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Nowa rodzina
koparko‑ładowarek CAT
Minikoparka LiuGong 9018F
– niewielkie rozmiary, imponujące możliwości
Myjka ciśnieniowa
– nowy osprzęt do ładowarek Bobcat

pojazdy komunalne
TERBERG Olympus HCT
idealny do odbioru odpadów gabarytowych
Śmieciarki z przednim
załadunkiem FRONTPRESS
Szwedzka stal w polskiej zabudowie
do recyklingu niemieckiego szkła
Pierwszy polski elektryczny
mini truck o DMC 3,5 t

Grupa TREE wywozi materiały porozbiórkowe
wywrotkami Schwarzmüller
Meiller Kipper prezentuje nowości
zaplanowane na IFAT
DAF Trucks wprowadza program
„Ready To Go”
Pierwsza
„elektryczna” autostrada
Grand Prix
Samochodów Ciśnieniowo‑Ssących
Meprozet
w wersji „mini”

utrzymanie dróg i zieleni
KUBOTA Rental
– lepszy zwyczaj, wypożyczaj

gospodarka odpadami
Cisza przed burzą
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słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
okazuje się, że zapowiedziane niedawno zmiany w branży komunalnej
prawdopodobnie nie będą jedynymi. Wiceminister Klimatu Jacek Ozdoba
poinformował w drugiej połowie sierpnia br. co może nas czekać w niedalekiej
przyszłości. W planach jest m.in. zaostrzenie kar za nieodpowiednie
postępowanie z odpadami. Mają one sięgać nawet 5000 zł, co ma skutecznie
zapobiec zaśmiecaniu miejsc publicznych. Sankcje przewidziano też za zlecenie
gospodarowania odpadami podmiotom, które nie posiadają stosownych decyzji
lub wpisu do rejestru.
Zaproponowano również kilka zmian umożliwiających obniżenie opłat za odbiór
odpadów. Będzie to możliwość kompostowania bioodpadów bez konieczności
ich odbioru, zmiana stawki maksymalnej dla nieruchomości niezamieszkałych oraz
możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców, np. w blokach. Gminy zyskają
pewną elastyczność w dotychczasowym 5‑frakcyjnym systemie zbiórki selektywnej,
ale muszą wykazać osiąganie celów recyklingu i ponownego użycia w rozwiązaniu,
które chcą u siebie wprowadzić.
Ważne zmiany będą też dotyczyły funkcjonowania instalacji do przetwarzania
odpadów. Jedną z nich jest zniesienie obowiązku prowadzenia wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla
podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi. Planuje się też przywrócenie
dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów (np. paliwa alternatywnego)
do trzech lat, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do składowania.
Kolejną zmianą ma być zwolnienie z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia
roszczeń dla odpadów magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu
recyklingu. Zgodnie z nowymi przepisami będzie możliwość złożenia zażalenia
na postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej, aby
umożliwić przedsiębiorcom usunięcie braków stwierdzonych podczas kontroli
i dalsze prowadzenie działalności.
Wszystkich proponowanych zmian jest bardzo dużo, a wiele z nich oznacza
powrót do wcześniej obowiązujących przepisów. Pozostaje mieć nadzieję,
że nie są wprowadzane pochopnie, że były konsultowane z odpowiednimi
osobami, i że niebawem wszyscy odczujemy ich pozytywny skutek.

Z życzeniami przyjemnej i pożytecznej lektury
Karol Wójtowicz
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Nowy rozdrabniacz
Vecoplan VRZ 2500

niezastąpiony w procesach obróbki
i recyklingu drewna poużytkowego
Nowy rozdrabniacz serii VRZ
ma wytrzymałą konstrukcję,
jest odporny na „kłopotliwe”
zanieczyszczenia i nie wymaga
częstej obsługi. Wydajność
maszyny sięga nawet 80 t/h.

W ofercie Vecoplan
jest teraz dostępny
nowy, wstępny
rozdrabniacz
wolnoobrotowy
VRZ 2500.
Ma on wydajny
napęd i dwa rotory
z unikatowymi
zębami, dzięki
czemu nadaje się
do pracy ciągłej
w najbardziej
wymagających
aplikacjach.

T

ych zalet jest jednak o wiele więcej sprawiając, że nowa maszyna ma nie tylko szeroki zakres zastosowań, ale jest też łatwa w obsłudze i serwisowaniu. – Rozdrabniacze
często pracują u naszych klientów bez
przerwy przez bardzo długi czas – mówi Martin Baldus, kierownik działu projektowania „Industrial Shredding” (z ang.
Rozdrabniania Przemysłowego) w firmie
Vecoplan AG. Dotyczy to np. cementowni, w których przygotowuje się materiały do spalania czy instalacji przetwarzania
odpadów, gdzie rozdrabniane są materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
metali, kompozytów, a także zmieszane
odpady komunalne. – Podczas projekto‑
wania nowego rozdrabniacza serii VRZ sta‑
raliśmy się więc, aby był on bardzo wytrzy‑
mały i odporny na trudne zanieczyszcze‑
nia, niezawodny i niewymagający częstej
8 | technika-komunalna.pl

konserwacji – wyjaśnia Baldus. Dlatego
w nowej maszynie tradycyjne narzędzia
tnące zostały zastąpione sierpowatymi
kłami. Sprawiają one, że dany element
jest rozrywany – VRZ może zatem niezawodnie przetwarzać nawet bele materiału
owinięte drutem. Tym samym znakomicie
nadaje się do obróbki drewna poużytkowego, w którym często występują niepożądane wtrącenia, takie  jak gwoździe, ale
także całych belek, desek czy w końcu dużych karpin. Oczywiście można też go stosować do wydajnego rozdrabniania odpadów przemysłowych, zmieszanych odpadów komunalnych, wielkogabarytowych
a nawet odpadów budowlanych. Materiał
wyjściowy jest jednorodny, co ułatwia jego obróbkę w dalszych procesach – 90%
frakcji nie przekracza rozmiaru 300 mm.
Zastosowane wały robocze mają średnicę 860 mm i długość 2515 mm. Każdy

z nich został wyposażony w siedem unikatowych zębów.
Oba rotory mają napęd bezpośredni HiTorc o wysokim momencie obrotowym. Są pozbawione przekładni pasowych, zębatych, kół zamachowych, sprzęgieł czy agregatów hydraulicznych, dzięki czemu cały układ jest nie tylko mniej
narażony na awarie, ale przede wszystkim charakteryzuje się wyższą sprawnością. Przekłada się to na większe możliwości maszyny i niższe zużycie energii.
Inne ważne zalety to niższe koszty obsługi
i mniejszy hałas. Źródłem napędu są dwa
silniki elektryczne o mocy 138 kW każdy.
Już w momencie rozruchu gwarantują dużą siłę na elementach tnących, pozwalając
na rozpoczęcie pracy z pełną komorą załadunkową. Prędkość obrotowa silników
jest precyzyjnie regulowana poprzez zmianę częstotliwości prądu. Operator może
TK nr 4/2020
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więc w łatwy sposób dobrać obroty wałów do rodzaju przetwarzanych odpadów.
Dynamiczny rewers umożliwia szybkie cofnięcie rotorów, a następnie powrót do prawidłowego kierunku obrotów w przypadku, gdy dojdzie do ich zablokowania lub
przy próbie innego ułożenia w komorze
„trudnego” materiału.
– Ważnym celem podczas opracowy‑
wania nowej maszyny było też dla nas
zapewnienie możliwie najniższych kosz‑
tów eksploatacji – dodaje Baldus. Udało
się to osiągnąć. Takie komponenty, jak
odporne na zużycie i wymienne elementy uszczelniające przy rotorze i ścianie bocznej zapobiegają np. osadzaniu
się materiałów pomiędzy powierzchnią
czołową rotora a obudową rozdrabniacza. Dodatkowo zoptymalizowana konstrukcja maszyny pozwala na szybką wymianę grzebienia tnącego i samych wałów roboczych. Dzięki temu czasochłonne prace konserwacyjne, np. napawanie, mogą być wykonywane poza maszyną. Zapewnia to lepszy, wygodniejszy dostęp, a w efekcie krótszy przestój sprzętu. – Nasz nowy rozdrabniacz VRZ zo‑
stał zaprojektowany w taki sposób, aby
był sprawny jak najdłużej, nawet jeśli

W rozdrabniaczu VRZ zamiast tradycyjnych zębów zastosowano sierpowate, „agresywne”
kły. Razem z bezpośrednim napędem i dużą mocą dwóch silników elektrycznych pozwala
to na wydajną redukcję niejednorodnych odpadów w nadające się do dalszej obróbki frakcje,
np. w celu odzysku materiałów do recyklingu.

wystąpią w nim oznaki zużycia – podsumowuje ekspert Vecoplan.
Firma Vecoplan AG jest wiodącym producentem maszyn i systemów z zakresu
gospodarki zasobami i recyklingu przeznaczonych do rozdrabniania, transportu i przetwarzania drewna, biomasy, tworzyw sztucznych, papieru oraz innych

cennych surowców, takich jak odpady komunalne i przemysłowe. W siedzibie głównej i własnych oddziałach w Niemczech
a także w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii i Polsce zatrudnia obecnie ok. 380 osób. Jej produkty są sprzedawane na całym świecie i z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością.
REKLAMA

It takes real giants to handle wastemonsters
Rozdrabniacz Vecoplan – pełna moc do wstępnego rozdrabniania
w procesie produkcji paliw alternatywnych
Maszyny i rozwiązania Vecoplan zaprojektowane w celu maksymalnego wykorzystania w Twoim procesie produkcji. Przekonaj się!

Vecoplan Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 73 | 00-833 Warszawa
Tel.: +48 500 839 319 | welcome@vecoplan.com | www.vecoplan.com
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Co nowego w Agrex‑Eco?
Partnerzy Agrex‑Eco nie ustają w wysiłkach w opracowywaniu coraz to nowszych rozwiązań
do efektywnego przetwarzania odpadów, dzięki czemu nie tylko spełniają one aktualne wymagania rynku,
ale nawet je wyprzedzają. Za przykład mogą posłużyć niedawno zaprezentowane trzy ważne nowości.

Zakres zastosowań BIVITEC e+ obejmuje m.in. piasek, żwir, tłuczeń, sól, rudy, a także
różnorodne zadania związane z recyklingiem, takie jak klasyfikacja drewna, zużytego sprzętu
elektrycznego, odpadów z tworzyw sztucznych, stłuczki szklanej i kompostu.

A

ustriacki specjalista w dziedzinie technologii przetwarzania
surowców pierwotnych i wtórnych Binder+Co jest uznanym
od dziesięcioleci na całym świecie dostawcą przesiewaczy BIVITEC pracujących w technologii flip flow. Obecnie
do jego oferty urządzeń przeznaczonych do pracy z trudnoprzesiewalnymi

materiałami sypkimi dołączyła wyjątkowa nowość: BIVITEC e+. Celem rozszerzenia asortymentu jest zaoferowanie klientom ekonomicznego rozwiązania pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Aby to osiągnąć
firma Binder+Co połączyła dwa „klasyki” sprzedaży ze swojej oferty przesiewaczy w jednej maszynie: niskie obciążenie

Podobnie jak wszystkie rozdrabniacze w rodzinie ADuro, także i ADuro S
może być wyposażony w innowacyjne funkcje IoT (internet rzeczy) w ce‑
lu zdalnego monitorowania maszyny i osiągnięcia optymalizacji pracy.

10 | technika-komunalna.pl

dynamiczne wynikające z równoważenia
masy przesiewacza rezonansowego oraz
system flip flow BIVITEC. To połączenie rozwiązań skutkuje lekką konstrukcją i związanym z tym niższym zapotrzebowaniem na moc napędu. W efekcie BIVITEC e+ pozwala na zaoszczędzenie do 40% masy i maksymalnie 65%
energii. Mniejsze obciążenie dynamiczne
najnowszego przesiewacza Binder+Co
umożliwia ograniczenie wymiarów konstrukcji wsporczej, co może znacznie obniżyć koszty inwestycji. Ma to również
istotne znaczenie w przypadku modernizacji lub wymiany maszyn w istniejących
zakładach.
BIVITEC e+ jest oferowany w wersji
jedno‑ lub wielopokładowej. Ważną jego zaletą jest możliwość regulacji charakterystyki drgań. Parametry pracy każdego pokładu przesiewacza można indywidualnie regulować, co jest szczególnie
korzystne, gdy na jednej maszynie ma się
odbywać przesiewanie zarówno bezproblemowych, jak i trudnych do przesiewania materiałów.
Niedawno wprowadzona linia rozdrabniaczy do recyklingu ADuro firmy Andritz
powiększyła się o nowy model ADuro S.
To jednowałowy rozdrabniacz o szerokości wału do 3200 mm, zapewniający bardzo dużą wydajność. Dzięki temu idealnie

W podstawie odciągu ECOHOG HSB‑81 Airhog znajduą się specjalne
otwory, dzięki którym maszynę można łatwo przestawiać za pomocą
wózka widłowego albo ładowarki teleskopowej.

