trudnościeralnej. Znajdujące się na zewnątrz pyłoszczelne siłowniki hydrauliczne płyty nośnej
zapewniają największą odległość podparcia i optymalne prowadzenie. Nie wymagające smarowania łożyska obniżają
koszty obsługi, a zoptymalizowany układ
hydrauliczny wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa. Elektryczny i hydrauliczny układ sterowania są łatwo dostępne. Bezpieczeństwo obsługi również

Obie komory mają płytę wypychającą. Działają
one niezależnie, więc możliwe jest ustawienie
osobnego stopnia zgniotu dla każdej z komór.

było jednym z priorytetów konstruktorów Ekocela. W razie spadku ciśnienia (np. na skutek pęknięcia przewodu)
przy uniesionym odwłoku są odpowiednie zabezpieczenia przed jego gwałtownym opadnięciem. Odwłok jest blokowany hydraulicznie i mechanicznie przez
podparcie go na wsporniku z podłużnym
otworem i haku ryglującym na tylnej ramie skrzyni ładunkowej,
Zabudowy Ekocel Medium X5 są dostępne
w różnych wielkościach, od 10 m3 pojemności

Dwuczęściowy odwłok z podwójnym wrzut‑
nikiem pozwala na jedoczesny załadunek
obu komór i rozładunek śmieciarki bez ryzy‑
ka wymieszania zgromadzonych odpadów
– można podnieść tylko jedną część odwłoka.

skrzyni ładunkowej, mogą być montowane
nawet na podwoziach 2‑osiowych. Ze względu na ekonomikę działania optymalne są pojazdy 3‑osiowe ze skrzyniami o pojemności
sięgającej 22 m3.
Wojciech Karwas
REKLAMA
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Scania Polska dobrze
wspomina 2019 rok
Serię podsumowujących rok spotkań z importerami tradycyjnie rozpoczyna Scania Polska już w grudniu,
gdy są znane wyniki 11 miesięcy i zamówienia na grudzień. W tej historii były liczne grudniowe „rzuty
na taśmę” w celu poprawy pozycji rynkowej. Wszyscy wiedzą, że miejsce na liście jest mniej ważne niż
marża i zysk, ale zdają sobie też sprawę, jaki wpływa ono na podświadomość klientów. Jeśli marka nie
weszła do pierwszej trójki, to musi być z nią coś nie tak! Scania Polska utrzymała 2. miejsce na podium,
co jest wielkim sukcesem, uwzględniając realia rynkowe i cenowe.

P

ozostawmy jednak na moment
liczby, by wrócić do konferencji,
która tym razem miała nietradycyjny przebieg. Rozpoczęła ją obszerna prelekcja Piotra Korusa, kierownika
sprzedaży pojazdów specjalnych w Scania
Polska, który z racji swojego stanowiska
jest najlepiej wtajemniczony w problematykę paliw alternatywnych. To jest teraz
dla wszystkich temat nr 1. Przepisy europejskie wymuszają szybką transformację energetyczną nakierowaną na ograniczenie emisji CO2 z transportu już o 15%
do 2025 r. Jednocześnie miasta chętnie
pozbyłyby się innych szkodliwych składników emitowanych przez diesle zamontowane w autobusach czy pojazdach komunalnych. Czym je zastąpić? Nadzieje
wiązane z napędami elektrycznymi spełnią się za kilka, a z wodorem za kilkanaście lat. Scania prowadzi prace wdrożeniowe nad pojazdami „bezemisyjnymi”, mając gotowy autobus bateryjny

Scania ma własne 9‑litrowe silniki CNG serii OC09 o mocy 280 i 340 KM dobrze dopasowane do pod‑
wozi komunalnych dzięki dużemu momentowi obrotowemu 1350 i 1600 Nm, dostępnemu w szero‑
kim zakresie prędkości. Nie ustępują one dieslowskim odpowiednikom, poza wydajnością hamowania.

oraz testując w praktyce podwozia hybrydowe i z wodorowym ogniwem paliwowym. Rozwiązaniem na tu i teraz jest
zasilanie gazem naturalnym, opanowane

Nawet 2‑osiowe podwozie serii P mieści 8 butli gazowych o pojemności prawie 120 l każda,
co w praktyce zapewnia zasięg ponad 400 km. Bramowce FBSerwis przyjechały na pokaz
z Wrocławia bez tankowania po drodze (nie miałyby zresztą gdzie tankować!). Na tak długich
trasach ważną zaletą jest cichsza praca silnika.
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technologicznie i sprawdzone w wieloletniej eksploatacji. Żaden składnik TCO nie
będzie zaskoczeniem dla użytkownika.
Pozostaje pytanie, na ile „tu” oznacza także polski rynek, na którym Ustawa
o elektromobilności i paliwach alternatywnych stworzyła podstawy do przestawiania transportu na rozwiązania zero‑ i niskoemisyjne. Szybko okazało się, że postawione cele są realne tylko w odniesieniu do transportu publicznego, w którym rozkładowy tryb eksploatacji i powtarzalne trasy kończące się w zajezdni ułatwiają zbudowanie infrastruktury stacji
ładowania czy tankowania gazu. Można
też liczyć na dofinansowania unijne.
Trudniej jest służbom komunalnym. Scania
Polska wciąż może szczycić się prestiżowym sukcesem sprzed kilku lat, jakim była
dostawa 27 gazowych śmieciarek dla warszawskiej MPO. Jest to jednocześnie przykład smutnych realiów: za tym zakupem
nie poszły następne, a plany wybudowania
własnej stacji CNG pozostały na papierze.
TK nr 1/2020
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Ta flota tankuje na wciąż jedynej stacji lewobrzeżnej Warszawy. Ponieważ jest
to jednocześnie jedyna stacja w stolicy dostępna dla wszystkich posiadaczy pojazdów CNG, często nie starcza dla nich gazu
pod pełnym ciśnieniem. Zabrakło też motywacji: miasto, kupując setki autobusów
elektrycznych, hybrydowych i gazowych,
w żaden sposób nie sprzyja ekologicznym
śmieciarkom, choć ma prawo i podstawy
wprowadzić strefy, w których można by odbierać odpady wyłącznie
pojazdami o obniżonej emisji cząstek stałych i hałasu.
W ub.r. sukcesy na nieco mniejszą skalę odniesiono w Lublinie
(7 śmieciarek CNG) i Wrocławiu
(w sumie 8 samochodów, śmieciarek i bramowców). Również w tych
miastach użytkownicy korzystają
ze stacji zbudowanych przed wielu laty. W sumie w Polsce jest ich
niewiele ponad 20, choć plany zakładają działanie 70 stacji jeszcze
w tym roku! Cena CNG również
nie zachęca do masowego kupowania gazowych podwozi komunalnych, które są ok. 18 tys. euro
droższe niż analogiczne dieslowskie. Techniczne koszty eksploatacji
też są większe, mimo wyeliminowania złożonego układu oczyszczania spalin. Jedyne korzyści odnosi się na tańszym paliwie, które
musi być jednak łatwiej dostępne.
Światełkiem w tunelu jest rosnąca
popularność LNG jako paliwa
do pojazdów długodystansowych.
Ponieważ na tym rynku działają Scania i jeszcze 2 marki, ubiegłoroczne dostawy były już liczone setkami,
co zaowocowało powstaniem kilku
stacji tankowana LNG, a kolejne są
zapowiadane. To obiecujący sygnał
dla całego rynku. Na takiej stacji gaz
odparowany z fazy ciekłej jest niejako odpadem i może być konieczne
jego upuszczanie, przynosząc straty
finansowe i emisję metanu przyczyniającego się do efektu cieplarnianego. Lepiej zaktywizować wokół takiej
stacji potencjalnych użytkowników
pojazdów CNG, np. lokalne firmy komunalne, nawet jeśli lokalizacja dobrana pod kątem transportu dalekiego nie jest dla nich w pełni optymalna. Scania Polska obserwuje bacznie
ten rynek, mając dla niego podwozia
właściwe do każdego zastosowania,
od wywożenia odpadów po transport do zakładów utylizacyjnych.
TK nr 1/2020

Wróćmy jednak do wyników ub.r.,
który przyniósł spadek rynku ciężarówkowego. Licząc tylko pojazdy o DMC
powyżej 16 t, jakie oferuje Scania, było ich łącznie 25 418 szt., o 7,4%
mniej niż przed rokiem. Ale nie wszystkich to dotknęło. Liderem pozostał DAF
Trucks, odnotowując jednak spadek
aż o 12% r/r. Tymczasem Scania Polska
sprzedała 5269 ciężarówek, o 7,5%

więcej! Na ten sukces składa się wiele czynników, m.in. niesłabnące powodzenie nowej generacji, dobrze utrafionej pod każdym względem, zwłaszcza
ekonomiki paliwowej. Scania potrafi jej
dowieść w programie „Zawsze na czele” udostępniając przewoźnikom pojazdy wraz z instruktorem ekonomicznej
jazdy. Choć regres nastąpił w segmencie
transportu międzynarodowego, wobec
REKLAMA
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Harald Woitke, dyrektor generalny Scania
Polska, kolejny raz mógł z uśmiechem ko‑
mentować wyniki roku. Mimo kilkakrotnie
przekładanego Brexitu i wojny celnej USA
‑Chiny uderzającej w przemysł motoryzacyj‑
ny, jego firma jest na plusie!

Dyrektor ds. marketingu Paweł Paluch
wskazywał na pozytywny wpływ programu
Ecolution, w którym specjaliści Scania do‑
bierają firmom transportowym optymalnie
skonfigurowane pojazdy i szkolą kierow‑
ców, obejmując ich także zdalnym coachin‑
giem dzięki monitorowaniu wyników.

Dyrektor handlowy Scania Polska Tomasz
Cwalina prezentował górki i dołki polskiego
rynku ciężarówkowego, rozwijającego
się proporcjonalnie do PKB. Obecne
schłodzenie koniunktury miało niewielki
wpływ na wyniki firmy.

ochłodzenia gospodarczego i niejasności wokół przebiegu Brexitu, Scania poprawiła sprzedaż ciągników o ponad 5%.
Przewagę dała jej też tradycyjnie mocna
pozycja na rynku podwozi pod pojazdy
specjalistyczne, m.in. komunalne i pożarnicze, oraz do transportu lokalnego.
Na to nakłada się codzienna planowa praca sieci sprzedaży i obsługi, która
jest stale unowocześniana i powiększana.

W ub.r. i na początku tego powstało kilka
nowych serwisów należących do Scania
Polska (Częstochowa, Mława) i jej prywatnych dealerów (Toruń). O zaufaniu do poziomu usług świadczy blisko 70% udział
zakupów pojazdów wraz z kontraktami obsługowymi. Wpłynęło na to także podłączenie pojazdów do sieci, dzięki czemu serwis wie o nich więcej, niż kierowca i właściciel, może zaproponować

optymalny harmonogram przeglądów,
a nawet połączyć je z naprawami zapobiegającymi ew. poważniejszym awariom na trasie. Serwisy są przygotowane do napraw zabudów i naczep. Scania
Polska oferuje także kontrakty obsługowe obejmujące cały zestaw, mając autoryzacje Schmitza, Wieltonu, Kempfa oraz
Wesobu.
Wojciech Karwas
REKLAMA
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Śmieciarko‑myjki w ofercie
TERBERG MATEC POLSKA
Jeszcze do niedawna firma TERBERG MATEC POLSKA oferowała wyłącznie autonomiczne myjki
do pojemników. Obecnie są również dostępne śmieciarko‑myjki, stanowiące połączenie zabudowy
OLYMPUS z systemem myjącym KOMUNAL WASH.

T

akie rozwiązanie jest bardzo praktyczne, ponieważ pojazd może być
wykorzystywany do odbioru i transportu odpadów, a jednocześnie mycia pojemników. Co istotne proces ten odbywa się zaraz po opróżnieniu pojemnika

i tym samym nie wymaga dodatkowego cyklu roboczego. Ułatwia też organizację pracy, ponieważ autonomiczna myjka musi jechać tuż za śmieciarką. W przeciwnym razie
w pojemniku 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.

Budowa i działanie

Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest instalacja
systemu myjącego w momencie zabudowywania no‑
wej śmieciarki. Zestaw zbiorników znajduje się wtedy
między kabiną a skrzynią zbiorczą.
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Zastosowany system KOMUNAL
WASH umożliwia mycie pojemników od 120 do 1100 l. Jednym
z jego kluczowych elementów są
zbiorniki na wodę. Stanowią one
niezależną konstrukcję, zamontowaną na ramie pomocniczej między skrzynią zbiorczą a kabiną.
W przypadku zabudowy OLYMPUS
19W zbiornik na czystą wodę ma
pojemność 2000 l. Pod nim znajduje się zbiornik na wodę brudną, którego pojemność wynosi w tym przypadku 800 l. Jest on
wyposażony w duży właz, ułatwiający czyszczenie. Oba zbiorniki są wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm. Ich kształt

Głowice myjące wnętrze pojemników
zapewniają ciśnienie wody nawet
do 150 bar. Turbodysze ustawione
pod odpowiednim kątem, powodują
oczyszczanie dna pojemnika i podcinanie
przyklejonych zanieczyszczeń.

jest dopasowany do zabudowy, co zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzenia a jednocześnie estetyczny wygląd pojazdu. Pomiędzy osiami,
a więc pod zabudową śmieciarki, znajduje się kolejny zbiornik o pojemności
200 lub 125 litrów (ewentualnie ich wielokrotność), który służy do gromadzenia
TK nr 1/2020
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odcieków powstających podczas zagęszczania odpadów.
Zasada działania systemu KOMUNAL
WASH jest prosta i łatwo z niego korzystać.
Woda ze zbiornika na czystą wodę trafia
grawitacyjnie przez filtr do pompy wysokociśnieniowej (uruchamianej dopiero po wybraniu funkcji mycia), skąd jest doprowadzana do głowic rotacyjnych lub dysz myjących. Głowice są umieszczone w odwłoku na dwóch ramionach zamocowanych
do jego bocznych ścian. Za ruch wysięgników odpowiadają siłowniki pneumatyczne
– po jednym 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 zabudowy i unoszone, sięgając głowicą myjącą w głąb kosza. Każda z nich jest obrotowa i ma po
cztery dysze: jedną punktową i trzy szerokokątne. Ta pierwsza służy do podcinania
przyklejonego do ścian brudu, a pozostałe – zmywania i wypłukiwania z pojemnika nieczystości. Oprócz głowic rotacyjnych
można jeszcze zastosować tzw. turbodysze, skierowane wyłącznie na dno pojemnika, ponieważ zwykle jest ono najbardziej

Jednoczęściowy zbiornik na wodę czy‑
stą może mieć pojemność nawet 2500 l,
a umieszczony pod nim zbiornik na wodę
brudną – 1500 l. Umieszczona w zbiorni‑
ku wężownica podgrzewa wodę i tym sa‑
mym zwiększa skuteczność pracy.

zabrudzone. Elementy te są montowane
obok głowic myjących, po jednym na każdym ramieniu.

Szybko i skutecznie
System KOMUNAL WASH może myć wszystkie pojemniki obsługiwane przez śmieciarkę, na której został zamonotwany. Ponadto,
jeśli w danym momencie operator opróżnia

Zbiorniki na czystą i brudną wodę, separator oraz
kanał ściekowy są wykonane ze stali nierdzew‑
nej, gwarantując wysoką trwałość całej konstruk‑
cji i bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.

tylko jeden pojemnik, np. 120‑litrowy,
wówczas jest uruchamiana tylko jedna głowica, co gwarantuje oszczędność medium
a jednocześnie zapobiega rozprzestrzenianiu mgły wodnej. Brudna woda razem
z nieczystościami spływa na dno wanny odwłoka, a następnie poprzez 2‑stopniowy
separator trafia do specjalnego kanału.
Gdy ten zostanie zapełniony, następuje
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: info@terbergmatec.pl

www.terbergmatec.pl

Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/TerbergMatecPolska
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mycie ręczne pojemników na odpady
(w tym również z zewnątrz), jak i całej
śmieciarki. Urządzenie może być też wykorzystywane np. do mycia kontenerów, wiat
przystankowych, tablic informacyjnych itp.

Opcja
podgrzewania wody

Po wysypaniu odpadów oba ramiona
odchylają się od ścian odwłoka i skierowują
głowice myjące w głąb pojemników. Czas
mycia można regulować, dopasowując go
do stopnia zabrudzenia koszy.

automatyczne przepompowanie nagromadzonej cieczy do zbiornika wody brudnej za kabiną. Proces ten można zainicjować ręcznie i w dowolnym momencie,
a więc przy częściowym 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 wody dodaje się detergenty, środki
dezynfekcyjne, antyodorowe itp.
Czysta woda pod wysokim ciśnieniem
jest też doprowadzana do lancy, która
dzięki 15‑metrowemu wężowi umożliwia

Środki chemiczne rozpuszczone w wodzie
o wyższej temperaturze działają znacznie
skuteczniej niż w przypadku, gdy jest ona
zimna. Nawet samą ciepłą wodą łatwiej
umyć cokolwiek, również pojemniki na odpady. Z tego względu zbiornik na wodę
czystą montowany w systemie KOMUNAL
WASH może być wyposażony w dwie
grzałki o mocy 3 kW każda. Są one podłączane do zwykłej sieci 230 V. Gdy pojazd
zjedzie do bazy, uzupełnia się zapas wody,
włącza grzałki i zostawia śmieciarko‑myjkę na noc. Układ posiada termostat, więc
po osiągnięciu przez ciecz zadanej temperatury, grzałki zostaną automatycznie wyłączone. Rano wystarczy odpiąć zasilanie
i pojazd jest gotowy do pracy na rejonie.
Przy takim rozwiązaniu dodatkowo
w zbiorniku umieszcza się spiralną wężownicę, przez którą przepływa olej hydrauliczny z układu napędzającego elementy zabudowy (prasę, płytę wypychającą, wrzutnik
i odwłok). Jest ona zamontowana na tzw.
powrocie, gdzie medium ma już niskie ciśnienie. Podczas pracy śmieciarki olej hydrauliczny podgrzewa się do temperatury rzędu 70°C lub wyższej, więc wężownica działa jak grzałka, która skutecznie podtrzymuje temperaturę wody, gdy

Obsługa systemu KOMUNAL WASH odbywa
się w bardzo prosty sposób, za pomocą
niewielkiego panelu montowanego nad
zestawem przycisków do sterowania pracą
śmieciarki. U dołu lanca wysokociśnieniowa,
np. do mycia pojemników z zewnątrz,
kontenerów, wiat przystankowych.

instalacja nie jest podłączona do prądu. Ma to jeszcze jedną ważną korzyść.
Wysoka temperatura oleju ma negatywny
wpływ na układ hydrauliczny, a zanurzona w wodzie wężownica działa podobnie
do chłodnicy oleju, często stosowanej np.
w maszynach roboczych. Zamiast grzałek
i wężownicy śmieciarko‑myjka może być
wyposażona w typowy podgrzewacz wody zasilany olejem napędowym, ale taka
opcja jest dużo droższa. Ma ona jednak tę
zaletę, że zapewnia stałą temperaturę wody, sięgającą nawet 70°C.
Karol Wójtowicz
REKLAMA