TK nr 4/2020
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Mobilna stacja
sortownicza QCS
‑1200 może być
stosowana przy
pracy z odpadami
komunalnymi,
drzewnymi,
budowlanymi
i porozbiórkowymi itp.
Zapewnia wysoką
wydajność
a jednocześnie jest
tania w eksploatacji.

nadaje się do przetwarzania strumieni materiałów przy produkcji paliwa z odpadów
(RDF), paliwa stałego (SRF), rozdrabniania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komercyjnych
i przemysłowych.
ADuro S ma „elastyczną”, modułową konstrukcję. Może być wyposażony w trzy różne typy rotorów, a tym samym dostosowany do indywidualnych
wymagań w zakresie materiału wejściowego, wydajności i zużycia energii. Praktycznym rozwiązaniem jest innowacyjny mechanizm zaciskowy dla
noży, który eliminuje konieczność czasochłonnego spawania lub szlifowania w przypadku konieczności wymiany uchwytu noża.
Aby dostosować się do różnych rodzajów i grubości materiału wejściowego, szczelinę cięcia można bezpiecznie regulować w trybie serwisowym bez zatrzymywania i otwierania
maszyny. Dla optymalizacji dostępności i kosztów konserwacji zastosowano inteligentne sterowanie popychaczem. W ramach wyposażenia dodatkowego można zainstalować układ
chłodzenia rotora.
Firma EcoHog wprowadziła do
sprzedaży nowy odciąg materiałów
lekkich i superlekkich, jak np. skrawki folii, papieru, styropianu, pianki itp., gwarantujący materiał końcowy bez kłopotliwych zanieczyszczeń. Urządzenie HSB‑81 Airhog bazuje na maszynie EH81 Airhog, ale zostało rozbudowane o niezależne zasilanie. Dzięki temu może być wykorzystywane w dowolnym miejscu. Nadaje
się do współpracy z różnymi maszynami do przetwarzania odpadów i stanowi znakomite rozwiązanie w przypadku wynajmu, częstej zmiany miejsca prowadzenia robót czy pokazów
różnego rodzaju sprzętu i technologii.
TK nr 4/2020

Mobilna stacja sortownicza QCS‑1200
to druga nowość EcoHog. Umożliwia

automatyczne wysortowywanie z przetwarzanego strumienia odpadów metali żelaznych oraz bardzo lekkich zanieczyszczeń.
Jej centralną cześć zajmuje przestronna kabina przeznaczona do komfortowej kontroli procesu sortowania. Czynność tę ułatwia przenośnik taśmowy o szerokości
1200 mm. Wybierane ręcznie przedmioty mogą być odrzucane do zsypów w liczbie od 4 do 6. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stacja została wyposażona w szerokie schody i duże
podesty obsługowe. Cała konstrukcja jest
podparta na czterech hydraulicznie wysuwanych podporach, dzięki którym zmiana
miejsca pracy nie wymaga wysiłku i zajmuje niewiele czasu.

AMP ROBOTICS

&

ODPORNE NA COVID-19

Przyszlosc zaczyna sie tu i teraz

ROBOTY ZE SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ
AMP wykorzystuje wizyjny system komputerowy i uczenie maszynowe
do rozpoznawania różnych: kolorów, tekstur, kształtów, rozmiarów, wzorów a nawet
kodów kreskowych. Umożliwia pełną automatyzację procesu wraz z jego
samodoskonaleniem z upływem czasu. Możliwa instalacja w już istniejących
sortowniach!
roboty nie chorują,
mogą pracować 24h/dobę,
nie przenoszą patogenów przy odpowiedniej sanityzacji.

Dbamy o Twoje bezpieczenstwo
AGREX-ECO Sp. z o.o.

tel. +48 22 644 03 05

info@agrex-eco.pl

www.agrex-eco.pl
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Recykling materiałów
porozbiórkowych w Grupie TREE
z wykorzystaniem
trzech maszyn PRONAR

Największy gracz w swojej branży, znana z rozbiórek wielu charakterystycznych budynków na mapie Polski
Grupa TREE, nawiązała współpracę z firmą Pronar – największym producentem maszyn recyklingowych
w Polsce. Spółka z rynku budowlanego zdecydowała się na włączenie do swojego parku maszynowego
dwóch mobilnych przesiewaczy bębnowych MPB 20.55g oraz przenośnika taśmowego MPT 24g.

W

szystkie trzy nowe maszyny
od razu przystąpiły do pracy – nie tylko przy bazie firmy w Łubnej k. Piaseczna,
gdzie są zbierane materiały porozbiórkowe i składowane kruszywa, ale również
bezpośrednio w miejscach prowadzenia
prac wyburzeniowych.

Efektywność i troska
o środowisko

Grupa TREE jest największą firmą wyburzeniową w Polsce, która uczestniczyła w rozbiórkach i wyburzeniach wielu powszechnie znanych obiektów. Ma ponad 230 dużych jednostek sprzętowych, w tym koparkę do prac rozbiórkowych o wysięgu 42 m!

Przesiewacz w wersji samobieżnej na gąsienicach (oznaczenie „g”) jest bardzo stabilny,
łatwo go przemieszczać między różnymi miejscami zastosowania i precyzyjnie ustawiać
np. do współpracy z inną maszyną. Sterowanie jazdą odbywa się za pomocą
bezprzewodowego pilota, umożliwiając wygodną obserwację przesiewacza z dowolnej strony.
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Istotna część działalności firmy jest związana z kruszeniem i sortowaniem materiałów
porozbiórkowych (gruzu, skał, betonu, węgla, asfaltu, tłucznia kolejowego) oraz dystrybucją i transportem kruszyw. Jej priorytetem, równie ważnym jak efektywne wykorzystanie materiałów, jest troska o środowisko naturalne. Stąd decyzja o inwestycjach w kolejne maszyny recyklingowe. – Dysponując nowoczesnym sprzę‑
tem możemy świadczyć usługi najwyższej
jakości, a dzięki zastosowaniu innowacyj‑
nych technologii wszystkie prace wyko‑
nujemy szybko, oszczędnie i bezpiecznie
– mówi Tomasz Wąsek, dyrektor kontraktu w Grupie Tree. – Dlatego też podjęliśmy
decyzję o wyborze rozwiązań firmy Pronar
i zakupiliśmy dwa mobilne przesiewacze
bębnowe Pronar MPB 20.55g oraz przeno‑
śnik taśmowy Pronar MPT 24g. Maszyny te
idealnie nadają się do pracy z różnymi ma‑
teriałami, a gąsienicowe podwozie umożli‑
wia ich przestawienie w każdym momencie.
TK nr 4/2020
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W modelu MPB 20.55g bęben przesiewający ma długość 5500 mm
i średnicę 2000 mm, zapewniając efektywną powierzchnię roboczą 29,8 m2.
Wymiana sita nie jest problemem i zajmuje niewiele czasu,
m.in. dzięki jednoczęściowej, szeroko otwieranej bocznej osłonie.

w firmach, które podejmują się zleceń
w miejscach często oddalonych od siebie
o setki kilometrów.

maszynie recyklingowej Pronaru – spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji
spalin (Stage V).
W połączeniu z mobilnymi przenośnikami taśmowymi wysokiej wytrzymałości
(Heavy Duty), jak ma to miejsce w przypadku pracującego dla Grupy TREE duetu MPB 20.55g i MPT24g, przesiewacze
tworzą przenośną, wydajną linię przetwarzania surowców, umożliwiającą firmom
zaoszczędzenie wydatków związanych
z eksploatacją maszyny przeładunkowej.
Przenośniki taśmowe pracują bezobsługowo, a przygotowanie do pracy odbywa się
w bardzo krótkim czasie.
Pozbawiony ziemi i drobnych zanieczyszczeń
materiał może być poddany dalszej obróbce
a następnie powtórnie wykorzystany.

Sprawdzone rozwiązania,
zasłużona renoma

W ofercie Pronar są dostępne bębny
o różnym kształcie i rozmiarach oczek, ale
firma z Narwi jest też w stanie wykonać
dowolną perforację zgodnie z życzeniem
klienta. Na zdjęciu wersja 30x30 mm.

Autonomiczny, gąsienicowy napęd wspomnianych maszyn Pronar pozwala na ich
sprawne przemieszczanie nawet na trudnym, nierównym terenie jakim są zwykle place budowlane, bez konieczności agregowania z ciągnikiem. Przenośnik i przesiewacze
łatwo też transportować na dużych odległościach – można je umieścić na naczepie lub
przyczepie niskopodwoziowej. Oba walory
nabierają szczególnego znaczenia właśnie

Mobilne przesiewacze bębnowe są najczęściej wybieranymi rozwiązaniami
z coraz większej rodziny maszyn recyklingowych Pronaru. Sprawdzona, stale doskonalona konstrukcja oraz szerokie możliwości konfiguracji sprawiają, że doskonale poradzą sobie nie tylko
z materiałem budowlanym, ale również
odpadami komunalnymi, ziemią, kompostem i biomasą. Zastosowanie separatorów powietrznych, magnetycznych
czy dużej frakcji pozwala na dodatkowy odzysk ciężkich (kamienie, gruz),
lekkich (papier, folia) czy ferromagnetycznych (metale żelazne) frakcji od
materiału przesiewowego. Napędzane
są silnikami elektrycznymi lub spalinowymi, przy czym te drugie – w każdej

Zastosowanie maszyn
Pronar w Grupie Tree

Zdaniem przedstawicieli Grupy Tree ważną zaletą przesiewcza bębnowego Pronar jest znacznie
większa wydajność w porównaniu z przesiewaczami pokładowymi.
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Przesiewacze bębnowe Pronar są wykorzystywane w Grupie Tree w różnych procesach technologicznych. Jednym z nich jest
produkcja zrębki sprzedawanej jako paliwo alternatywne. Zastosowanie takiej maszyny ma miejsce w sytuacji, gdy materiał
wsadowy zawiera ziemię i różne zanieczyszczenia organiczne. Ma on postać np.
zmieszanych, zabrudzonych odpadów porozbiórkowych w postaci desek, belek, palet, okien, drzwi, ale także gałęzi czy nawet karpin. Wtedy przesiewacze bębnowy Pronar jest ustawiany między wstępnym rozdrabniaczem wolnoobrotowych
i szybkoobrotowym rozdrabniaczem końcowym. Przy takiej pracy dobrze sprawdza
się bęben przesiewający z kwadratowymi
oczkami 30x30 mm, ale firma ma zamiar
TK nr 4/2020
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nabyć jeszcze inne bębny, np. z oczkami 5x5 mm czy 50x50 mm, co w jeszcze
większym stopniu rozszerzy zastosowanie
obu przesiewaczy.
Innym ważnym zastosowaniem maszyn MPB 20.55g jest produkcja kruszyw. Grupa Tree od wielu lat wykorzystuje w tym celu przesiewcze, ale były to wyłącznie maszyny pokładowe (wibracyjne).
Przesiewacze bębnowe zostały zakupione

Przy przenośniku Pronar MPT 24g kruszarka
30‑tonowa wygląda jak zabawka.
Jego długość wynosi 19,3 m, pozwala
na usypywanie pryzm o wysokości 8,7 m.

Przy przesiewaniu wilgotnego, oblepionego
materiału można w każdej chwili opuścić szczotkę
zamontowaną wzdłuż całego bębna i szybko oczyścić
oczka, przywracając pełną skuteczność sortowania.

po raz pierwszy i mimo, że są użytkowane
dopiero od kilku miesięcy, zauważono ich
niepodważalne zalety. Są mniejsze i lżejsze
od maszyn pokładowych, dzięki czemu
łatwiej zabrać je w miejsce prowadzenia

robót, a tam przesiać np. humus
czy wstępnie oczyścić materiał porozbiórkowy i pozostawić ziemię
na budowie, aby później nie przywozić jej na wyrównanie terenu.
Ze względu na swoją wysoką wydajność i skuteczność sortowania
przesiewacze bębnowe Pronar są
też znakomitym rozwiązaniem przy przesiewaniu kruszyw. Montując bęben o określonej wielkości oczka można uzyskać czystą, pożądaną frakcję z przeznaczeniem
na cele handlowe.

W Grupie Tree przenośnik taśmowy najlepiej sprawdza się tam, gdzie nie ma zbyt
dużej przestrzeni, zarówno jeśli chodzi
o tymczasowe składowanie różnych materiałów, jak i swobodne manewrowanie
maszyną załadunkową. Zapewnia on odbiór i transport materiału spod kruszarki czy przesiewacza i umożliwia usypywanie wysokich pryzm, oszczędzając dostępne miejsce. Korzystając z niego ładowarka
ma mniej pracy i tym samym może być zagospodarowana do wykonywania innych
czynności.
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 4/2020
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Rozwiązania firmy EREMA

do recyklingu tworzyw sztucznych

Austriacka firma EREMA jest światowym liderem w rozwoju i produkcji maszyn do recyklingu
tworzyw sztucznych oraz komponentów systemowych. Powstała w 1983 r. jako pionier branży
i obecnie ma na swoim koncie ponad 6000 zrealizowanych instalacji. Łącznie produkują one
14,5 mln ton granulatu tworzyw sztucznych rocznie.