KOMUNAL TRUCK

ul. Henryka Krupanka 83, 41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 229 82 54, biuro@komunaltruck.pl
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BOGATA OFERTA ROZWIĄZAŃ
DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH

Katalog wyrobów jest dostępny
na stronie: www.meprozet-koscian.eu
Sprzedaż prowadzona jest przez sieć
punktów dealerskich. Zapraszamy
do zakupu naszych wyrobów.
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MEPROZET KOŚCIAN S.A. 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 71
Tel. 065-512-53-25, Fax. 065-512-11-62
e-mail: meprozet@meprozet.pl
www.meprozet-koscian.eu
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Postaw na jakość.
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Wszystkie produkty
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
mogą być dostarczone w konfiguracji
i z wyposażeniem dopasowanym
do potrzeb klienta.

pojazdy komunalne

Hydrosiewnik SAH‑200
– kolejna nowość MEPROZET
Meprozet Kościan
systematycznie rozwija
ofertę rozwiązań dla branży
komunalnej. Niedawno
dołączyło do niej nowe,
bardzo ciekawe urządzenie:
hydrosiewnik SAH‑200.
Unikatowa zabudowa
zamontowana na samochodzie
marki KRAZ, obejmująca
ocynkowany zbiornik
o pojemności aż 20 tys. l,
ma służyć do obsiewania trudno
dostępnych terenów zawiesiną
zawierającą nasiona trawy,
czyli tzw. mulczem celulozowym.
Inne planowane zastosowanie
to odpylanie w kopalniach oraz
innych zakładach przemysłowych
składowisk kruszyw, a także
mycie i polewanie dróg.
Pojazd będzie pracować
na terenie Ukrainy.
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S

ercem urządzenia jest pompa
kolbowa marki Vogelsang o dużej wydajności, która pod ciśnieniem nawet 10 bar tłoczy wodę lub mieszaninę wody z nasionami.
Układ doprowadzający medium z pompy do elementów roboczych zbudowany jest z systemu rurociągów oraz zaworów klapowych uruchamianych hydraulicznie. Hydrauliczne funkcje zabudowy są obsługiwane zwartym blokiem
elektrozaworów sterowanych proporcjonalnie, dedykowanym specjalnie dla tego urządzenia, a stworzonym przez renomowaną firmę Bucher. Całość została
wyposażona w elektroniczny układ sterujący z ergonomicznym panelem wyposażonym w joystick, umożliwiającym komfortowe zarządzanie pracą zabudowy
z kabiny samochodu. Oprogramowanie
pozwala uruchamiać poszczególne funkcje urządzenia jednym przyciskiem, który – aktywując sekwencje z odpowiednim interwałem czasowym – przesterowuje zawory, a następnie uruchamia
pompę. Układ sterujący zapewnia możliwość regulacji obrotów pompy podczas
pracy, zmniejszając lub zwiększając jej
wydajność.
Samochód jest wyposażony w kilka
elementów roboczych, wśród których najważniejsze stanowi armatka wodna – po
raz pierwszy w tego typu rozwiązaniach

w pełni sterowana hydraulicznie. Kontrola
ruchu urządzenia odbywa się za pomocą
wspomnianego joysticka. Armatka obraca
się w zakresie 270° i wychyla w płaszczyźnie pionowej o kąt 30°. Dodając do tego
możliwość regulowania wydajności pompy oraz opcję stosowania wymiennych

W trosce o bezawaryjną eksploatację
zabudowy, nadmiernemu wzrostowi
ciśnienia w instalacji zapobiegają kątowe
zawory bezpieczeństwa.
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Zwijadło z wężem do hydroobsiewu jest wyposażone w ręczny
prowadnik wspomagający zwijanie węża oraz uruchamiany
ręcznie rozdzielacz z regulacją prędkości obrotowej bębna.

dysz, hydrosiewnik SAH‑200 staje się
praktycznym narzędziem o bardzo szerokim zakresie zastosowań.
Armatka wodna to jednak nie jedyny
element roboczy tej skomplikowanej zabudowy. Kolejnym jest zwijadło z wężem
o średnicy jednego cala i długości 60 m.
Zwijadło wyposażone zostało w prądownicę, która służy do obsiewania terenów niedostępnych dla armatki wodnej.
Operator urządzenia może więc prowadzić prace w odległości ok. 60 m od samochodu, ale również operować prądownicą z jadącego pojazdu. W tym celu zamontowano na nim specjalny pomost ze
składanymi barierkami.
Aby uzyskać jednolitą zawiesinę mulczy
celulozowej, hydrosiewnik został wyposażony w mieszadło łopatkowe, umieszczone wewnątrz zbiornika. Obroty mieszadła
można regulować dostosowując do zapotrzebowania wykorzystywanej mieszanki.
Do mieszania zawartości zbiornika można
również wykorzystać pompę Vogelsang
– dzięki odpowiedniemu ustawieniu zaworów, pompa może zasysać medium
z dolnej części zbiornika i transportować je rurociągiem do jego górnej części. Tworzenie zawiesiny odbywa się poprzez wsypywanie nasion przez znajdujący się na szczycie zbiornika prostokątny
właz otwierany hydraulicznie. Dzięki wyposażeniu zabudowy w drabinkę i pomost
obsługowy oraz opcjonalnie wciągarkę do worków z nasionami, czynność ta
jest bezpieczna i nie nastręcza trudności.
Napełnianie zbiornika wodą może być realizowane poprzez górny właz nalewowy
lub za pomocą pompy, która jest w stanie zasysać ciecz nawet z głębokości 8 m.
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Armatka wodna ma możliwość ruchu w dwóch płaszczyznach, pozwalając
na łatwe skierowanie medium w odpowiednie miejsce. Jest obsługiwana
za pomocą joysticka wbudowanego w panel sterowniczy.

Inną funkcjonalnością SAH‑200 jest
możliwość polewania drogi za pomocą dwóch dysz zamontowanych przy
przednim zderzaku samochodu oraz tylnej belki zraszającej. Przedni osprzęt służy do zmywania zanieczyszczeń znajdujących się na drodze – możliwa jest zmiana pochylenia dysz oraz regulacja ich
wydajności. Tylna belka zraszająca, której szerokość wynosi 2,5 m, wyposażona jest w 12 dysz z talerzykami rozbryzgowymi, dzięki czemu podczas jednego
przejazdu można zraszać pas o szerokości nawet do 6 m. Zastosowanie pompy
Vogelsang o dużej wydajności umożliwia
korzystanie z belki zraszającej i przednich
dysz polewających drogę w tym samym

czasie, co znacznie zwiększa efektywność
pracy urządzenia.
Pojazd typu SAH‑200 z pewnością
zdobędzie uznanie wśród profesjonalistów. Bogate wyposażenie, duża wydajność i wszechstronność stanowią odpowiedź na wysokie oczekiwania szeroko rozumianej branży komunalnej, wydobywczej i drogowej. Firma Meprozet Kościan
oferuje prezentowaną zabudowę również w wersji przyczepy ciągnikowej oraz
na ramie podhakowej. Możliwe jest także wykonanie zbiornika o innej pojemności i dostosowanie go do indywidualnych
potrzeb i wymagań klienta.
Marcin Marciniak
Główny Konstruktor Meprozet Kościan S.A.

Ze względu na dużą pojemność (aż 20 tys. l) pierwszy hydrosiewnik Meprozet został
zamontowany na podwoziu 4‑osiowym, ale firma jest w stanie wykonać taką zabudowę
o wielkości dostosowanej do wymagań klienta, czyli np. z mniejszym zbiornikiem. Możliwe są
też wersje w postaci przyczepy oraz na ramie podhakowej.

technika-komunalna.pl | 59

pojazdy komunalne

Ze względu na duży nacisk sypkiego
ładunku na tylne drzwi austriacki producent
stosuje zewnętrzne drążki zamków i dodatkowe
zabezpieczenie pneumatyczne, by kierowca odsunął się
od drzwi w momencie ich otwierania. Każde skrzydło ma
po 5 zawiasów o dużej wysokości, łatwych do naprawy i smarowania.

Naczepy z ruchomą
podłogą Schwarzmüller
coraz doskonalsze!
Austriacki producent naczep Schwarzmüller chlubi się bardzo bogatym programem,
obejmującym 8 kategorii pojazdów. Są wśród nich naczepy z ruchomą podłogą, co jest wyjątkiem:
pozostałe firmy z europejskiej czołówki nie chcą angażować się w pracochłonną konstrukcję.