E

REMA razem z kilkoma spółkami zależnymi tworzy Grupę EREMA zatrudniającą ponad 500 pracowników. Poza Austrią ma siedziby
w USA, Chinach oraz Rosji i dysponuje ponad 50 przedstawicielstwami na całym
świecie. Szeroki asortyment produktów
EREMA można usystematyzować w kilku
głównych segmentach:
• systemy recyklingu tworzyw dla standardowych aplikacji i odpadów produkcyjnych,
• systemy recyklingu mocno zadrukowanych/zanieczyszczonych odpadów poużytkowych, np. do produkcji zatwierdzonego przez amerykańską Agencję
Żywności i Leków (FDA) PCR‑HDPE,
• systemy recyklingu PET VACUREMA,
VACUNITE – zatwierdzone przez FDA
i Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) np. do recyklingu butelek,
• zastosowania PET inline, np. włókna,
folie czy taśmy, preformy,
• COREMA – system recyklingu tworzyw zapewniający wysoce napełnione,
16 | technika-komunalna.pl

dostosowane do potrzeb klienta
„compoundy”,
• w pełni automatyczne, samoczyszczące
filtry do stopów tworzyw,
• systemy paletyzacji.
Jedną z najbardziej popularnych maszyn
na rynku jest INTAREMA TVEplus, zapewniająca filtrację, homogenizację i odgazowanie
na najwyższym poziomie. Opatentowany
system wytłaczarki INTAREMA TVEplus wyznacza nowe standardy w recyklingu materiałów trudnych do przetwarzania, takich
jak gęsto zadrukowane folie lub bardzo wilgotne materiały. Jest to możliwe dzięki połączeniu efektywnej, precyzyjnej filtracji, pełnej
homogenizacji stopionego materiału i wydajnego odgazowania w jednym procesie.
W technologii TVEplus filtracja odbywa się
przed układem odgazowania – to jest podstawowa zasada. Dzięki temu jakość produktów końcowych jest niezwykle wysoka.
Wytłaczarki INTAREMA charakteryzują
się przede wszystkim:
• technologią Counter Current – opatentowana technologia Counter Current

zmienia kierunek obrotu w jednostce tnąco‑sprężającej. Tworzywo sztuczne porusza się w przeciwnym kierunku
do ruchu ślimaka wytłaczarki. W wyniku
tego wytłaczarka pobiera więcej materiału w krótszym czasie. Dzięki zwiększeniu ilości pobieranego materiału, tworzywa sztuczne mogą być dodatkowo przetwarzane w niższych temperaturach przy
dużej wydajności.
• technologią Smart Start – zdumiewająco łatwa obsługa dzięki logicznej i przejrzystej strukturze oraz nowoczesnemu, ergonomicznemu ekranowi
dotykowemu.
• technologią ecoSAVE – obniża zużycie
energii nawet o 12%.
Niewielkie zapotrzebowanie energetyczne to zasługa konstrukcji maszyn i zastosowanych procesów, takich jak np. napęd nowej generacji. Z kolei dzięki zoptymalizowanej technice sterowania i energooszczędnym podzespołom, m.in. wysokowydajnym
silnikom, oferowana technologia EREMA
zapewnia niskie koszty produkcji.  
TK nr 4/2020
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Opatentowany system INTAREMA wyznacza nowe standardy
w recyklingu materiałów trudnych w obróbce, takich jak mocno
zadrukowane folie i/lub bardzo wilgotne frakcje. Jest to możliwe
dzięki bardzo dokładnej filtracji, efektywnej homogenizacji
i wysokowydajnemu odgazowaniu w jednym kroku.

Jednym z najnowszych osiągnięć firmy
EREMA jest zaprezentowany niedawno
system INTAREMA ZeroWastePro, który
służy do recyklingu odpadów z produkcji folii PE i PP. Umożliwia on ponowne,
100‑procentowe wykorzystanie takich
materiałów. Opracowując go postawiono sobie za cel spełnienie trzech warunków: wysokiej stabilności procesu, wysokiej jakości produktu końcowego oraz
wysokiego stopnia automatyzacji. Unikatowy system korzysta z opatentowanej

technologii Counter Current i ma funkcję Smart Start, w którą wyposażone są
wszystkie maszyny INTAREMA. Istotną
rolę odgrywają również rozwiązania zastosowane z myślą o producentach folii.
Są to m.in. zoptymalizowana geometria
ślimaka czy system kontroli jakości, dzięki którym uzyskiwany granulat jest bardziej jednorodny. Kolejną ważną zaletą jest granulacja na gorąco z chłodzeniem powietrznym oraz ulepszony system transportu granulatu. Dzięki analizie

komputerowej oba procesy zostały znacząco usprawnione. Dołożono też starań, aby system można było łatwo zainstalować i bez problemu zintegrować
z już istniejącymi urządzeniami instalacji. Kontakt z serwisem odbywa się w tradycyjny sposób lub zdalnie, co ogranicza
koszty obsługi i skraca jej czas.
Wyłącznym przedstawicielem firmy
EREMA w Polsce zarówno w zakresie sprzedaży jak i obsługi serwisowej jest firma
Wende Recyclingtech s.c.
REKLAMA
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Belownica HSM VK 12018
w Sawo Recykling
Założona w 1993 r. spółka Sawo
Recykling ze Zgierza k. Łodzi zajmuje
się szeroko rozumianą gospodarką
odpadami, zwłaszcza w obszarze
przygotowania do recyklingu różnego
rodzaju makulatury, ale jest też jedną
z trzech największych w Polsce firm
wyspecjalizowanych w profesjonalnym
niszczeniu dokumentów. W swojej
działalności wykorzystuje kilkanaście
belownic marki HSM, w tym zakupioną
w 2017 r. maszynę HSM VK 12018.
Jak wypada jej ocena z perspektywy
kilku lat intensywnej eksploatacji?

B

elownica kanałowa HSM VK 12018
to jedna z największych maszyn
tego typu w ofercie niemieckiego producenta – większa od niej
jest tylko HSM VK 15018. Zapewnia siłę zgniotu 1200 kN i prasuje materiały
o ciężarze nasypowym powyżej 60 kg/m3,
a przy gęstości 50 kg/m3 jej teoretyczna
wydajność wynosi ponad 44 t/h. Dzięki
temu jest polecana do profesjonalnych
zakładów utylizacyjnych i dużych zakładów przemysłowych. Znakomicie nadaje się do prasowania kartonu, papieru
i folii, surowców z selektywnej zbiórki,

pozostałości po sortowaniu oraz paliwa
alternatywnego.
Egzemplarz zakupiony przez Sawo
Recykling nie był nowy, pochodzi z 2012 r.
– Zdecydowaliśmy się na maszynę lek‑
ko używaną, ponieważ firma HSM Polska
zobowiązała się do jej wyremontowania.
Mechanicy stanęli na wysokości zadania
i otrzymaliśmy belownicę, która wygląda‑
ła jak nowa i była w nienagannym stanie
technicznym. Choć nie było to jeszcze ko‑
nieczne, wymieniono wiele kluczowych ele‑
mentów, np. prowadnice w kanale czy pły‑
tę prasującą. Efekt jest taki, że maszyna pra‑
cuje od trzech lat i wszyst‑
ko jest z nią w porządku
– opowiada Piotr Kmin,
z‑ca dyrektora generalnego w Sawo Recykling, pełniący jednocześnie funkcję
pełnomocnika ds. jakości.
Dla zgierskiej firmy przestoje belownicy byłyby dużym
problemem. Maszyna HSM
jest eksploatowana bardzo
intensywnie – średnio 14 h
na dobę przez pięć dni
w tygodniu. Dziennie przerabia od 50 do 60 t materiału, który stanowi główAby nie doszło do odkształcenia siłowników przeciągania
drutu przy nagłej przerwie w zasilaniu, na czas wiązania beli
nie makulatura kartonopłyta prasująca jest ryglowana.
wa odbierana od drukarni
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Piotr Kmin, Sawo Recykling: do belownicy
HSM VK 12018 trudno mieć jakiekolwiek
zastrzeżenia. Maszyna dobrze się sprawuje,
jest szybka, bele są odpowiednio ciężkie
i prawidłowo uformowane.

oraz sklepów wielkopowierzchniowych.
Piotr Kmin zwraca uwagę nie tylko na niezawodność prasy HSM, ale również jakość
formowanych bel. – Jesteśmy w pełni zado‑
woleni z pracy tej maszyny. Kształt beli i sto‑
pień zagęszczenia idealnie odpowiadają na‑
szym wymaganiom. A regulując co do cen‑
tymetra długość beli można dowolnie zmie‑
niać ich masę. Dla nas optymalne są bele po
800 kg, ponieważ łatwo układać je na na‑
czepie i w pełni wykorzystać dopuszczalną
ładowność pojazdu.
TK nr 4/2020
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Wysoka trwałość i niezawodność modelu HSM VK 12018 to zasługa przemyślanej konstrukcji i wielu ciekawych rozwiązań będących wynikiem blisko 50‑letniego
doświadczenia firmy HSM w produkcji różnego rodzaju belownic. Ściany komory prasującej oraz kanału zostały wykonane z trudnościeralnej stali XAR. Ma
to szczególne znaczenie w przypadku materiałów abrazyjnych, do których wbrew
pozorom zalicza się np. karton i tekturę.
Elementy najbardziej narażone na zużycie

W belownicy HSM VK 12018 zastosowano
standardowo wiązanie poziome 5‑krotne,
ale w przypadku prasowania mniej
sprężystych materiałów można wyłączyć
np. dwa opasania i tym samym zmniejszyć
zużycie drutu. Sawo Recykling korzysta
głównie z drutu o grubości 3,5 mm.

można łatwo i szybko wymienić, przywracając nominalną sprawność maszyny.
Między siłownikiem a płytą prasującą zastosowano
tzw. połączenie kardanowe.
Dzięki temu w mocowaniu
nie dochodzi do powstawania naprężeń, co ogranicza
zużycie siłownika oraz prowadzenia płyty i w wymierny
sposób przekłada się na wydłużenie okresu eksploatacji
newralgicznych elementów.
Maszyna pracująca w Sawo Recykling ma napęd
Innym praktycznym rozwiąkonwencjonalny z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy
55 kW każdy.
zaniem jest elektrohydrauliczna blokada płyty prasującej podczas wiązania. Zanim lance rozbelownicy kanałowej HSM VK 12018 oraz
poczną przeciąganie drutu, w płytę wchokolejna porcja informacji dotyczących
dzą rygle, które przytrzymują ją w jedunikatowych rozwiązań stosowanych
nej pozycji. To na wypadek zaniku prądu
przez firmę HSM.
lub naciśnięcia przez obsługę wyłącznika
Karol Wójtowicz
awaryjnego. Wtedy, chodź materiał będzie napierał na płytę, nie cofnie się ona
Film‑reportaż z pracy
nawet o milimetr, zapobiegając odkształbelownicy HSM VK
12018 w firmie Sawo
ceniu elementów systemu wiązania.
Recykling
W następnym wydaniu Techniki Ko– zeskanuj kod
munalnej (5/2020) będzie zamieszczolub wpisz adres:
www.technika‑komunalna.pl/filmy/22020f
na relacja z wizyty u innego użytkownika
REKLAMA

HSM – Twój niezawodny
partner w ekonomicznym
gospodarowaniu odpadami
Redukcja objętości odpadów
nawet o 95%

95%

Prosta obsługa
Atrakcyjna cena w stosunku
do wydajności
Optymalne wykorzystanie
ładowności pojazdów
HSM Polska Sp. z o.o.
ul.Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
Tel. +48 22 862 23 69
handlowy@hsm.eu
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Wyjątkowe możliwości
przesiewacza LEPTON 5100

Ropa Polska jest kojarzona z olbrzymimi kombajnami do buraków, ale wkrótce ma szansę na popularność
w branży komunalnej. To za sprawą unikatowego przesiewacza Lepton 5100, który jest dostępny w ofercie
firmy od początku 2020 r. i pozwala na otrzymanie w jednym przejściu materiału aż pięciu frakcji!

Z

czego wynika rozszerzenie oferty o taką maszynę? Producentem
przesiewacza Lepton 5100 jest firma Alzinger Maschinenbau GmbH.
Jej właścicielem został niedawno główny
konstruktor firmy Albach Maschinenbau
AG, z którą Ropa współpracuje od wielu lat, m.in. w zakresie sprzedaży produkowanych przez nią rębaków do drewna.

Nabywcy tych maszyn oraz klienci firmy
Alzinger Maschinenbau GmbH zajmujący się np. biomasą często sygnalizowali potrzebę segregowania różnych materiałów na kilka frakcji. Stąd zrodził się pomysł na wprowadzenie do oferty przesiewacza umożliwiającego wyseparowanie
w jednym przejściu materiału nawet pięciu
frakcji. Projekt maszyny powstał cztery lata

Stosując maszynę Lepton 5100 można
otrzymać jednorodny materiał o pożądanej
frakcji i bez kłopotliwych zanieczyszczeń,
np. w postaci skrawków folii.