S

ukces w tym segmencie był możliwy
dzięki podziałowi kompetencji w zakładach Schwarzmüller wg stosowanych materiałów. Głównej siedzibie
we Freinberg przypadła specjalizacja w spawaniu aluminium, umiejętności niezbędnej
do prawidłowego wykonania skrzyni naczepy o pojemności ponad 90 m3, otwartej od
góry. Pewna swej technologii i jakości używanych stopów firma oferuje naczepy o konstrukcji całkowicie aluminiowej, z ramą spawaną do poprzeczek skrzyni. Inni producenci w ostatnich latach skłaniali się ku połączeniom śrubowym, m.in. w celu ograniczenia
ilości spawów, które w silnie obciążonym złożeniu mogą powodować pęknięcia.
Skrzynie są wykonane z paneli o szerokości 60 cm, spawanych automatycznie
na całej długości, i mają wyjątkowo skuteczne usztywnienie przednich narożników. Schwarzmüller zastosował tam
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dodatkowy daszek chroniący przed przesypywaniem ładunku nad ścianą działową,
który dodatkowo wzmacnia to krytyczne
dla trwałości miejsce.
Są dwa typy naczep aluminiowych: standardowa o pojemości ładunkowej 91 m3
i Mega, na kołach 19,5” do ciągnika z siodłem na wysokości 960 mm, o pojemności
98 m3. Są także dwa typu naczep z dodatkowymi bocznymi drzwiami, również do
standardowego siodła (90 m3) lub niskiego (95 m3) i tu jest stosowana rama stalowa, skręcana ze skrzynią. Zadbano przy
tym o staranne rozdzielenie obu materiałów, by nie dopuścić do korozji galwanicznej w miejscu styku na całej długości.
Ostatniej jesieni firma Schwarzmüller wprowadziła na rynek zmodyfikowaną naczepę z ruchomą podłogą. Oprócz dotychczasowego dachu hydraulicznego jest też rozwiązanie elektryczne, które ma na celu optymalizację masy

i zwiększenie bezpieczeństwa. Elektrycznie zwijany dach jest otwierany i zamykany za pomocą
pilota zdalnego sterowania, szybko i wygodnie.
Dla kierowcy oznacza to większe bezpieczeństwo pracy, ponieważ uruchamia dach z kabiny.
Ci, którzy chcą pozostać przy ręcznej obsłudze składanego dachu, nie muszą być
narażeni na większe ryzyko. Schwarzmüller
jest jedynym producentem, który oferuje
podest obsługowy z samozamykającymi
się drzwiami zabezpieczającymi kierowcę.
Drzwi zamykają się automatycznie, zapobiegając wypadnięciu, ale wystarczy lekkie
naciśnięcie, by je otworzyć. Dopiero wtedy
schodzący z podestu kierowca może opuścić zabezpieczony obszar. Nowy podest
obsługowy jest przykręcony śrubami, jego naprawa jest prostsza. Zmieniona wersja jest również łatwiejsza do czyszczenia.
Do tego dochodzą zmiany konstrukcyjne i jakościowe, które ułatwiają obsługę
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i naprawy. Zoptymalizowana górna belka
portalu drzwi upraszcza regulację, gdy trudno się zamykają, co sprawia, że czasochłonne interwencje warsztatu stają się zbędne. Podobne zalety ma przykręcana osłona
ochronna tylnego pasa, która po uszkodzeniu daje się szybko wymienić. Schwarzmüller
opracował też prosty i skuteczny system
usuwania zanieczyszczeń z górnych profili wzdłużnych skrzyni, w których przesuwa
się ściana działowa. Do jej wózka jest przymocowana szczotka, która wymiata zabrudzenia. Łatwa w obsłudze jest także opończa chroniąca deski ruchomej podłogi.
Sam mechanizm pochodzi od czołowego europejskiego dostawcy – firmy Cargo
Floor, jest też dostępny cały zakres proponowanych przez nią desek aluminiowych
i stalowych. Coraz większą popularnością cieszy się typ XD (Extreme Durable),
z deskami 7-milimetrowymi o wytrzymałości typowych desek o grubości 10 mm,
ale przy masie o ok. 200 kg mniejszej. Są
one przy tym jedynie 119 kg cięższe niż
standardowe deski 6 mm, a wytrzymują,
w odróżnieniu od nich, 8-tonowy nacisk
kół wózka widłowego, co umożliwia przewożenie palet bez większych ograniczeń.

Nowa naczepa z ruchomą podłogą Schwarzmüller wyposażona w elektrycznie zaciąganą
opończę dachową. W wykonaniu w pełni aluminiowym masa własna standardowej naczepy
niewiele przekracza 7 t.

We współpracy z Cargo Floor zaprojektowano stalową podłogę, która w tej
wersji jest dostępna jedynie w pojazdach Schwarzmüller. Zastosowano blachę o grubości 4 mm (w porównaniu
z 3 mm w tradycyjnych stalowych podłogach), dzięki czemu osiągnięto wysoką

wytrzymałość na uderzenia. Jest to ważne np. przy transporcie złomu. Dzięki płaskiej powierzchni nowej stalowej podłogi
jest możliwy również przeładunek palet.
W starszych modelach powierzchnia przylegania palet była zbyt mała.
Wojciech Karwas
REKLAMA
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AMG korzysta ze stali SSAB

Aż 99% produkcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „AMG” Sp. z o.o. z Lęborka
trafia na eksport, m.in. do Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Francji i Szwajcarii.
Sprostanie oczekiwaniom najbardziej wymagających rynków Europy nie byłoby możliwe
bez stosowania wysokojakościowych stali Hardox i Strenx oferowanych przez koncern SSAB.

F

irma AMG powstała prawie 30 lat temu. Ze względu na dynamiczny rozwój kilkukrotnie zmieniała swoją siedzibę, by pod koniec 2018 r. przenieść się do nowo wybudowanego obiektu, odpowiadającego aktualnym i przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa. Jest on
zlokalizowany w Podstrefie „Lębork”, funkcjonującej w ramach Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Inwestycja, która pochłonęła ponad 25 mln zł obejmuje nowoczesny zakład o łącznej powierzchni krytej
ponad 1,1 ha i zupełnie nową technologię,
opartą głównie o roboty spawalnicze i wykorzystywanie materiałów o dużych gabarytach, co pozwala zmniejszyć liczbę spawów w każdym wyrobie. Na wyposażeniu
fabryki znajdują się jeszcze m.in. wypalarka
plazmowa, 7‑metrowa prasa krawędziowa, w pełni automatyczna, bezobsługowa
śrutownia zastępująca piaskowanie oraz
dwie ekologiczne kabiny lakiernicze. Trzon

produkcji AMG stanowią obecnie kontenery rolkowe i bramowe. Pierwsze z nich powstaję w liczbie ok. 160 szt. miesięcznie,
drugich w tym samym okresie wytwarza się
od 320 do nawet 400 szt.
Część kontenerów AMG jest wykonywana ze stali wysokojakościowych marki SSAB
– udział tych produktów systematycznie rośnie, aktualnie wynosi ok. 10%. – Te konte‑
nery charakteryzują się dużą wytrzymałością,
dlatego wykorzystuje się je do określonych
materiałów. Są to np. gruz porozbiórkowy,
różnego rodzaju kruszywa a nawet złom,
przewożony np. jako ładunek powrotny dla
zwiększenia rentowności transportu – tłumaczy Tomasz Trypler, z‑ca dyrektora ds.
marketingu i rozwoju, pełniący jednocześnie funkcję z‑cy prezesa zarządu PPH AMG
Sp. z o.o. – Zastosowanie stali trudnościeral‑
nej Hardox i wysokowytrzymałej Strenx po‑
zwala nawet na 8‑krotne wydłużenie trwa‑
łości kontenera. To zasługa wyjątkowych

Chlubą zakładu AMG w Lęborku jest m.in. 7‑metrowa prasa
krawędziowa, umożliwiająca produkcję z dużych arkuszy blachy i tym
samym ograniczenie spawów.
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właściwości tych materiałów, choć pewne
znacznie ma również fakt, że część blach
Hardox, które do nas trafiają jest już wstęp‑
nie zabezpieczona antykorozyjnie. My do‑
datkowo pokrywamy je farbami dwukom‑
ponentowymi, co jeszcze bardziej zwiększa
trwałość gotowych produktów. Kontenery
wykonane ze stali SSAB wyróżnia też duża
odporność na odkształcenia. Jeśli w trakcie
załadunku jakiegoś ciężkiego materiału ścia‑
ny ulegną odkształceniu, to po opróżnieniu
kontenera powrócą do swojego pierwotne‑
go kształtu. W przypadku zwykłej stali, np.
S235 czy S355 odkształcenie pozostanie
na stałe – dodaje Tomasz Trypler.
Jeśli chodzi o konkretne gatunki stali
SSAB, firma AMG najczęściej wykorzystuje
Hardox 450 i czasami Hardox 500, w przypadku drugiej popularnej marki są to Strenx
650 i Strenx 700. Z tych materiałów powstaje dno, ściany i górny wieniec kontenerów, natomiast rama jest wykonywana ze

Oczyszczenie mechaniczne gotowego kontenera odgrywa kluczową rolę
dla trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu nowy zakład wy‑
posażono w bezobsługową, całkowicie automatyczną komorę śrutowniczą.
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Kontenery ze stali SSAB są znacznie trwalsze od tych wykonanych przy uży‑
ciu zwykłego materiału i nawet po wielu latach eksploatacji nadal wygląda‑
ją bardzo dobrze, m.in. ze względu na wyższą odporność na odkształcenia.