Podstawowe elementy przesiewacza Lepton 5100: 1) górny pokład z regulacją nachylenia
w zakresie 3‑45°, 2) dolny pokład regulowany w zakresie od 2 do 40°, 3) wanna zasypowa
o pojemności 5 m3, 4) silnik spalinowy i generator prądu.
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temu, ale jej obecna, udoskonalona wersja z oznaczeniem Lepton 5100 zadebiutowała na rynku w 2020 r.
Zasadniczymi zespołami roboczymi nowego przesiewacza są dwa pokłady z walcami tarczowymi, które obracają się z prędkością regulowaną od 0 do 313 obr./min.
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Oba mają czynną powierzchnię równą
7,4 m2. Pierwszy pokład (górny) składa się
z 19 walców wyposażonych w tarcze, których odległość wynosi od 17 do 34 mm.
Jego nachylenie można regulować w zakresie 3‑45°. Drugi pokład umieszczony poniżej tworzy 29 walców. W tym przypadku
odległość tarcz wynosi od 6,5 do 13 mm,
natomiast nachylenie całego zespołu jest
zmieniane w zakresie 2‑40°. Dwa pokłady
i regulacja ich nachylenia umożliwiają rozdzielenie materiału na łącznie pięć frakcji,
wykorzystując różnice wielkości, formy i ciężaru właściwego separowanych cząstek.
Maszyna Lepton 5100 jest w stanie rozdzielać różne materiały na kilka frakcji,
co jednocześnie oznacza możliwość wyseparowywania kłopotliwych zanieczyszczeń,
np. w postaci skrawków foli. Stanowią one
poważny problem przy produkcji kompostu, ponieważ odpady zielone często gromadzi się w plastykowych workach. Potem
są rozdrabniane z materiałem wsadowym
i trudno się ich pozbyć, co obniża jakość
produktu końcowego. Odseparowane
skrawki foli są odprowadzane specjalnym
odciągiem np. do zamkniętego kontenera,
zapobiegając rozpraszaniu zanieczyszczeń
po placu roboczym.

Przesiewacz Lepton 5100 został zabudowany na 2‑osiowym podwoziu, które można
agregować np. z ciągnikiem rolniczym. Masa całkowita maszyny wynosi 18 t. Prawidłowe
ustawienie w miejscu pracy ułatwiają dwie stopy podporowe i elektroniczna poziomica.

Dzięki szerokim możliwościom nowy
przesiewacz może być atrakcyjną propozycją
dla wielu instalacji komunalnych. Znakomicie
nadaje się bowiem do pracy z bioodpadami,
zrębką drzewną, kompostem, torfem itp.,
pozwalając na uzyskanie idealnie czystego
materiału o pożądanej wielkości frakcji.
Maszyna Lepton 5100 ma postać
2‑osiowej przyczepy, dzięki czemu łatwo
ją przemieszczać w obrębie obszaru roboczego, jak i między miejscami pracy

oddalonymi od siebie o setki kilometrów
(może być ciągnięta z maksymalną prędkością 80 km/h). To ważna zaleta dla firm
usługowych i zajmujących się wynajmem
sprzętu, ponieważ mogą realizować zlecenia na terenie całego kraju. Oba pokłady oraz wszystkie przenośniki taśmowe są
napędzane za pomocą silników elektrycznych. Zasila je 80‑kilowatowy generator
prądu, którego źródłem napędu jest jednostka spalinowa o mocy 100 kW.
REKLAMA

SORTUJ 5 FRAKCJI JEDNOCZEŚNIE
Znajdź nas na Facebooku
wpisując Alzinger Maschinenbau Polska

ROPA POLSKA Sp. z o.o.
Generalny Przedstawiciel Marki
ALZINGER MASCHINENBAU
Błonie ul. Przemysłowa 4, 55-330 Miękinia
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tel. +48 609 71 99 99
biuro@ropapolska.pl
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Dwa rozdrabniacze
DOPPSTADT dołączyły
do floty maszyn Grupy TREE
Wyburzenia kojarzą się z dużymi ilościami gruzu, ale podczas takich robót powstaje też mnóstwo odpadów
drewnianych. Są to np. elementy konstrukcji dachowych, różne deski, belki, okna, futryny, drzwi, palety itp.
Poza drewnem poużytkowym często zdarzają się jeszcze odpady zielone, głównie w wyniku prac
przygotowawczych i porządkowych prowadzonych na terenie rozbiórki, jak np. gałęzie czy karpiny.

T

ymi odpadami trzeba się w jakiś
sposób zająć i je odpowiednio zagospodarować, a skala problemu
jest proporcjonalna do skali działalności. W Grupie Tree, lidera usług wyburzeniowych w Polsce, są jednak stosowane technologie, dzięki którym odpady

drewniane i zielone udaje się efektywnie wykorzystać. Aby usprawnić realizowane procesy, kilka miesięcy temu zakupiono dwie maszyny Doppstadt. To pochodzący z 2011 r. rozdrabniacz wolnoobrotowy DW 3060 BioPower i całkowicie nowy rozdrabniacz szybkoobrotowy

W Grupie Tree maszyna Doppstadt DW 3060 BioPower najczęściej pełni rolę rozdrabniacza
wstępnego. Doskonale radzi sobie z najgrubszymi belkami i karpinami, ułatwiając dalszą
obróbkę przetwarzanych odpadów.

AK 560 Eco‑Power. – Mieliśmy do wyboru
sprzęt różnych marek, ale po rozpoznaniu
rynku zdecydowaliśmy się właśnie na ma‑
szyny Doppstadt. Są najbardziej popular‑
ne na rynku, pracują z trudnymi materia‑
łami w wielu instalacjach komunalnych
i cieszą się bardzo dobrą opinią – tłumaczy Mariusz Szczepaniak z działu kruszenia w Grupie Tree.

Na kilka sposobów
Utylizacja odpadów drewnianych i zielonych pochłania dodatkowe koszty, do których trzeba doliczyć drogi transport – w pierwotnej postaci zajmują one dużo miejsca, utrudniając wykorzystanie dopuszczalnej ładowności. – Dzięki rozdrab‑
niaczowi DW 3060 można je wstęp‑
nie rozdrobnić nawet w miejscu prowa‑
dzenia prac rozbiórkowych a następnie
wywieźć w bardziej efektywny (tańszy)
sposób – tłumaczy Mariusz Szczepaniak.
To
samo
dotyczy
rozdrabniacza
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DW 3060 uzyskuje się frakcję do 400 mm,
która następnie jest kierowana do maszyny AK 560. Otrzymany na końcu materiał ma postać zrębki o wielkości do 30
‑40 mm, sprzedawany przez Grupę Tree
jako paliwo alternatywne. Zależnie od potrzeb są też wytwarzane inne frakcje, których wielkość można w łatwy sposób regulować poprzez zmianę kosza o odpowiednich otworach. Jeśli odpady są zanieczyszczone, wówczas w firmie Tree
Model DW 3060 BioPower ma 42 agresywne
zęby i sterowany hydraulicznie grzebień roz‑
drabniający, który automatycznie uchyla się
w przypadku dużych, nierozdrabnialnych za‑
nieczyszczeń, jak np. fragment szyny kolejo‑
wej, chroniąc maszynę przed uszkodzeniem.

szybkoobrotowego AK 560, chętnie wykorzystywanego do mielenia odpadów
zielonych, który dzięki wahliwym młotkom wręcz rozwłóknia taki materiał. Nie
są to jednak jedyne zastosowania rozdrabniaczy Doppstadt w Grupie Tree. Gdy
odpady drewniane mają jednorodny skład
(bez wtrąceń np. w postaci karpin) i są
czyste (bez ziemi i zanieczyszczeń organicznych) te maszyny znakomicie sprawdzają się w tandemie. Na rozdrabniaczu

W materiałach porozbiórkowych mogą występować
drobne elementy żelazne. Separator magnetyczny
umieszczony nad przenośnikiem skutecznie je
wychwytuje, ograniczając zużycie kolejnych maszyn.
Polepsza się też jakość frakcji wyjściowej.

Mariusz Szczepaniak odpowiedzialny w Grupie
Tree za kruszenie z satysfakcją prezentuje
materiał otrzymany przy użyciu maszyn
Doppstadt. Można go sprzedać do zastoso‑
wań energetycznych, co przynosi firmie do‑
datkowy zysk, a jednocześnie eliminuje kosz‑
ty, jakie trzeba byłoby ponosić w wyniku uty‑
lizacji odpadów przez zewnętrzne podmioty.

między rozdrabniaczem DW i AK jest ustawiany przesiewacz bębnowy, pozwalający
na produkcję zrębki o pożądanej jakości.
Zdarzają się też sytuacje, gdy potrzebny
jest grubszy materiał. Wtedy do procesu
wystarczy zastosowanie samego rozdrabniacza serii DW – oczywiście też musi być
czysty. Ma on zamontowany nadtaśmowy separator metali żelaznych, co z jednej strony podwyższa jakość przetworzonego materiału, ale też chroni pozostałe
REKLAMA
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maszyny (rozdrabniacz AK i przesiewacz)
przed elementami, które mogłyby je
uszkodzić.

Doppstadt AK
560 Eco‑Power
to szybkoobrotowy
rozdrabniacz młotkowy
o wysokiej wydajności
przeznaczony
do pracy z odpadami
drzewnymi, zużytymi
paletami, korzeniami,
odpadami pochodzenia
organicznego itp.
Uzyskuje się na nim
frakcje o wielkości
w granicach
30‑280 mm.

Pełne zadowolenie
Mariusz Szczepaniak pozytywnie ocenia inwestycję w maszyny dostarczone przez firmę Arcon Polska: – Jesteśmy bardzo zado‑
woleni z obu maszyn Doppstadt. Są porząd‑
nie wykonane i zapewniają odpowiednią
wydajność. Jakość materiału wyjściowego
spełnia nasze oczekiwania. Przedstawiciel
Grupy Tree nie ma też żadnych zastrzeżeń
do obsługi posprzedażowej. – Jeśli cho‑
dzi o serwis, to każde zgłoszenie jest trak‑
towane poważnie. Zawsze ktoś przyjedzie,

pomoże, doradzi. Mamy poczucie, że serwis
jest do naszej dyspozycji. Michał Sołśniak,
kierownik produktu w Arcon Polska, potrafi

Dzięki wygodnej regulacji dyszla maszynę AK można przestawić dowolnym pojazdem,
który jest „pod ręką”, czyli np. hakowcem.

zadzwonić i zapytać czy nic złego nie dzie‑
je się z maszynami, czy wszystko jest w po‑
rządku, czy nie potrzebujemy jakiejś pomo‑
cy. Takiego podejścia do klienta właściwie
już się nie spotyka, a mam świadomość ja‑
ka to popularna marka w Polsce i jaką ilo‑
ścią maszyn muszą się opiekować. Dlatego
oceniając obsługę posprzedażową Arcon
z czystym sumieniem mogę postawić szóst‑
kę z plusem – dodaje Mariusz Szczepaniak.
Podobnie jak inne maszyny w Grupie
Tree, tak i niedawno zakupione rozdrabniacze Doppstadt będą wykorzystywane
nie tylko na potrzeby firmy, ale również
na wynajem zewnętrznym podmiotom.  
Karol Wójtowicz
REKLAMA

Mobilne sortownie KIVERCO

Arcon Polska Sp. z o.o. ul. Baletowa 14, 02‑867 Warszawa
office@arcon.com.pl, www.arcon.com.pl, tel. +48 22 648 08 10
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Twój dealer
profesjonalnego
sprzętu komunalnego:
MASZYNY DO KOSZENIA,
ZAMIATANIA, ODŚNIEŻANIA
Agrotim Sp. z o.o. Sp. k.
Lipowa 3, 58‑210 Łagiewniki

tel. +48 784 113 724, tel/fax: +48 74 89 37 170
e‑mail: biuro@agrotim.info, www.agrotim.info
REKLAMA

25% kosztów tradycyjnej hali!

HALE NAMIOTOWE, MAGAZYNOWE, WIATY, GARAŻE
DO 60M ROZPIĘTOŚCI

REKLAMA
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Pozytywne zaskoczenie

Łódzkie MPO systematycznie inwestuje w nowy sprzęt, co zwiększa wydajność zakładu przetwarzania
odpadów i zapewnia lepsze warunki pracy zatrudnionych osób, ale ma też pozytywny wpływ
na środowisko. Jednym z ostatnio zrealizowanych zakupów jest maszyna Doosan DL420‑5, która trafiła
w miejsce wycofanej z eksploatacji przed dwoma laty ładowarki kołowej tej samej klasy tonażowej.