Dzięki zastosowaniu stali SSAB kontener nie musi mieć wręg. Do wzmoc‑
nienia konstrukcji w zupełności wystarczają przegięcia ścian bocznych.

zwykłej stali. Zastosowanie stali SSAB dotyczy głównie wersji rolkowych, ponieważ
kontenery bramowe mają niewielką pojemność rzędu 10‑12 m3. Nacisk na ściany jest
tutaj znacznie mniejszy, inny jest też sposób
opróżniania takiego pojemnika, więc nawet
przy transporcie „trudniejszych” materiałów
optymalnym rozwiązaniem jest zwykła stal.
Oprócz wyższej trwałości materiały oferowane przez SSAB zapewniają jeszcze
jedną istotną korzyść. – Kontenery ze sta‑
li Hardox lub Strenx są lżejsze od ich od‑
powiedników wykonanych ze zwykłej stali
o 10 do nawet 15%. W obu przypadkach

blachy użyte do ich budowy mają taką sa‑
mą grubość, czyli dno 5 mm, a ściany 3 lub
4 mm, ale przy wykorzystaniu stali SSAB nie
ma konieczności stosowania ceowych wręg
na ścianach bocznych i pod dnem w celu
wzmocnienia konstrukcji. Tutaj wystarczy sa‑
mo przegięcie blachy, co jednocześnie uła‑
twia nanoszenie grafik – wyjaśnia Tomasz
Trypler. Mniejsza masa kontenera jest istotna nie tylko dla zwiększenia ładowności pojazdu, ale ma też znaczenie przy transporcie
ładunków objętościowych, gdy nie jest wykorzystywana dopuszczalna masa całkowita.
Sprawia bowiem, że taki pojazd jest lżejszy,

a więc zużywa mniej paliwa i tym samym
emituje mniej CO2.
Od 2008 r. AMG należy do elitarnego grona partnerów programu Hardox In My Body
(HIMB). Aktualnie tworzy je ok. 400 firm
z 60 krajów. Certyfikacja w programie HIMB
stanowi potwierdzenie wysokiej jakości produktów wytwarzanych z użyciem trudnościeralnej stali Hardox, ale gwarantuje też dodatkowe wsparcie projektowe i marketingowe
ze strony SSAB, możliwość realizacji wspólnych projektów rozwojowych oraz priorytetowy dostęp do pomocy technicznej.
Karol Wójtowicz
REKLAMA

TRUDNOŚCIERALNA
BLACHA HARDOX® TWARDA I MOCNA!

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

Poznaj Hardox® w mediach
społecznościowych

www.ssab.pl
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Debiut targów Bauma 2019: urządzenie RS26 o nominalnym udźwigu 26 t, do montażu na podwoziach
4-osiowych. Tu zysk na nośności dzięki mniejszej masie własnej jest jeszcze większy: 700 kg w porównaniu
z RK26. Zginane ramię haka zmniejsza kąt, pod jakim jest przychylany kontener przy przeładunku.

Urządzenia
przeładunkowe Meiller:
bezpieczne i wydajne
Hakowe i bramowe urządzenia przeładunkowe Meiller są dobrze znane polskim firmom przewożącym
odpady, ale w tym programie często pojawiają się znaczące dla użytkowników ulepszenia, jak zdalne
sterowanie radiowe czy LED-owe oświetlenie strefy roboczej.

W

2018 r. zadebiutowała zupełnie
nowa seria urządzeń hakowych
RS, na którą składają się dwa modele: RS21 i RS26. Liczba zwyczajowo oznacza nośność w tonach, natomiast
S pochodzi od niemieckiego słowa Schnell,
czyli „szybko”. To jest podstawowa różnica
w porównaniu z popularnymi poprzednikami RK, choć i one miały funkcję przyspieszania ruchów bez obciążenia czy z niepełnym
ładunkiem. Dzięki zastosowaniu opcjonalnego zaworu szybkiego opuszczania prędkość
pracy z pustym kontenerem w RS została nawet podwojona – poprzez zmianę przepływu oleju z obu siłowników do jednego. Ta
funkcja jest szczególnie przydatna w trakcie
zbierania i przeładunku pustych kontenerów,
gdy szybki bieg jest aktywny w całym zakresie skoku (przy załadowanych jest dostępny
w zależności od obciążenia).
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Nowe urządzenie hakowe Meiller RS 21 na
podwoziu 6x2 z tylną osią wleczoną i kierowaną,
zapewniającym zwrotność potrzebną w komunalnym
„fachu”. Po dołączeniu przyczepy na drugi kontener
powstanie wielkogabarytowy zespół wydajnie
przewożący odpady na dłuższych trasach.
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RS21 jest także lżejszy od poprzednika
RK20 o ok. 200 kg. Urządzenie w popularnym rozmiarze 21.65 (do kontenerów
o długości maks. 6500 mm) ma masę własną 2190 kg w podstawowej kompletacji
z hakiem zwykłym i 2510 kg z hakiem zginanym. Większa ładowność i mniejsze zużycie paliwa przez samochód z hakowcem
przy jeździe bez obciążenia mogą przynieść użytkownikowi pokaźne oszczędności w ciągu wieloletniej eksploatacji.
Rama nośna urządzenia jest niższa
o 20 mm, dlatego polepszyły się rozłożenie mas i nacisków oraz kinematyka wciągania kontenera, a zmniejszyło ryzyko zaczepieniem o przeszkody (typowy kontener o wysokości 2400 mm mieści się
w skrajni 3,8 m). Tę zaletę modele RS zawdzięczają nowemu przekrojowi profilu
ramy. Połączono w nim dwa gięte kształtowniki tak, że tworzą zamkniętą skrzynkę, pozostawiając jednocześnie otwarte
półki ułatwiające montaż. Dzięki części zamkniętej obciążony kontener nie „pływa”
na ramie, mniej podatnej na skręcanie.
Rama o przekroju zamkniętym jest droższa
w produkcji niż z profili otwartych, Meiller
nie jest jednak tanią marką. Za wyższą

Bramowe urządzenie
załadunkowe AK10NT
na 15-tonowym
podwoziu MAN
TGM. Widoczne
są potrójne haki
blokujące pojemnik
przy wywrocie,
z dodatkową blokadą
pneumatyczną
zapobiegającą
wypadnięciu, a przed
nimi zaczep opcyjnej
automatycznej
blokady pojemnika.
Do osłony
przeciwnajazdowej
przykręcono wygodne
stopnie wejściowe.

cenę proponuje rozwiązania zwiększające
jakość sprzętu i wydajność pracy.
Kolejną istotną różnicą jest wyeliminowanie spawania przy montażu: urządzenie jest mocowane do pojazdu wyłącznie śrubami. Dzięki licznym fabrycznym otworom w ściance profilu podłużnicy nie ma problemu z dopasowaniem
do otworów w ramie pojazdu. Wcześniej
trzeba było przymierzać urządzenie do
ramy z zamontowanymi blachami montażowymi, zaznaczać ich położenie,

zdejmować, spawać, naruszając fabryczne powłoki ochronne. Jeśli zakład montujący miał własną lakiernię, jak Meiller
Polska w Niepołomicach, mógł je odtworzyć. W innym przypadku zabezpieczenie
przeciwkorozyjne mogło udać się lub nie.
Znacznie zmniejszyła się pracochłonność
montażu, a zwiększyło bezpieczeństwo,
bo manewrowanie ponad 2-tonowym
urządzeniem w hali zawsze niesie ze sobą
ryzyko. Połączenie śrubowe jest nie tylko
dużo prostsze niż spawane: nie powstaje
REKLAMA

Lżejszy.
Niższy.
Wydajniejszy.

Innowacyjne rozwiazania
i funkcjonalny design.
Hakowiec MEILLER RS21.
Dowiedz sie wiecej na:
www.meiller.com/pl
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Nowy pilot zdalnego sterowania i.s.a.r.3
ma 4 przyciski programowane do obsługi
poszczególnych obwodów hydraulicznych.
Pozostałe zastąpiono joystickiem
proporcjonalnego sterowania. Menu funkcji
jest wyświetlane na ekranie. Pośrodku
znajduje się przycisk stop/start silnika pojazdu.

Zdejmowanie pojemnika za pomocą sterowania pilotem radiowym. Kierowca musi opuścić
zaciszną kabinę, ale może ocenić, czy podpory rozkładają się na podłożu zapewniającym
stabilność, miejsce na pojemnik jest wolne od przeszkód i nikt nie próbuje na nim zaparkować
w tracie rozładunku! Zdecydowana większość polskich użytkowników urządzeń Meiller
zamawia zdalne sterowanie.

karb cieplny i miejsca przegrzania materiału, więc zmniejsza się ryzyko pęknięć.
Skręcana konstrukcja upraszcza też naprawy, a także przełożenie hakowca na inne podwozie. Wiadomo z praktyki, iż urządzenia Meiller przetrzymują co najmniej
dwa niosące je samochody, więc prędzej
czy później nastąpi przekładka. Łatwiejsze
jest także mocowanie osprzętu (błotników, skrzynek na siatki itp.) przykręcanych do górnej półki profilu. Tak jak w innych produktach, Meiller korzysta w hakowcach z własnej hydrauliki. Jest ona wydajna, szybka, mocna, dostosowana do
sprzętu i jego zadań, nawet tych najbardziej precyzyjnych. Specjaliści Meiller zalecają stosowanie oleju hydraulicznego

HLDP22 o małej lepkości. Zimą można od
razu przystąpić do zadań, urządzenie nie
wymaga wcześniejszej pracy na biegu jałowym, by rozgrzać olej.
Opcjonalne sterowanie sekwencyjne
umożliwia zaprogramowanie kolejności
ruchów na pilocie zdalnego sterowania
i.s.a.r. Wówczas następujące po sobie typowe czynności przeładunkowe są wykonywane po jednym naciśnięciu przycisku.
W tym roku Meiller wprowadził nowego
pilota i.s.a.r.3 o uproszczonym działaniu:
mniej przycisków, a więcej funkcji sterowanych joystickiem.
Podobne zalety mają bramowe urządzenia przeładunkowe Meiller, dostępne
w 4 wariantach: AK7, 10, 12 i 16. Także

Teleskopowane ramiona przydają się, gdy trzeba odstawić pojemnik wyżej lub dalej, albo
poprawić jego pozycję przy wywrocie. Meiller stosuje tzw. łącznik M ułatwiający regulację
długości łańcuchów. Na zdjęciu zabudowa AK16-NTG.
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w tym przypadku liczba oznacza w przybliżeniu nominalny udźwig. Najbardziej
popularne są urządzenia AK10 i 12 montowane na podwoziach 2-osiowych, ich
udźwig przy podnoszeniu z poziomu drogi wynosi w rzeczywistości 11 i 14 t.
Bramowce Meiller, wykonane z materiałów najwyższej jakości, są mocne, trwałe i lekkie, np. model AK10NT z teleskopowanymi ramionami waży niespełna 2,1 t.
Ramiona, wydłużające się o 1100 mm, ułatwiają podejmowanie różnych pojemników, układanie pustych w stos lub podnoszenie na większą wysokość. Przy pełnym
wysuwie ramion z poziomu jezdni można
podjąć 7-tonowe obciążenie. Hydraulika
bramowca działa szybko i oszczędnie:
prędkość obrotowa silnika jest zwiększana
tylko wtedy, gdy są wymagane duże ilości
tłoczonego oleju. Dzięki temu praca w całym cyklu jest cicha, zmniejsza się zużycie
paliwa i emisja szkodliwych składników.
Dopracowano także szczegóły wyposażenia wpływające na bezpieczeństwo pracy. Można zamówić całkowicie LED-owe
oświetlenie tylne w uzupełnieniu do diodowych reflektorów roboczych platformy, na
którą łatwo wejść np. w celu założenia siatki na kontener, dzięki stopniom i uchwytom. W opcji są hydrauliczne blokady kontenera, układ automatycznego zakrywania,
kamera cofania, a przede wszystkim zdalne
sterowanie radiowe i.s.a.r.
Zgodnie z przepisami, urządzenie jest zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą wskaźnika dobrze widocznego przy sterowaniu z pulpitu, a może być wyposażone
w zintegrowaną wagę pojemników.