N

owa ładowarka Doosan DL420‑5
uzupełniła flotę MPO Łódź na początku lipca br. Od razu zrobiła dobre wrażenie na pracownikach instalacji. – Zakupy takiego sprzę‑
tu zawsze odbywają się na drodze prze‑
targu, więc do momentu zakończenia
postępowania nie wiemy, jaka maszyna
do nas trafi. Z marką Doosan nie mieliśmy

wcześniej do czynienia, ale gdy została
przywieziona na plac, byliśmy pozytywnie
zaskoczeni. Prezentowała się znacznie le‑
piej niż w folderach. Uwagę zwracała jej
wielkość, solidność widoczna np. w gru‑
bości blach zastosowanych na ramio‑
na wysięgnika czy staranność wykonania
różnych elementów – wspomina Dominik
Krzyżowski, z‑ca kierownika Działu Sortowni i Składowiska Balastu. Model
DL420‑5 to jedna
z większych maszyn
tego typu w ofercie Doosan. W kompletacji zamówionej
przez MPO Łódź ma
Zabezpieczenie
przedniej szyby
jest szczególnie
przydatne podczas
załadunku odpadów
gabarytowych, które
mogą łatwo wypaść
z łyżki i zsunąć się
na kabinę.
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masę eksploatacyjną nieco ponad 25 t.
Ładowarkę napędza 6‑cylindrowy, rzędowy silnika Scania DC13 o pojemności 12,7 dm3, zapewniający imponującą moc 257 kW (345 KM). W celu zgodności z normami emisyjnymi Tier 4Final/
Stage IV zastosowano system recyrkulacji spalin (EGR) oraz selektywną redukcję
katalityczną (SCR). Maszyna nie ma filtra
cząstek stałych (DPF), więc obsługa układu oczyszczania spalin sprowadza się jedynie do okresowego uzupełniania płynu AdBlue. Z jednostką współpracuje
(za pośrednictwem zmiennika momentu
obrotowego) 5‑stopniowa skrzynia biegów ZF typu powershfit. W porównaniu do najczęściej spotykanej w takich
maszynach przekładni z czterema biegami, zapewnia niższe zużycie paliwa przy
częstym pokonywaniu dłuższych odcinków dróg – silnik pracuje z niższą prędkością obrotową. Do dyspozycji operatora są trzy tryby pracy skrzyni: ręczny,
w pełni automatyczny lub półautomatyczny z funkcją kick‑down. Przekładnia
może być wyłączona za pomocą pedału
TK nr 4/2020
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hamulca, gwarantując pełną moc układu
hydraulicznego.
Ciekawostką ładowarki kołowej Doosan
DL420‑5 jest montowany standardowo
układ kierowniczy z podwójnym sterowaniem. Oznacza to, że maszyną można
skręcać nie tylko za pomocą kierownicy, ale
również dodatkowego joysticka umieszczonego na konsoli przy lewym podłokietniku. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wymierne korzyści, zwłaszcza przy konieczności wykonywania powtarzalnych
manewrów. Operator może być cały czas
oparty o fotel, ponieważ nie obraca kierownicy. Nawet po wielu godzinach intensywnej pracy nie jest więc narażony na ból
pleców oraz ręki. Poza tym częściej wykonuje pełny skręt, co ogranicza liczbę wykonywanych manewrów i tym samym skraca
czas pojedynczych cykli roboczych.
Dominik Krzyżowski nie pierwszy raz
brał udział w zakupie ładowarki kołowej,
dlatego jego wymagania co do kolejnej

Na górnym monitorze cały czas jest
wyświetlany obraz ze standardowej
kamery cofania, dolny ekran należy
do systemu widoczności 360°. Jest on
łatwo konfigurowalny i można na nim
jednocześnie wyświetlić np. obraz „z lotu
ptaka” i dowolnej innej kamery.

maszyny tego typu były dokładnie sprecyzowane. – Poza odpowiednią wielkością
i parametrami roboczymi zależało nam,
aby nowa ładowarka z łatwością obsłu‑
giwała zestawy naczepowe. Mam jednak
na myśli nie tylko samą wysokość wysypu
przekraczającą 4 m, ale także zdolność ma‑
szyny do zagęszczenia ładunku, dociśnię‑
cia go w naczepie, tak by w optymalny
sposób wykorzystać dopuszczalną ładow‑
ność. Dlatego zażyczyli‑
śmy sobie, aby ładowar‑
ka została wyposażona
w łyżkę wysokiego wy‑
sypu oraz wagę do po‑
miaru masy materiału, ja‑
ki jest nabierany do łyżki,
zapobiegając przełado‑
waniu ciężarówki.
TK nr 4/2020

Opracowując kryteria przetargu wiele miejsca poświęcono kwestiom bezpieczeństwa. Ładowarka klasy 25 t jest dość
duża, a gdy musi pracować na ograniczonej przestrzeni, ryzyko wypadku jest jeszcze
większe. – Ta maszyna jest wykorzystywana
w różnych miejscach zakładu, więc często

i dodatkowe) zostały wykonane w technologii LED. Maszyna otrzymała ponadto kratę chroniącą przednią szybę, osłony
newralgicznych elementów oraz opony typu L5 (tzw. skalne), które mają wysoki bieżnik i są lepiej odporne na nacięcia i przebicia. Podczas pracy z odpadami i w warunkach dużego zapylenia istotne znaczenie ma też wstępny, 3‑stopniowy
filtr powietrza, wentylator chłodnicy z funkcją odwrotnego ciągu dla
łatwego usuwania zanieczyszczeń
oraz centralne smarowanie.
Zasadniczym elementem systemu
widoczności 360° jest zestaw czterech
dodatkowych kamer zamontowanych
po jednej z każdej strony maszyny.

się przemieszcza. Pracuje
zarówno na placu, jak
i w hali przyjęcia odpadów.
Dookoła jeżdżą śmieciarki,
zestawy naczepowe, po‑
ruszają się ludzie, dlatego
tak ważna jest odpowied‑
nia widoczność z wnętrza.
Mając to na uwadze zamó‑
wiliśmy system kamer 360°, który eliminuje
wszystkie tzw. martwe pola. Operator może
obserwować maszynę z lotu ptaka i dokład‑
nie widzi czy w jej najbliższym otoczeniu nie
znajduje się jakiś obiekt – tłumaczy Dominik
Krzyżowski. Aby w pełni wykorzystać potencjał dodatkowych kamer, ładowarka została wyposażona w opcjonalny zestaw reflektorów roboczych (po dwa z przodu
i z tyłu). Są one przydatne nie tylko podczas pracy w hali, gdzie jest mniej światła,
ale będą również nie do przecenienia jesienią i zimą na terenie otwartym, gdy dzień
jest krótszy. Wszystkie lampy (podstawowe

Taka ładowarka w MPO Łódź była bardzo potrzebna, więc gdy pojawiła się w zakładzie, po przeszkoleniu operatorów od razu przystąpiła do pracy.
Najczęściej znajduje zastosowanie przy
załadunku odpadów na linię sortowniczą, podgarnianiu i pryzmowaniu odpadów w hali nadawy, załadunku naczep
z ruchomą podłogą oraz załadunku odpadów wielkogabarytowych do rozdrabniacza mobilnego. Ponadto będzie wykorzystywana do prac rekultywacyjnych
na składowisku. W tym celu do łyżki zakupiono zestaw zębów montowanych

Ładowarka Doosan DL420‑5 z łyżką wysokiego
wysypu pozwala nie tylko na swobodny
załadunek naczep z ruchomą podłogą, ale także
efektywne zagęszczenie materiału.
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i praktyczne rozwiązanie, bo wymaga ode
mniej wysiłku, ale trzeba się do niego przy‑
zwyczaić. Podczas pracy na joysticku kie‑
rownica nie obraca się, natomiast w każdej
chwili można za nią chwycić i kontrolować
maszynę w tradycyjny sposób – nie trzeba
przełączać żadnego trybu pracy.
Z‑ca kierownika Działu Sortowni
i Składowiska Balastu w MPO Łódź nie
kryje również zadowolenia z dotychczasowej współpracy ze spółką Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane, która jako autoryzowany dealer maszyn Doosan
w Polsce była odpowiedzialna za konfigurację i dostarczenie sprzętu. – Firma Grausch
i Grausch stanęła na wyso‑
kości zadania. Otrzymaliśmy
maszynę dokładnie taką, ja‑
ką sobie zażyczyliśmy i to bez
żadnej zwłoki. Z pewnością
nie było to łatwe, bo zamó‑
wiliśmy wiele opcji, dwa ko‑
ła zapasowe, a termin dosta‑
wy był dość krótki i ponadto
panowała pandemia. To do‑
brze zapowiada naszą dalszą
współpracę w ramach opie‑
ki posprzedażowej. Jest ona
dla mnie niezwykle ważna,
ponieważ maszyny pracują‑
Dominik Krzyżowski (z lewej) i Piotr Klimaszewski są
ce z odpadami są znacznie
zadowoleni z nowej maszyny, ponieważ spełnia ich
bardziej narażone na awarie
wymagania co do parametrów roboczych i kompletacji,
niż np. sprzęt wykorzystywa‑
gwarantując bezpieczną i wydajną pracę.
ny w branży budowlanej czy
dobry. W podobny sposób o nowej ładorolniczej. Ładowarka Doosan DL420‑5 jest
warce wypowiada się jej operator Piotr
przygotowana na trudne warunki eksploKlimaszewski: – Maszynie Doosan nigdy nie
atacji, m.in. za sprawą solidnej konstrukbrakuje mocy. Jest szybka i stabilna, co po‑
cji i bogatego wyposażenia standardowezwala na dynamiczną pracę. Gdy zależy mi
go. Znajduje to potwierdzenie w gwaranna czasie, korzystam z kierownicy, ale gdy
cji: w przypadku maszyny dostarczonej
praca jest spokojniejsza, jak np. mielenie
do MPO Łódź wynosi ona 3 lata lub 6 tys. h,
gabarytów, wówczas do sterowania skrę‑
w zależności co nastąpi pierwsze.
tem używam joysticka. To bardzo ciekawe
Karol Wójtowicz

Kabina jest duża, komfortowa i bogato
wyposażona, m.in. w klimatyzację, fabryczne
radio czy podgrzewany fotel marki Grammer.
Do standardowej kompletacji należy dodatkowe
sterowanie skrętem maszyny za pomocą
joysticka przy lewym podłokietniku.

zamiennie z lemieszem, które umożliwią
prowadzenie robót ziemnych, np. przy
budowie dróg technologicznych, warstw
przesypowych, obwałowań itp.
Do tej pory maszyna Doosan DL420‑5
przepracowała w łódzkiej instalacji 188 godzin. Choć nie jest to wiele, Dominik
Krzyżowski zdążył dostrzec jej liczne zalety: – Ta ładowarka spełnia nasze wymaga‑
nia. Ma duży zapas mocy, więc nawet przy
ciężkich materiałach właściwie nie czu‑
je obciążenia. Wysoka wydajność sprawia,
że można szybko zakończyć pracę w jed‑
nym miejscu, np. przy załadunku naczepy,
i podjąć się kolejnego zadania. Ważną za‑
letą jest też dla nas niskie zużycie paliwa,
bo wynik poniżej 10 l/h przy takich osią‑
gach i gabarytach trzeba uznać za bardzo

Odchylany o 90° wentylator zapewnia idealny dostęp do chłodnicy. Ma on
napęd hydrauliczny i funkcję odwrotnego ciągu, umożliwiając w ustalonych
odstępach automatyczne usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń.

Zastosowana łyżka wysokiego wysypu ma pojemność 4 m3. W jej
górnej części znajduje się ażurowa nadstawka, która zapobiega
przesypywaniu materiału na drugą stronę.
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Koparka Mecalac 15MC
na składowisku odpadów?
Widok koparki gąsienicowej na składowisku odpadów jest dość egzotyczny. W takim miejscu można się
prędzej spodziewać kompaktora czy spycharki gąsienicowej. Jednak Mecalac 15MC pracujący od roku
na składowisku firmy ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. pod Jaroszowem to nie przypadek,
ale starannie przemyślany wybór.
Dla koparki Mecalac 15MC nie
brakuje zadań. Maszyna buduje
groble na składowisku, układa drogi
technologiczne, czyści rowy, a wkrótce
będzie wykaszała trawę i zarośla.

C

o robi koparka na składowisku?
Aby odpowiedzieć na to pytanie koniecznie trzeba zapoznać
się z warunkami panującymi
na w/w składowisku. Znajduje się ono
w dawnym wyrobisku glin ogniotrwałych,
co w połączeniu z ogromną powierzchnią wymaga utrzymywania wielu kilometrów rowów odwadniających. Zanim pojawił się Mecalac melioracją zajmowały się firmy zewnętrze, a potem koparko
‑ładowarka. Z upływem czasu okazało się jednak, że możliwości maszyny
„2w1” są niewystarczające. – Koparko
‑ładowarka to ani koparka, ani ładowar‑
ka. Zresztą, gdy potrzebuję do pracy ła‑
dowarkę, to już mam taką maszynę w za‑
kładzie – wyjaśnia Barbara Kuricka, kierownik składowiska. Koparko‑ładowarka
miała zbyt krótkie ramię, trudności w poruszaniu się na grząskim podłożu i pracy
30 | technika-komunalna.pl

na pochyłościach oraz ograniczony obrót ramienia. Inną dokuczliwą bolączką
były częste uszkodzenia ogumienia i typowe ograniczenia dwufunkcyjnej jednostki, wśród których zasadnicze dotyczy mniejszej wydajności w porównaniu z klasyczną koparką i ładowarką tej

Dwuczłonowy, „łamany”
wysięgnik zapewnia wiele
stopni swobody narzędzia
roboczego, umożliwiając
precyzyjną pracę
w ograniczonej przestrzeni
i tuż przy maszynie.

samej klasy tonażowej. Konieczne było
rozdzielenie zadań. – Z tego względu po‑
szliśmy w kierunku ładowarki na gąsieni‑
cach i koparki gąsienicowej – tłumaczy
Barbara Kuricka. Przez pewien moment
rozważany był wynajem maszyny (z operatorem) od zewnętrznej firmy, ale okazało się to zbyt kosztowne. Składowisko
znajduje się na uboczu, z dala od większych aglomeracji miejskich obfitujących w tego typu usługodawców – dużym kosztem okazał się dojazd w stosunku do czasu pracy przez 2‑3 dni. Ponadto
prace koparek na składowisku mogą się
odbywać wyłącznie w weekendy, kiedy
nie kolidują z innymi procesami, a to nie
odpowiadało większości usługodawców.
Konieczny stał się więc zakup własnej koparki gąsienicowej.
Inspiracją do wyboru produktu francuskiej marki były prace prowadzone na terenie składowiska przez jedną z firm budowlanych, posługujących się właśnie koparką gąsienicową Mecalac. Maszyna zrobiła wtedy ogromne wrażenie na pracownikach zakładu ENERIS. Po analizie konkurencji okazało się, że tylko Mecalac 15MC
spełni wszystkie oczekiwania i maszyna
pojawiła się na składowisku we wrześniu
2019 r. Razem z nią zakupiono kilka narzędzi roboczych: łyżkę ładowarkową i dzieloną 4w1 bez zębów o pojemności 850 l,
łyżkę do kopania z zębami o pojemności 770 l,
łyżkę skarpową sterowaną hydraulicznie o pojemności 530 l, widły paletowe oraz chwytak szczękowy. Wkrótce ten osprzęt
uzupełni kosiarka bijakowa montowana do ramienia Mecalaca.
– Składowisko to nie
tylko dziura w ziemi za‑
pełniana odpadami niena‑
dającymi się do wtórnego
TK nr 4/2020

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY MECALAC
DEDYKOWANE DLA BRANŻY KOMUNALNEJ
legendarna maszyna, oferująca swoim użytkownikom wysoką wydajność
i wszechstronność zastosowań jako koparka, ładowarka, wózek widłowy i nośnik osprzętu.
Obrotowa wieża w zakresie 360◦, w połączeniu z przegubową konstrukcją ramy, pozwala
pracować w ciasnych przestrzeniach miast i na terenach zabudowanych.
jedyna ładowarka teleskopowa na rynku, oferująca obrotowy
wysięgnik z wysuwem teleskopowym powyżej 4m. Wysoka stabilność w połączeniu z szeroką
gamą osprzętu roboczego, czyni z tej maszyny jednostkę uniwersalną.
12 MTX w zestawieniu z modelem AS 900 TELE, stanowią niezawodny duet do zadań
specjalnych realizowanych przez podmioty branży komunalnej.

MECALAC Polska Sp. z o.o.
Centrala: 43-170 Łaziska Górne,
ul. Jaworowa 1, tel.: 0048 32 221 32 19
Oddział we Wrocławiu:
55-040 Kobierzyce, Ślęza,
ul. Brzozowa 2, tel.: 0048 71 390 12 26
e-mail: biuro@mecalac.com
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Koparka Mecalac
jest niezastąpiona
przy budowie dróg
technologicznych
– z łatwością
dojedzie w każde
miejsce składowiska
i pozwala
na dokładne
układanie płyt
drogowych.

zastosowania. Wykonywane przez nas
czynności obejmują szeroki zakres prac
związanych z utrzymaniem kwater, bu‑
dową grobli, dróg technologicznych
oraz opieką nad siecią rowów, jaką na‑
kłada na ENERIS pozwolenie wodno
‑prawne – wyjaśnia kierownik składowiska. Nie dziwi więc bogata gama dodatkowego osprzętu. Mecalac
15MC nie wygląda na maszynę o masie niemal 15,5 t. Dopiero w połączeniu z największą łyżką albo po podniesieniu płyty drogowej typu MON na widłach paletowych jego możliwości budzą podziw. Prędkość jazdy wynosząca
6 km/h w zupełności wystarcza do poBarbara Kuricka, kierownik składowiska, jest
inicjatorem pojawienia się koparki Mecalac
konywania nawet większych odległości
w zakładzie Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji.
między miejscami pracy, a silnik o moRazem z operatorem Tomaszem Bęsiem uważają
cy 100 kW z naddatkiem zaspokaja
wybór modelu 15MC za bardzo udany.
potrzeby najbardziej wymagającego
osprzętu. Duża siła odspajania (8170 daN)
wynosi niemal 5 m. Stabilność podczas prajest konieczna w czasie prac na gliniacy zapewnia lemiesz, który oprócz niwelastym podłożu – przyjaznemu do składocji terenu może służyć do precyzyjnego
wania odpadów, ale niełatwemu dla wiedopychania żelbetowych płyt drogowych
lu maszyn. Maksymalna głębokość kopania
na wskazane miejsce.

Jakie wrażenia mają użytkownicy maszyny po roku jej eksploatacji? Mecalac
15MC doskonale sprawdza się zarówno przy pracach ziemnych, jak i układaniu płyt drogowych. Zwykle znajduje
zastosowanie w weekendy, ale gdy pojawi się kosiarka będzie pracował częściej. Maszyna wyposażona jest w klimatyzację, bardzo komfortowy, wentylowany i podgrzewany fotel oraz radio, którego domagali się operatorzy. Do tej pory Mecalac osiągnął „przebieg” blisko
300 godzin. W tym czasie, mimo dużego zapylenia i trudnych warunków pogodowych, ani razu nie zawiódł ekipy zakładu ENERIS spod Jaroszowa. Równie
niezawodny okazał się serwis, z którym
jest łatwy kontakt, a samochód serwisowy przyjeżdża w ustalonym terminie.
W ocenie operatorów maszyna Mecalac
15MC jest zwrotna, szybka i ekonomiczna. Dwuczęściowy wysięgnik z funkcją „łamania” na boki świetnie spisuje się w ciasnych miejscach, natomiast
duży prześwit pozwala na sprawne pokonywanie większych nierówności terenu. Operatorzy zwracają też uwagę
na niski poziom hałasu, zarówno w kabinie, jak i na zewnątrz, a także ergonomiczne rozmieszczenie przyrządów
kontrolno‑sterowniczych. W przeciwieństwie do wielu maszyn konkurencji zbiornik paliwa został nisko ulokowany, dzięki czemu nie trzeba „wspinać się” na maszynę podczas tankowania.
Firma ENERIS nabyła koparkę gąsienicową Mecalac 15MC w leasingu na okres
60 miesięcy. Po tym czasie najprawdopodobniej zostanie wymieniona na nową,
która będzie musiała spełniać te same,
podstawowe kryteria: gumowe gąsienice,
możliwość współpracy z wieloma narzędziami roboczymi, kompaktowe rozmiary i niezawodność, zarówno maszyny i serwisu. Wiele wskazuje na to, że wybór ponownie padnie na Mecalaca.
Grzegorz Teperek

Szeroka, wysoko
otwierana pokrywa
zapewnia swobodny
dostęp do punktów
obsługowych.

Choć maszyna
ma wiele funkcji,
konsola sterownicza
została do minimum
uproszczona. Mniejsza
liczba przycisków
i pokręteł ułatwia też
czyszczenie wnętrza.
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MASZYNY DO PRACY
CAŁOROCZNEJ

RIDER HUSQVARNA P 525D
Silnik: Kubota, diesel 25 KM, szerokość koszenia: 132 cm lub 155 cm
Rider Husqvarna P 525D to nowy standard w pielęgnacji terenów zieleni. Zwrotność, stabilność i kompaktowy rozmiar to cechy wyróżniające go spośród innych maszyn. Urządzenie
tnące umiejscowione z przodu maszyny zapewnia ergonomiczność pracy i dotarcie do trudno
dostępnych miejsc. Nisko umieszczony środek ciężkości zapewnia przyczepność i stabilność
- sprawdza się to szczególnie podczas pracy w miejscach o dużym nachyleniu. Wysoką wydajność maszyny zapewnia także przegubowy układ kierowniczy ze wspomaganiem - umożliwia on zachodzenie kół przy skręcie pod maszynę. Szeroki wachlarz osprzętu do sprzątania
i odśnieżania daje możliwość wykorzystania maszyny przez cały rok. Rider Husqvarna P 525D
to w pełni profesjonalna maszyna do najcięższych zadań w pielęgnacji terenów zieleni.

LEMIESZ

Składany lemiesz dwukierunkowy
do pracy w trudnych warunkach.
Regulacja hydrauliczna umożliwia
ustawienie go w kształcie litery
V, Y lub na ukos.

DMUCHAWA
DO LIŚCI I ŚMIECI

Bardzo wydajna dmuchawa do liści
i śmieci. Wentylator napędzany wałkiem.
Rura wylotowa obrotowa - 360 stopni
sterowana z pozycji operatora. Wymagany
zestaw hydrauliczny.

URZĄDZENIE
TNĄCE COMBI

Bardzo wydajne i trwałe (stal 4,5mm)
urządzenia tnące Combi w dwóch szerokościach roboczych; 132 cm (52") oraz 155
cm (61"). Dwa systemy koszenia: BioClip®
(rozdrabnianie) oraz wyrzut tylny.

STALOWA
SZCZOTKA

Wydajna, stalowa szczotka do usuwania
chwastów oraz czyszczenia innych utwardzonych powierzchni zewnętrznych. Regulowany
kąt natarcia szczotki - sterowanie z pozycji
operatora. Wymagany zestaw hydrauliczny.

Informacje o adresach punktów handlowo-usługowych Husqvarna oraz miejscach, gdzie można wypróbować nasze maszyny znajdą Państwo pod numerem 22 330 96 00 oraz na stronie www.husqvarna.pl.

KOSIARKA
BIJAKOWA

Bardzo wydajna kosiarka
bijakowa przeznaczona
do wysokiej trawy i rozległych,
rzadziej koszonych terenów.

maszyny robocze

W ZGO Gać pracują
trzy ładowarki CASE
Jeszcze do niedawna w Zakładzie Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o. o. niedaleko Oławy
większość prac załadunkowych była wykonywana za pomocą ładowarek teleskopowych. Obecnie
w coraz większym stopniu ich rolę przejmuję trzy ładowarki przegubowe – wszystkie marki Case.

J

ako pierwsza (w 2012 r.) trafiła do zakładu ładowarka Case 621F. Do tej
pory przepracowała ponad 17 tys. h
i nadal nie sprawia problemów, więc
jest „normalnie” eksploatowana. Normlanie
oznacza bez taryfy ulgowej. Ponadto nikt
nie myśli o jej sprzedaży, ale zamontowaniu
dodatkowej linii hydraulicznej, tak aby można ją było doposażyć w łyżkę z tzw. dociskiem. Umożliwi ona jeszcze efektywniejszą

pracę z odpadami gabarytowymi, które są
duże i niejednorodne, przez co łatwo wypadają z łyżki. Załadunek rozdrabniacza
mobilnego i odbiór zmielonych odpadów
to obecnie główne zadania powierzone maszynie 621F. Wcześniej była wykorzystywana do obsługi instalacji fermentacji i kompostowni, na których teraz pracuje jedna
z dwóch nowych ładowarek Case 721G XR.
W jaki sposób doszło do ich zakupu?
Grzegorz Czapka, kierownik utrzymania
ruchu w ZGO Gać uznaje zakup maszyn
Case za bardzo trafny, bo gwarantują
znacznie większą wydajność niż ładowarki
teleskopowe, są oszczędne w eksploatacji
a operatorzy lubią na nich pracować.