Wojciech Karwas
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NOWE PRODUKTY!
PRASOKONTENERY

 Prasokontenery
 Kontenery hakowe

KONTENERY
BEZWRĘGOWE

 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

utrzymanie dróg i zieleni

POM Augustów
– tradycja i nowoczesność
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie słynie z produkowanego od kilkudziesięciu lat
i wciąż cieszącego się ogromnym powodzeniem rozsiewacza „Motyl” do nawozu oraz soli i piasku
– rocznie jest sprzedawany w liczbie nawet 600 szt.! W komunalnej ofercie firmy są jednak również
cięższe maszyny tego typu oraz zamiatarki, które idealnie nadają się do zastosowań profesjonalnych.

R

ozsiewacz „Motyl” był zaprojektowany głównie z myślą o rolnictwie,
ale doskonale sprawdza się on również w zadaniach komunalnych. Jest
chętnie kupowany przez niewielkie gminy,
prywatne firmy czy właścicieli i zarządców
obiektów sportowych, hipermarketów oraz
centrów logistycznych, czyli wszędzie tam,
gdzie trzeba szybko i sprawnie uszorstnić duże tereny parkingowe, manewrowe
i ciągi pieszo‑jezdne. Wpływ na jego popularność ma też prosta konstrukcja, trwałość i atrakcyjna cena. Dla przykładu rozsiewacz „Motyl” nie ma mieszadła – jego rolę pełni przenośnik taśmowy. W całej Europie jest jeszcze tylko jedna firma,
która stosuje to niezawodne rozwiązanie.
Do niedawna bestseller POM Augustów
był oferowany w jednej, podstawowej wer-

W „Motylu” regulacja normy i szerokości
wysiewu odbywa się ręcznie. Udogodnieniem
może być hydrauliczna zasuwa
– jest opuszczana za pomocą siłownika,
natomiast podnoszenie do ustawionej
wartości następuje dzięki sprężynie.

sji, czyli bez regulacji szerokości wysiewu.
Dwa lata temu podjęto decyzję o wprowadzeniu takiego mechanizmu, w dodatku
umożliwiającego niezależną regulację szerokości wysiewu dla lewej i prawej strony.
Bardziej zaawansowana wersja „Motyla”
posiada jeszcze hydrauliczną zasuwę
68 | technika-komunalna.pl

otworu, przez który wydostaje się materiał na tarczę wysiewającą. Dzięki temu nie jest on gubiony, gdy maszyna nie pracuje, a więc np. podczas przejeżdżania przez miejsca niewymagające
posypywania.
Kosz załadunkowy nie podlega korozji,
ponieważ wykonano go z laminatu poliestrowego. Ten sam materiał
został użyty na tarczę wysiewającą, natomiast łopatki zostały wykonane z blachy kwasoodpornej.
Wpływ na trwałość i niezawodRozsiewacz „Motyl” to idealne
rozwiązanie dla małych miejscowości
oraz pojedynczych, dużych obiektów, takich
jak parkingi centrów handlowych czy logistycznych.

ność rozsiewacza ma też zastosowana auwysiewu oraz bardziej zaawansowana,
torska przekładnia zębata – jeśli znajduje
w której czynność ta odbywa się autosię w niej olej, działa praktycznie dożywotmatycznie. Wtedy wyposażenie maszyny
nio. Standardowa pojemność kosza wynoobejmuje m.in. system GPS i pełną elektrosi 320 l, ale dostępna jest też nieco większa
nikę, zapewniające utrzymanie nastawioodmiana o pojemności 400 l. Rozsiewacz
nej normy wysiewu bez względu na pręd„Motyl” w podstawowej kompletacji koszkość jazdy. Regulacja pracy rozsiewacza
tuje 3720 zł netto, za
wersję z regulacją szerokości wysiewu i hydrauliczną zasuwą trzeba
zapłacić 4940 zł netto
(z mniejszym koszem).
Od dwóch lat w ofercie POM Augustów występuje również duży
rozsiewacz
komunalny N 065. Ma pojemność 600 l, choć istnieje
możliwość zastosowania nadstawki i uzyskania dodatkowych 400 l
POM Augustów stosuje szczotki firmy Kastell. Do wyboru są
pojemności. Do wyboru
różne rodzaje włosia zoptymalizowane pod kątem konkretnej
nawierzchni. W ten sposób łatwo osiągnąć odpowiedni efekt
jest wersja standardowa
czyszczenia i jednocześnie trwałość szczotki.
z manualną regulacją
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odbywa się za pomocą niewielkiego sterownika z podstawą magnetyczną. Można
go zabrać do kabiny i umieścić w dowolnym miejscu, np. na błotniku czy słupku
kabiny. W ten sposób (bez konieczności
wychodzenia z ciągnika) jest też regulowana szerokość wysiewu (od 1,5 m do 8 m)
i to niezależnie dla obu stron. Przy wszystkich podzespołach elementami wykonawczymi są siłowniki elektryczne.
Aby zapobiec zawieszaniu ładunku i jednocześnie skutecznie go rozbrylać, na dnie
kosza zastosowano mieszadło. Do wyboru
jest pięć różnych elementów tego typu do-

Siatka umieszczona w górnej części kosza
zatrzymuje duże kamienie i tym samym
ogranicza ryzyko uszkodzenia mieszadła.

kosza i zsypanie reszty materiału. W górnej części rozsiewacza została umieszczona siatka – podczas załadunku
są na niej zatrzymywane kamienie, zapobiegając uszkodzeniom mieszadła. Kosz jest
w całości wykonany ze stali nierdzewnej, co zwiększa
trwałość kon-

Z tyłu kosza znajdują się dwa przeszklone
otwory umożliwiające wygodną
kontrolę ilości pozostałego materiału
uszorstniającego z kabiny ciągnika.

szerokościach (1,4, 1,6 i 2 m) oraz w różnych kompletacjach, obejmujących m.in.
system zraszania, boczną szczotkę talerzową czy zbiornik na zbierany materiał. Najprostsza wersja, tzw. drogoW rozsiewaczu
N 065 wszystkie
wa jest ustawiana pod kątem i służy
parametry
do oczyszczania nawierzchni przy
pracy mogą
wyjazdach z budowy. Jej nabywcabyć ustawiane
na niewielkim
mi są najczęściej firmy budowlane
sterowniku,
oraz zajmujące się remontami dróg.
który umieszcza
Wszystkie
funkcje oferowanych zasię w ciągniku.
miatarek mogą być realizowane hydraulicznie i sterowane z ciągnika – dotyczy
Wyposażenie rozsiewacza N 065
to nawet opróżniania zbiornika na odpaobejmuje standardowo plandekę
dy (w podstawowej wersji za pomocą linki).
zakładaną na kosz, która chroni
załadowany materiał przed opadami.
POM Augustów produkuje te maszyny od
ponad 15 lat, dzięki czemu są odpowiednio
pasowanych do konkretnego rodzaju mastrukcji i polepsza wygląd maszyny. Razem
dopracowane i znakomicie sprawdzają się
teriału. Łatwo je wymieniać poprzez otwór
z mechanizmem rozsiewającym osadzono
nawet w trudnych warunkach eksploatacji.
w dolnej części kosza. Gdy materiału jest dugo w bardzo solidnej ramie z grubej blachy,
Karol Wójtowicz
żo, mieszadło pracuje w pozycji pionowej,
zapewniającej odpowiednią sztywność całej
REKLAMA
ale gdy kosz jest bliski opróżnienia, wówczas
konstrukcji. Masa rozsiewacza N 065 wynoelement ten przechyla się na bok i porusza
si 240 kg, czyli ponad dwa razy więcej niż
po ośmiokątnej ramce. Powoduje to drgania
„Motyla” (105 kg). Można go używać nawet z mniejszym ciągnikiem,
choć wtedy warto dociążyć
przód pojazdu. Na zakup
większego rozsiewacza POM
Augustów trzeba przeznaczyć 16200 zł netto.
OFERTA MASZYN KOMUNALNYCH
Podlaska firma słynie
• rozsiewacze soli i piasku
z jeszcze jednej linii produk• zamiatarki ciągnikowe
tów, chętnie wykorzystywa• urządzenia pompujące do cieczy
nych nie tylko w branży ko(woda, ścieki komunalne itp.)
munalnej, ale również drogowej. Mowa o zamiatarPracowniczy Ośrodek Maszynowy
kach ciągnikowych, wystęw Augustowie Sp. z o.o.
pujących również w wersjach
Regulacja szerokości wysiewu odbywa się za pomocą
ul. Tytoniowa 4
przystosowanych do współsegmentowego „fartucha” wykonanego z nierdzewnej stali.
16‑300 Augustów
pracy z innymi maszynaNa pierwszy segment, który jest połączony z siłownikiem
Tel. 87 643 34 76 do 78 wew. 113, 114, 118
elektrycznym zachodzą kolejne, więc podniesienie elementu
mi, np. ładowarkami kołoskutkuje zwiększeniem szerokości rozrzucania materiału.
www.pom.com.pl
wymi. Są dostępne w trzech
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Ridery i traktory Husqvarna
niezastąpione podczas zimy
Ridery i traktory Husqvarna świetnie sprawdzają się przy pielęgnacji dużych, otwartych terenów
zielonych, ale to nie jedyne ich zastosowanie. Możliwość doboru różnego osprzętu montowanego
zależnie od modelu z tyłu lub z przodu czyni z nich maszyny wielosezonowe. Doskonale sprawdzają
się podczas prac porządkowych o każdej porze roku, takich jak m.in. odśnieżanie, transportowanie,
czyszczenie podjazdów, chodników itp.