Starsza ładowarka 721G XR większość czasu spędza w hali przyjęcia odpadów, ale jest też
wykorzystywana do załadunku na naczepy materiałów przeznaczonych do recyklingu.
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– Kilkanaście lat temu przyjmowaliśmy
znacznie mniej odpadów niż ma to miejsce
teraz, więc maszyny nie były mocno obcią‑
żone. Wystarczały nam ładowarki telesko‑
powe, które uzupełniała ładowarka prze‑
gubowa 621F. Ze względu na rozbudo‑
wę zakładu i coraz większe ilości odpadów
pojawiła się jednak konieczność zakupu
dodatkowego sprzętu. Uznaliśmy, że opty‑
malnym rozwiązaniem będą ładowarki
przegubowe, ale należące do wyższej klasy
TK nr 4/2020
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tonażowej, tak aby dobrze ra‑
mas ogranicza też ilość zadziły sobie z większym obcią‑
nieczyszczeń, które docierażeniem. Innym ważnym kryte‑
ją spod tylnych kół maszyrium była też możliwość swo‑
ny. Podczas pracy z odpadami
bodnego załadunku naczep
istotne znaczenie ma również
wywrotek i tzw. ruchomych
fakt, że chłodnice są ustawiopodłóg – tłumaczy Grzegorz
ne w sześcian. W porównaCzapka, kierownik utrzymaniu do najczęściej spotykanenia ruchu w ZGO Gać. Jego
go układu „kanapkowego” zazdaniem ładowarki teleskopewnia to lepszy dopływ świepowe nie spełniają już oczekiżego powietrza, czyli efektywwań zakładu w przypadku praniejsze chłodzenie.
cy z odpadami komunalnymi.
Obie maszyny mają opony
Maszyny te dobrze radzą sobie
typu L5, które są lepiej odporne
z „gabarytami” czy wysegrena uszkodzenia mechaniczne  
Ze względu na pracę z odpadami komunalnymi, w których może się
gowanymi surowcami wtóroraz układ centralnego smaznaleźć dosłownie wszystko, np. kamień albo cegła, kabina została
wyposażona w osłonę przedniej szyby.
nymi, np. puszkami aluminiorowania. – Specyfikując ła‑
wymi albo butelkami PET, ale
dowarkę 621F świadomie nie
przestrzeni. Co istotne w przypadku łaprzy odpadach komunalnych lub „bio”
skorzystałem z tej opcji, bo operator miał
dowarek Case jednoczesne zastosowanie
potrzebny jest mocniejszy i cięższy sprzęt.
więcej czasu, aby móc poświęcić maszy‑
przedłużonego wysięgnika i łyżki wysokie– Stojąc przez zakupem nowych łado‑
nie odpowiednio dużo uwagi. Teraz to się
go wysypu nie wymaga montażu dodatwarek przegubowych mieliśmy do wyboru
zmieniło. Na jednej maszynie pracuje kil‑
kowej przeciwwagi. Jej rolę pełni bowiem
maszyny różnych producentów. Ponownie
ku operatorów i każda jest eksploatowa‑
jednak zdecydowaliśmy się na markę
Dzięki kombinacji przedłużonych ramion wysięgnika (wersja XR) i łyżki wysokiego wysypu
Case i myślę, że była to trafna decyzja.
maszyna z łatwością obsługuje najwyższe środki transportu i pozwala na efektywny
Największy wpływ na nią miały pozytyw‑
pryzmowanie.
ne doświadczenia z ładowarką 621F. Ta
maszyna zawsze dobrze się sprawowa‑
ła i wszystkie zadania, które były jej po‑
wierzone wykonywała w stu procentach.
Oczywiście zdarzały się jakieś drobne awa‑
rie, ale tak dzieje się z każdym sprzę‑
tem. O jej jakości najlepiej świadczy fakt,
że jest użytkowana do dzisiaj – wspomina
Grzegorz Czapka. – Poza tym dobrze po‑
znaliśmy tę maszynę. Operatorzy przyzwy‑
czaili się do niej, polubili ją, a mechanicy
poznali jej budowę i specyfikę. Ani jedni
ani drudzy nie chcieli więc maszyny innej
marki. Mając kilka maszyn tego samego
silnik, który jest umieszczony z tyłu maszyna bardzo intensywnie. Gdy zostanie uru‑
rodzaju lepiej jest, gdy pochodzą od jed‑
ny i mimo większego obciążenia ładowarchomiona o 6 rano, to właściwie nie ga‑
nego producenta. Nie trzeba uczyć się no‑
ka zachowuje stabilność. Zestaw chłodnic
si się już silnika. Oczywiście centralne sma‑
wego sprzętu i znacznie prostsza jest jego
został natomiast przeniesiony tuż za kabirowanie nie załatwia wszystkiego, ale 80
obsługa, np. w kwestii części zamiennych
nę, co oprócz korzystniejszego rozkładu
‑90% punktów jest obsługiwana automa‑
czy kontaktu z serwisem – dodaje.
tycznie, co w wymierny spo‑
Najnowsze ładowarki Case
sób ułatwia funkcjonowanie
w ZGO Gać zostały wyposazakładu – opowiada kierownik
żone w przedłużone ramiona
utrzymania ruchu. Jeśli chodzi
wysięgnika (wersja XR), dzięo pozostałe elementy specyfiki którym maksymalna wysokacji przygotowujące maszykość do sworznia obrotu łyżki
ny do pracy z odpadami, skuzwiększa się o 0,39 m. W popiono się na bezpieczeństwie
łączeniu z łyżką wysokiego wyi warunkach pracy operatora.
sypu (w obu maszynach ich
Ładowarka stosowana do odpojemność wynosi 4 m3) takie
rozwiązanie pozwala na wypadów komunalnych otrzygodną obsługę zestawów namała zabezpieczenie przedczepowych, ale także wysoniej szyby, ponieważ w takich
kie pryzmowanie różnych odmateriałach może się znaleźć
W obu maszynach 721G XR zastosowano łyżki wysokiego wysypu
padów i tym samym lepdosłownie wszystko, np. jao pojemności 4 m3, wyposażone w ażurową nadstawkę.
sze wykorzystanie dostępnej
kiś kamień albo cegła. Do obu
TK nr 4/2020

technika-komunalna.pl | 35

maszyny robocze

Maszyny Case oferują znacznie
większą wydajność niż ładowarki
teleskopowe, ale ich zużycie paliwa
pozostaje na atrakcyjnym poziomie:
nieznacznie przekracza 8 l/h.

Komfortowy fotel z wysokim oparciem ogranicza zmęczenie
podczas wielogodzinnej pracy. Uwagę zwraca też jednoczęściowa,
panoramiczna szyba czołowa, która sięga do samej podłogi.
Koszt jej wymiany w przypadku ewentualnego uszkodzenia
nie jest wbrew powszechnemu przekonaniu wysoki.
Ciekawostką obu
ładowarek 721G
XR jest dodatkowe
sterowanie ukła‑
dem kierowniczym
za pomocą joystic‑
ka umieszczonego
przy lewym pod‑
łokietniku. Nowo‑
czesne rozwiąza‑
nie minimalizuje
wysiłek operatora
i pozwala skrócić
cykle robocze.
Najnowsza ładowarka Case służy m.in. do załadunku
i rozładunku zamkniętych boksów, w których następuje
stabilizacja tlenowa odpadów po procesie fermentacji.

maszyn zamówiono natomiast filtry kabinowe
z wkładem węglowym,
tak aby w maksymalnym stopniu polepszyć
jakość powietrza trafiającego do wnętrza.
Pierwsza ładowarka
Case 721G XR uzupełniła
flotę ZGO Gać w 2017 r.
Obecnie jej „przebieg”
wynosi ponad 10 tys. h.
Najnowsza, niemal identyczna maszyna pojawiła się dwa lata później. Zdążyła już przepracować ok. 2,5 tys. h.
Między obiema ładowarkami jest jasny podział
zadań. Starszy egzemplarz obsługuje sortownię, gdzie jest wykorzystywany głównie
do podgarniania odpadów oraz ich załadunku do rozrywarki worków stanowiącej początek linii technologicznej. Gdy jej kosz jest pełny, operator ładowarki ma ok. 20 minut, które może wykorzystać np.
do załadunku szkła albo

Pompę układu centralnego smarowania
sprytnie schowano między stopniami
wejściowymi do kabiny. W ten sposób
jest dobrze osłonięta i nie trzeba wspinać
się na maszynę, aby uzupełnić smar.

puszki stalowej. Druga maszyna 721G XR
znajduje zastosowanie przy obsłudze instalacji fermentacji i stabilizacji tlenowej, gdzie
zgodnie z realizowanymi procesami i harmonogramem przewozi przetwarzane odpady między różnymi miejscami i załadowuje kompost do przesiewacza mobilnego. Czasami zdarza się jej również pracować przy załadunku paliwa alternatywnego
(RDF) na naczepy z ruchomą podłogą.
Jak wypada ocena nowych ładowarek
Case z perspektywy kilku lat intensywnej
eksploatacji? Grzegorz Czapka zapewnia,
że mają się czym bronić. – Operatorzy są
zadowoleni z tych maszyn, bo zapewnia‑
ją znacznie większą wydajność i komfort
pracy niż ładowarki teleskopowe, z któ‑
rych się przesiedli. Ładowarki teleskopo‑
we miały największe łyżki o pojemności
2,5 m3, natomiast maszyny Case są wypo‑
sażone w łyżki 4‑metrowe, więc wszystkie
czynności mogą być wykonywane znacz‑
nie szybciej. Przy stale rosnącej ilości odpa‑
dów ma to naprawdę duże znaczenie. Co
istotne, mimo że zapewniają dużo większą
wydajność, ich zużycie paliwa w porów‑
naniu z teleskopami jest niewiele większe.
Przy normalnej pracy odnotowujemy śred‑
nie spalanie na poziomie ok. 8,2‑8,5 l/h,
a w przypadku ładowarek teleskopowych
nawet 7 l/h. Te liczby mówią same za sie‑
bie – podsumowuje Grzegorz Czapka.
Karol Wójtowicz

Nowy dealer CASE w Polsce
Koncern CNH Industrial powołał
nowego dealera maszyn CASE
Construction Equipment. Została
nim firma Toolmex Truck, która
razem z dwoma pozostałymi dealerami (EWPA Sp. z o.o. i TECH
EKSPERT Południe) reprezentuje
markę CASE CE w zakresie sprzedaży i obsługi posprzedażowej na terenie Polski. Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat.
Niniejszym, w imieniu kon‑
cernu CNH Industrial, z przyjem‑
nością zawiadamiamy, że auto‑
ryzowanym Dealerem maszyn
budowlanych marki CASE
Construction Equipment, świad‑
czącym sprzedaż nowych maszyn,
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spełniających lokalne normy Unii
Europejskiej oraz zapewniającym
rekomendowany przez producen‑
ta serwis gwarancyjny i pogwa‑
rancyjny oraz sprzedaż oryginal‑
nych, certyfiko‑
wanych części za‑
miennych do ma‑
szyn budowla‑
nych marki CASE
Construction
Equipment oraz
New Holland
Construction na terenie woje‑
wództwa: śląskiego, łódzkie‑
go, mazowieckiego, warmińsko
‑mazurskiego i podlaskiego zosta‑
je firma TOOLMEX TRUCK.

Historia firmy TOOLMEX
TRUCK rozpoczęła się w 1990 ro‑
ku w Szydłowcu, gdzie do tej po‑
ry znajduje się siedziba główna de‑
alera. Od początku działalności fir‑
ma koncentru‑
je się na oferowa‑
niu swoim klien‑
tom wózków wi‑
dłowych, ładowa‑
rek teleskopowych
oraz maszyn bu‑
dowlanych naj‑
bardziej renomowanych marek
na rynku, a także na wysokiej ja‑
kości świadczonych usług, w tym
przede wszystkim serwisu. Firma
posiada doświadczony zespół

handlowy oraz prężny, ponad
70 osobowy zespół serwisu, dys‑
ponujący ponad 50 samochodami
serwisowymi. TOOLMEX TRUCK
jest firmą rozpoznawalną na ogól‑
nopolskim rynku i cieszy się bardzo
dobrą opinią, budując pozytywne
relacje z dotychczasowymi klienta‑
mi, jak również posiadając sieć
oddziałów m.in. w Łomiankach
k. Warszawy, Ostrołęce, Tomaszowie
Mazowieckim, Sosnowcu,
Suwałkach i Białymstoku.
Kontakt do nowego dealera:
www.toolmex‑truck.com.pl
toolmex‑truck@home.pl
+48 617 48 06
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ZAPOMNIJ O
PROBLEMACH

5 LAT

LUB

3 LATA

6.000 godzin

4.000 godzin

Pakiet ochrony
układu napędowego
i hydraulicznego

Pakiet ochrony
“Premier”

NOWY DEALER TOOLMEX TRUCK
www.toolmex-truck.com.pl
+48 617 48 06 - toolmex-truck@home.pl

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Oferta nie jest wiążąca
i podlega warunkom zwrotów, zmianom cen, warunków dostawy i przepisów.

CASECE.COM
00800-2273-7373
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Maszyny przeładunkowe
Terex Ecotec
Od dwóch lat spółka EWPA z podpoznańskich Komornik jest jedynym w Polsce autoryzowanym
dystrybutorem maszyn firmy Terex Ecotec. Dzięki temu w jej ofercie znajduje się rozbudowana gama
maszyn do przetwarzania odpadów (rozdrabniacze, przesiewacze bębnowe i wibracyjne, separatory metali
żelaznych i nieżelaznych, przenośniki taśmowe), ale także specjalistyczne koparki do prac przeładunkowych.