K

ażda pora roku niesie ze sobą
inne obowiązki pielęgnacyjno
‑porządkowe dużych terenów
użyteczności publicznej, architektury miejskiej czy w końcu prywatnych posesji, w tym o charakterze komercyjnym.

Kupowanie osobnych maszyn do wykonywania różnych prac jest kosztowne (oprócz kosztów zakupu, dochodzą
koszty serwisowe pojedynczych jednostek sprzętowych) i wymaga zapewnienia odpowiedniego miejsca do ich przechowywania.
Dlatego optymalnym rozwiązaniem są traktory i ridery Husqvarna,
które można doposażać w różny fabryczny osprzęt montowany z przodu lub z tyłu, a tym samym wykorzystywać
przez
wszystkie pory roku
do bardzo wielu zadań. Wiosną takie maszyny z odpowiednim
Pług wirnikowy można zastosować do określonej grubości śniegu,
osprzętem znakomicie
ale jest on usuwany z dala od odśnieżanej nawierzchni.
sprawdzą się np. przy
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aeracji gleby, latem do koszenia, mulczowania czy transportu, a jesienią i zimą do prac porządkowych i odśnieżania.
W okresie zimowym posiadacze traktorów i riderów Husqvarna nie będą potrzebować żadnej innej maszyny do usuwania śniegu. Łatwo poradzą sobie z takim
zadaniem, dokupując jedynie konieczne
narzędzie, a więc solidny i wytrzymały lemiesz stalowy.
– Ridery i traktory Husqvarna to maszy‑
ny uniwersalne i wielozadaniowe – peł‑
nią rolę całorocznych pomocników, dla‑
tego ich zakup zdecydowanie się opła‑
ca. Wystarczy – w zależności od potrzeb
– zaopatrzyć się w niezbędny osprzęt, zy‑
skując idealną maszynę do konkretnych
zadań w danym sezonie. Solidnie wy‑
konane, wytrzymałe, łatwe w obsłudze
i konserwacji maszyny kołowe Husqvar‑
na z pewnością będą niezawodnie służy‑
ły przez długi czas. W okresie zimowym
TK nr 1/2020
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Do sterowania układem
jazdy służą dwa pedały
– jeden odpowiada
za jazdę w przód,
drugi do tyłu.
Takie rozwiązanie
maksymalnie
upraszcza obsługę
ciągnika i zwiększa
bezpieczeństwo pracy.

stalowy lemiesz z gumową nakładką i re‑
gulacją ustawienia kątów pracy (0°, 15°,
30° w prawo lub w lewo) do trakto‑
ra czy ridera, pozwoli szybko i efektyw‑
nie wykonać konkretną pracę, nie rysując
chodnika czy kostki brukowej. A dostęp‑
na w ofercie przyczepka pozwoli szyb‑
ko i bez wysiłku przetransportować pia‑
sek do uszorstniania chodników i ciągów
jezdno‑pieszych. Maszyny te, wraz z sze‑
roką ofertą dodatkowego osprzętu, do‑
cenią najbardziej wymagający użytkowni‑
cy, ceniący swój czas i wygodę – zarów‑
no indywidualni, jak i firmy odpowiadają‑
ce za profesjonalną pielęgnację terenów
miejskich czy komercyjnych – mówi Paweł
Przywózki, Manager Działu Maszyn Profesjonalnych Husqvarna Poland Sp. z o.o.
Konkretne przykłady maszyn Husqvarna
idealnie nadających się do całorocznego wykorzystania to m.in. rider R 316TX
i traktor TC 342T. Pierwsza z nich wyróżnia się na tle innych rozwiązań tego typu kompaktowymi rozmiarami, a dzięki

temu możliwością zastosowania w trudnodostępnych miejscach. Jest napędzana silnikiem Kawasaki o mocy 9,6 kW
(13 KM) – idealnym pod względem osiągów nawet do cięższych prac. Maszyna

Sterowanie pługiem lemieszowym odbywa się z siedziska, za pomocą
poręcznej dźwigni. W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności, a tym
samym siły pchania, na tylne koła zakłada się łańcuchy przeciwpoślizgowe.

Dzięki szerokiej gamie fabrycznych narzędzi roboczych nośnik w postaci traktora czy ridera
może być w pełni wykorzystany. Zmiana osprzętu w każdym przypadku jest bardzo prosta
i nie zajmuje dużo czasu.
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została wyposażona w duże koła o średnicy 16 cali, które zapewniają odpowiedni
komfort jazdy i ułatwiają dostęp do terenu koszenia czy odśnieżania. Standardowa kompletacja modelu R 316TX obejmuje jeszcze m.in. podwójne reflektory i łączność bluetooth, co umożliwia łatwy monitoring ridera poprzez aplikację Husqvarna Connect. Do maszyny przewidziano
szeroką gamę osprzętu. Oprócz lemiesza
do odśnieżania, obejmuje ona np. pług
wirnikowy, przyczepkę, szczotkę walcową, bronę, rozsiewacz i urządzenia tnące.
Bardzo praktyczną, wielofunkcyjną
maszyną może być również traktor ogrodowy Husqvarna TC 342T. Ma on duże, szerokie tylne koła, które gwarantują lepszą przyczepność, natomiast „szybka” przekładnia hydrostatyczna zapewnia
wysoką prędkość jazdy. Jest to szczególnie istotne przy pokonywaniu większych
odległości, np. w celu dojazdu do miejsca
pracy lub przy wykonywaniu zadań transportowych. Traktor ten jest przystosowany do częstej, intensywnej eksploata-

cji na rozległych terenach przez cały rok.
Wyposażony w lemiesz stanowi idealną
maszynę do wydajnego odśnieżania np.
chodników, alejek, placów czy parkingów. Podobnie jak rider można go wykorzystywać z wieloma innymi narzędziami montowanymi z przodu lub z tyłu. Są
to m.in. szczotka walcowa, wertykulator,
aerator, rama do przystawek, przyczepa,
brona czy walec.
Szczegółowe informacje na temat
wszystkich rodzajów maszyn Husqvarna
oraz osprzętu, jaki może z nimi współpracować, są dostępne u autoryzowanych dealerów sprzętu firmy Husqvarna i na stronie internetowej www.husqvarna.pl.
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gospodarka odpadami

Rewolucja odpadowa na bis?
Optymalne działanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest wypadkową wielu
czynników. Praktyka pokazuje, że niejednokrotnie to dobra współpraca pomiędzy działającymi na tym
polu przedsiębiorcami a samorządami – zarówno na szczeblu gminnym, jak i wojewódzkim – przesądza
o właściwym doborze parametrów i technologii instalacji służących zagospodarowaniu odpadów,
a później efektywnej eksploatacji powstałych zakładów. Niestety, w Polsce musimy borykać się
dodatkowo ze zbyt często zmieniającym się otoczeniem prawnym.

S

amorządy, na barkach których od
blisko siedmiu lat spoczywa obowiązek gospodarowania odpadami
na własnym terenie, stają się bezradne wobec „niedopinających” się budżetów ze względu na rosnące koszty zagospodarowania odpadów. Z kolei zakłady przetwarzające odpady borykają się
z coraz to nowymi wymogami, które windują ceny „na bramie”. Nie służy to ani gospodarce odpadami, ani nowym inwestycjom w tym zakresie – choć ustawodawcy
zawsze przyświecają „wyższe cele”. Miało
być tanio, miało być szczelnie, miało być
z poszanowaniem środowiska – a wyszło… jak zwykle.

Regiony i RIPOK‑i
do lamusa
Za wręcz rewolucyjną zmianę należy uznać
umożliwienie przekazywania bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych
oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno‑biologicznego przetwarzania do instalacji położonych na obszarze… całego kraju. A zatem tak pieczołowicie przygotowana regionalizacja systemu gospodarki odpadami przeszła właśnie do lamusa. Likwidacja dotychczasowego obowiązku kierowania ww. odpadów tylko do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
– i to w obrębie wyznaczonego regionu
ma – zdaniem autorów nowelizacji – zapobiegać m.in. monopolizacji rynku przez
tego typu zakłady. Co więcej, tym samym
argumentem ustawodawca posłużył się,
by uchylić art. 38a ustawy o odpadach.
Zgodnie z nim bowiem, uzyskanie wymienionych w tym przepisie decyzji administracyjnych było uzależnione od wcześniejszego wpisu danej instalacji do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
(WPGO). Co to oznacza? Otwarcie rynku
na niewielkie zakłady przetwarzania, które będą mogły stanąć w szranki z wielkimi RIPOK‑ami (zwanymi odtąd Instalacjami
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Na wzrost kosztów w gospodarce odpadami ma wpływ tzw. opłata marszałkowska.
W tym roku sięga ona 270 zł za tonę odpadów.

Komunalnymi). W definicji takiej instalacji rezygnuje się z wymogu obsługi co najmniej 120 tys. mieszkańców. – Efektem
tego będzie rozdrobnienie sieci instalacji,
co pociągnie za sobą daleko idące kon‑
sekwencje: trudności z osiągnięciem po‑
ziomów odzysku i recyklingu czy uzy‑
skaniem optymalnych standardów tech‑
nologii przetwarzania odpadów – mówi
Kinga Gamańska, dyrektor operacyjny firmy Ekorum. – Tak rozdrobniony system bę‑
dzie wreszcie generował problemy zwią‑
zane z kontrolą, gdyż – przy już obecnych
niedoborach kadrowych w wojewódzkich
inspektoratach ochrony środowiska – wła‑
ściwy nadzór nad tymi instalacjami stanie
się wręcz niemożliwy. Jeśli mała instalacja
komunalna nie będzie musiała konkuro‑
wać technologicznie z już obecnymi, du‑
żymi obiektami zagospodarowania odpa‑
dów, będziemy mieli do czynienia ze zja‑
wiskiem zaburzonej konkurencji rynkowej.
Spodziewana „wędrówka” odpadów
po całej Polsce budzi sporo emocji. Mając
bowiem na uwadze zbyt małe moce przerobowe funkcjonujących obecnie zakładów, może okazać się, że korzyści środowiskowe wcale nie będą większe – jak
się zakłada – bowiem wzrośnie znacząco emisja związana z transportem odpadów! Rodzi się w tej dyskusji kolejne pytanie: co z zapisaną w dyrektywie ramowej zasadą bliskości? Czy nie o to właśnie

chodziło ustawodawcy, kiedy przed laty
wprowadzane były regiony gospodarki odpadami? Nic zatem dziwnego, że uchwalona niedawno deregionalizacja to aktualnie najbardziej wrażliwy temat w zakresie
dotychczasowego „porządku”. Już teraz
wiadomo, że znacząco wpłynie to na technologie w odpadach. – Regionalizacja by‑
ła dobra. Wiedziano, jaką technologią dys‑
ponuje RIPOK, i gmina mogła dostosować
system selektywnej zbiórki do wymogów
instalacji – ocenił Maciej Kiełbus z kancelarii Ziemski i Wspólnicy podczas jednej
z branżowych konferencji. Z kolei Jarosław
Roliński z NFOŚiGW wskazał, że bez regionów trudniej będzie uzyskać dofinansowanie: – Wniosek będzie musiał zawierać do‑
datkowo dokumentowanie badań rynku.
Bo skąd mamy wiedzieć, czy tam są odpa‑
dy, jaką mają morfologię i ile ich faktycz‑
nie jest? Dotychczas można było te dane
„wyciągnąć” z WPGO, gdzie dokładnie był
scharakteryzowany każdy region i wcho‑
dzące w jego skład RIPOK‑i. Teraz nie ma‑
my na czym się oprzeć.
Wielu branżowych ekspertów twierdzi,
że zacznie się wojna o odpady. Jednak, jak
pokazują pierwsze dyskusje w tym zakresie,
w regionach, gdzie RIPOK był monopolistą,
nie dostrzega się wpływu deregionalizacji
na funkcjonowanie instalacji. Podobnie
rzecz ma się w przypadku obiektów, które mają zawarte porozumienia z gminami
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gospodarka odpadami
w zakresie dostarczania do nich odpadów.
Jak ocenił Piotr Szewczyk z ZUOK „Orli
Staw”, w zasadzie wszystkie instalacje samorządowe dawno się „okopały”, mają podpisane umowy na dostarczanie im
określonej ilości odpadów i niestraszne im
fluktuacje w tym zakresie. Co więcej, wielu eksploatatorów odetchnęło z ulgą, kiedy uwolniono spod reżimu RIPOK‑ów odpady zielone. – Byliśmy tą frakcją zasypy‑
wani, musieliśmy zmykać bramę, gdyż na‑
sza instalacja nie miała takich mocy przero‑
bowych. Dzięki nowym przepisom odpady
zielone pojechały gdzie indziej – przyznał
Waldemar Kordziński ze spółki RADKOM.

Segregować, ale jak?
Wiele kontrowersji wciąż budzi wymóg
osiągnięcia określonych prawem poziomów odzysku i recyklingu. Jeśli ktokolwiek
zakładał, że pięciopojemnikowy system selektywnego zbierania odpadów przybliży
nas do uzyskania tego celu, to czas spojrzeć realnie na to, jak dzisiaj wygląda selektywna zbiórka „u źródła” i rynek zbytu
surowców. W tym zakresie przedstawiciele branży odpadowej wypowiadają się bardzo sceptycznie. – Możemy wstawiać kolej‑
ne separatory, ale jeśli selektywna zbiórka
„u źródła” nie będzie posiadała 90% wła‑
ściwych odpadów, to my tych poziomów
nie osiągniemy – mówi Zbigniew Chlipała

ze spółki EKO w Pieszycach. W tym samym
tonie wypowiadają się inni eksploatatorzy zakładów przetwarzających: na instalacje trafiają odpady, które nie powinny
się tam znaleźć, bo nie ma na nie zbytu.
– Prawdopodobnie nie uda się nam osią‑
gnąć wymaganych poziomów. I nie dlate‑
go, że instalacja jest zła. Po prostu nie ma
odbiorców na ten towar. Dlatego jeździ‑
my po gminach i szkolimy, jak segregować
i co ma się znaleźć w żółtym worku – mówi
Leszek Wołowiec z MZGOK w Janczycach.

Koszty w górę
Problemem stają się również rosnące koszty
funkcjonowania zakładów. Ma to związek
m.in. z koniecznością wdrożenia na instalacjach monitoringu wizyjnego, dostosowania tych obiektów do wyśrubowanych wymogów przeciwpożarowych czy wprowadzenia nowych wytycznych co do magazynowania odpadów. Dokładając do tej wyliczanki kolejne determinanty zwyżki kosztów: wzrost ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych, zwiększenie kosztów pracy,
spadek cen sprzedaży odpadów wysegregowanych i dopłat od organizacji odzysku
– widać, że eksploatatorzy tych obiektów
mają trudny orzech do zgryzienia. Do tego dochodzi, wynikająca z prawa unijnego, coroczna podwyżka za składowanie
odpadów, tzw. opłata marszałkowska. Ta

ostatnia, to jedna z kluczowych pozycji po
stronie wydatków. W tym roku, w stosunku
do ubiegłego, wzrośnie ona o 50 zł za tonę, do 270 zł (a warto dodać, że w 2017 r.
wynosiła ona zaledwie 24,15 zł!). Branżowi
eksperci wskazują, że nic nie zapowiada, by ten zwyżkowy trend szybko się cofnął. – Nikt nie ma wątpliwości, że tak dra‑
stycznie rosnąca stawka ma zniechęcać
do deponowania odpadów na składowi‑
skach – przekonuje Paweł Szadziewicz, dyrektor wykonawczy firmy Ekorum. – Jednak
samorządy obawiają się, że ciągłe podwyż‑
ki w tym zakresie spowodują załamanie się
systemu gospodarki komunalnej.

Miało być dobrze…
Wprowadzając zmiany w ustawie o odpadach, ustawodawca liczył, że nowe przepisy w praktyce przełożą się na obniżenie
kosztów i cen, zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu oraz „uzdrowienie” gospodarki odpadami. Za nami już kilka miesięcy od wejścia w życie tych postanowień,
jednak wciąż nie mamy efektów, jakich
się po tej nowelizacji spodziewano. Echa
z rynku wskazują jedynie, że zamiast rozbicia nieuczciwej konkurencji nastąpiło pewne przetasowanie, o czym świadczą wciąż
rosnące ceny.
Katarzyna Terek
EKORUM
REKLAMA

Konferencje i wyjazdy techniczne
EkoGadżety
Edukacja ekologiczna
Kampanie promocyjne projektów POIiŚ
EkoMarketing

Najbliższe spotkania:
6. Ogólnopolska konferencja

Rozbudowa i modernizacja instalacji
przetwarzania odpadów
21-22 kwietnia 2020, Toruń

6. Ogólnopolska konferencja

Sortownie odpadów i instalacje produkcji RDF
19-20 maja 2020, Wisła

Kontakt:
tel. 61 67 00 965
e-mail: ekorum@ekorum.pl
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Technika KOMUNALNA to ogólnopolskie czasopismo branżowe skierowane do osób związanych z szeroko pojętym sektorem komunalnym. W podejmowanych tematach koncentruje się na najnowszych
rozwiązaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni.
Każdy numer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz
maszyn komunalnych, wyniki testów oraz prezentacje pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także reportaże dotyczące funkcjonowania RIPOK-ów, sortowni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

Dzięki „celnej” dystrybucji do osób ściśle związanych z gospodarką odpadami, czasopismo Technika KOMUNALNA jest atrakcyjnym nośnikiem
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PREFABRYKATY BETONOWE
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BLOKI BETONOWE
do wznoszenia murów oporowych umożliwiających:
• składowanie odpadów, kruszyw, opału, płodów rolnych
• budowę garaży, hal, wiat i ogrodzeń
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PŁYTY DROGOWE TYPU MON
do budowy tymczasowych
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dróg dojazdowych,
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