D

o wyboru jest sześć maszyn tego
typu: TWH 216, TWH 220, TWH
224, TWH 226, TWH 228 i TWH
236, których masa eksploatacyjnej wynosi od 16 do 36 t (informują o tym
w przybliżeniu dwie ostatnie cyfry oznaczenia). Lżejsze modele doskonale trafiają

w potrzeby sektora recyklingu, cięższe,
zwłaszcza modele 28‑ i 36‑tonowe
mogą być atrakcyjną propozycją dla
branży złomowej.
Wszystkie maszyny są oferowane z podnoszoną kabiną, zapewniając operatorowi znakomitą widoczność całego obszaru

Dzięki unoszonej kabinie operator maszyny przeładunkowej widzi dokładnie co dzieje się
w zasobniku rozdrabniacza. Łatwiej mu ocenić czy może załadować kolejną porcję materiału,
czy trzeba jeszcze poczekać albo inaczej go ułożyć.
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roboczego. Takie rozwiązanie ułatwia też
precyzyjny załadunek materiału do zasobnika rozdrabniacza albo efektywne napełnienie kontenera czy naczepy z ruchomą podłogą – z góry widać ich wnętrza.
Kabiny mają ponadto jednoczęściowe, nachylone do przodu szyby czołowe i standardowo są oferowane bez kierownicy
(sterowanie układem jazdy odbywa się za
pomocą joysticka), co w jeszcze większym
stopniu polepsza widoczność tuż przed
maszyną. W trosce o zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pracy fabryczne wyposażenie wszystkich modeli obejmuje klimatyzację, tylną i boczną kamerę oraz przyciemniane szyby, które ograniczają nagrzewanie się wnętrza,
operator jest mniej oślepiany przez słońce,
a sama maszyna ma bardziej nowoczesny
wygląd. Drzwi są przesuwne, co w porównaniu do otwieranych na bok nie naraża
ich na uszkodzenie i ułatwia wchodzenie/
wychodzenie w ciasnej przestrzeni.
Najmniejsza maszyna (TWH 216) zapewnia maksymalny zasięg równy 9 m,
w największej (TWH 236) wynosi on 15 m.
W modelach do TWH 226 włącznie można wybrać ramię proste lub wielofunkcyjne, w pozostałych tylko proste. Pierwsze
TK nr 4/2020
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z nich stanowi optymalne rozwiązanie
w przypadku, gdy maszyna będzie wykorzystywana głównie do prac załadunkowych przy użyciu chwytaka wielopalczastego, skorupowego albo elektromagnesu. Drugie jest zaopatrzone w dodatkowy siłownik hydrauliczny, który powoduje ruch narzędzia roboczego w płaszczyźnie pionowej. Montuje się na nim chwytaki do sortowania wyposażone w rotator,  
umożliwiające precyzyjne manipulowanie materiałem. Taki osprzęt doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy np. z pryzmy odpadów trzeba wysortować jakieś
zanieczyszczenia.
Aby zapewnić odpowiednią stabilność
wszystkie modele mają po cztery hydraulicznie rozkładane podpory punktowe. Są
one niezależnie regulowane, umożliwiając
wypoziomowanie maszyny na nierównym
terenie. Oprócz dwóch największych modeli do każdego można zamówić lemiesz
zastępujący przednie podpory. Niemal we
wszystkich maszynach standardem są koła
pełne. Wyjątek stanowi model TWH 216,
który w podstawowej wersji jest oferowany
z ogumieniem pneumatycznym, natomiast
pełne należy do opcji. Identyczna sytuacja
dotyczy układu centralnego smarowania
– standard poza modelem TWH 216.

Wszystkie maszyny mogą mieć napęd spalinowy lub elektryczny. W drugim przypadku, jeśli zachodzi konieczność częstej zmiany miejsca pracy w obrębie dużego zakładu, warto rozważyć opcję tzw. power‑packa.
Obejmuje on niewielki silnik spalinowy z pompą hydrauliczną, umożliwiający autonomiczny (bez podłączenia
do prądu) przejazd maszyny na niewielkiej odległości. W wielu sytuacjach
jednak wystarczy odpowiednio długi
przewód zasilający, nawinięty na specjalnym bębnie.
We wszystkich maszynach przeładunkowych Terex Ecotec są do wyboru różne praktyczne opcje, które z jednej strony pozwalają na optymalizację
ceny, jak również idealne dostosowanie jednostki do konkretnych zastosowań czy preferencji użytkownika. Poza
ww. rozwiązaniami na uwagę zasługuje system bezpieczeństwa umożliwiający wyznaczenie wirtualnych granic
dla ruchów osprzętu. Jest on szczególnie polecany w przypadku maszyn pracujących w hali, ponieważ korzystając
z niego operator nie musi mieć obaw,
że uderzy ramieniem o zadaszenie budynku.

Ramię wielofunkcyjne ma dodatkowy siłownik
(jak w zwykłej koparce), co umożliwia
stosowanie łyżek do sortowania i precyzyjne
operowanie materiałem.
REKLAMA

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ
ROZDRABNIANIA
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Jednowałowy Rozdrabniacz Wolnoobrotowy
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Nowa rodzina
koparko‑ładowarek CAT
Od maja br. w ofercie Bergerat Monnoyeur są dostępne nowe koparko‑ładowarki Cat. Zostały zbudowane
w oparciu o cenione maszyny serii F2, ale zastosowano w nich wiele udoskonaleń, mających wymierny,
pozytywny wpływ na warunki pracy operatora, wydajność, bezpieczeństwo i oczywiście środowisko.

N

owa gama obejmuje cztery modele z analogicznym do poprzedniego oznaczeniem (428, 432,
434 i 444), ale zgodnie z przyjętą przed kilkoma laty nomenklaturą – już
bez oznaczenia generacji. Z oferty zniknęła maszyna 427F2, czyli jedyna koparko
‑ładowarka Cat wyposażona tylko w najsłabszy silnik o mocy 55 kW. Obecnie jednostka o takich osiągach jest standardowo
W nowych koparko‑ładowarkach Cat
przeprojektowano pokrywę silnika.
W porównaniu do maszyn serii F2 ma
większy o 5° kąt nachylenia, dzięki
czemu polepszyła się widoczność
na przedni osprzęt.
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stosowana w modelu 428, choć w ramach opcji można do niego zamówić silnik
70- lub 74,5-kilowatowy. Wszystkie nowe
koparko‑ładowarki Cat napędza jednostka
Cat C3.6 (pojemność 3,6 dm3), zastępująca
silnik Cat C4.4 o pojemności 4,4 dm3. Poza
wspomnianymi odmianami 55 i 70 kW występuje jeszcze w wersjach 74,5 i 82 kW
oferowanych w pozostałych modelach nowych maszyn. Silnik C3.6 spełnia normy

emisji spalin Stage V – obecnie to jeszcze
rzadkość w przypadku koparko‑ładowarek.
Aby osiągnąć zgodność z najbardziej restrykcyjnymi wymogami zastosowano
redukcję katalityczną (SCR) oraz filtr cząstek stałych (DPF). Obsługa układu wiąże się jedynie z okresowym uzupełnianiem płynu DEF. W modelu 428 z silnikiem
55 kW dla ograniczenia emisji do poziomu
Stage V wystarczył sam filtr DPF.
Operator ma do wyboru trzy tryby pracy, które umożliwiają precyzyjne dostosowanie osiągów maszyny do wykonywanego zadania, a tym samym oszczędność paliwa sięgającą nawet 10% w porównaniu
do koparko‑ładowarek serii F2. Może korzystać z trybu ekonomicznego, standardowego i standardowego plus. Ten ostatni służy głównie poprawie wydajności maszyny poprzez zwiększenie prędkości pracy
osprzętu koparkowego.
Wszystkie nowe koparko‑ładowarki
Cat mają napęd na cztery koła
i 100‑procentową blokadę tylnego mechanizmu różnicowego, co polepsza przyczepność w trudnych warunkach terenowych.
Tak jak wcześniej modele 434 i 444 zostały wyposażone w jednakowe koła
TK nr 4/2020
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maszyny robocze
operatora lub realizowanych zadań. Aby
wykonać konkretny ruch trzeba np. mocniej wychylić joystick. Taka funkcja zwiększa precyzję operowania narzędziem roboczym, co łatwo docenić przy skarpowaniu czy wyrównywaniu terenu. W modelach 432 i 444 można sterować przednim i tylnym osprzętem jednocześnie,
przy czym w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań fotel nie musi obrócony o 90° – może znajdować się
w dowolnej pozycji.
Koparko‑ładowarki 428 i 434 są dostępne z jednym ramieniem o długości
4,3 m, ale można do nich zamówić siłownik wysięgnika stosowany w modelach
432 i 444, dzięki czemu ich udźwig wzrasta ok. 10%. Maszyny 432 i 444 umożliwiają wybór między standardowym ramieniem 4,3 m i opcjonalnym 4,9 m, które zwiększa głębokość kopania do ponad
6 m. Podobnie jak wcześniej wszystkie

Jednoczesne sterowanie przednim i tylnym osprzętem może się odbywać przy dowolnej pozycji
fotela – nie trzeba go obracać o 90°.

na obu osiach (o rozmiarze 440/80 R28 lub
440/80 R24) i wszystkie są skrętne. W nowych maszynach zwiększyła się gama dostępnych skrzyń biegów. Zależnie od modelu jest stosowana przekładnia ręczna
PowerShuttle z czterema przełożeniami
do jazdy w przód/tył (standard dla maszyn
428 i 434), PowerShfit (4 biegi do przodu,
3 do tyłu, standard w 432), w przypadku
której zmiana biegów odbywa się w sposób półautomatyczny za pomocą dźwigni
umieszczonej przy kierownicy, lub w pełni
automatyczna Autoshfit typu 6P/3T, montowana jako wyposażenie podstawowe
modelu 444. Ostatnia przekładnia występuje jeszcze w wersji z blokadą zmiennika
momentu obrotowego.
W maszynach 432 i 444 zwiększono wydajność pompy hydraulicznej ze
163 do 187 l/min – to najlepszy wynik

w obecnie dostępnych koparko
‑ładowarkach. Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym
wynosi 250 bar. Oba ww. modele są standardowo wyposażone
w sterowanie elektrohydrauliczne osprzętem ładowarkom i koparkowym za pomocą joysticków
zintegrowanych z fotelem. W maszynach 428 i 434 standardem
jest sterowanie dźwigniowe (mechaniczne), natomiast w ramach
opcji można zamówić tradycyjne sterowanie hydrauliczne (pilotowe). Dotyczy to jednak tylko
osprzętu koparkowego, a joysticki te nie są zintegrowane z fotelem. Sterowanie elektrohydrauliczne pozwala m.in. na dostosowanie
czułości joysticków do preferencji

Opcjonalny tablet służy do kontroli, sterowania
i diagnostyki maszyny, wpisuje się na nim również kod
chroniący przed nieautoryzowanym użyciem sprzętu.
Takie rozwiązanie do minimum ogranicza liczbę
przyrządów i oferuje jeszcze większe możliwości.

Zależnie od modelu nowe koparko‑ładowarki Cat zapewniają głębokość kopania przekraczającą
6 m. Niewielu konkurencyjnych producentów może się pochwalić takim wynikiem.
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modele mogą być doposażone w przednie szybkozłącze hydrauliczne.
Nowe koparko‑ładowarki mają bardziej
komfortowe wnętrze i przeprojektowany
system kontroli i zarządzania pracą maszyny. Obejmuje on duży, kolorowy ekran LCD,
na którym są wyświetlane czytelne wskaźniki analogowe oraz ikony umożliwiające szybkie przechodzenie między wieloma
funkcjami. Operator ma również do dyspozycji pełne opisy diagnostyczne, co ułatwia np. podjęcie odpowiednich czynności
serwisowych. Taki tablet jest dostępny we
wszystkich maszynach za wyjątkiem modelu 428 z silnikiem 55 kW. Standardowe
rozwiązanie tworzy nieco mniejszy ekran
z sześcioma przyciskami.
Karol Wójtowicz
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Hard from Edge to Edge

lemiesze do spycharek, ładowarek, koparek
okładziny skrzyń, koszy zasypowych
noże i przeciwnoże, ostrza, młotki itp.
płyty policzkowe, kliny i części do kruszarek
sita do przesiewaczy,
inne według wymagań klientów

JEŚLI ZNAJDZIESZ
TAKI SAM PRODUKT*
U INNEGO DOSTAWCY,
MY SPRZEDAMY CI GO
5% TANIEJ
* o takich samych parametrach
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maszyny robocze

Minikoparka LiuGong 9018F
– niewielkie rozmiary,
imponujące możliwości
Rok temu LiuGong
wprowadził do oferty
koparki nowej generacji
(seria F). Gamę tych
maszyn rozpoczyna
model 9018F, który dzięki
kompaktowej budowie
a jednocześnie wysokim
osiągom jest ciekawą
propozycją dla sektora
komunalnego.

K

onserwacja wodociągów i kanalizacji, usuwanie awarii, prace instalacyjne, nowe nasadzenia, zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych – to tylko kilka przykładów robót ziemnych, z jakimi muszą

się mierzyć firmy komunalne. Dla wielu
osób pierwszym wyborem w takich sytuacjach jest koparko‑ładowarka. Maszyny
te charakteryzują się wysoką uniwersalnością, ale mają też swoje ograniczenia.
Kluczowym są ich względnie duże rozmiary, uniemożliwiające pracę w niewielkich przestrzeniach lub dojazd
do miejsca robót. Takie
problemy nie występują w przypadku minikoparki LiuGong 9018F.
Maszyna w wersji z pełnowymiarową
kabiną
ma masę eksploatacyjną
1900 kg (z zadaszeniem
1800 kg) i minimalną
szerokość poniżej 1 m
(dokładnie 980 mm),
dzięki czemu łatwo nią
Obracany wysięgnik umożliwia realizację wykopu
przejechać przez furtbezpośrednio przy ścianie lub ogrodzeniu. Wydajniejszy układ
kę a nawet dostać się
hydrauliczny ma mniejsze zapotrzebowanie na moc silnika
do wnętrza budynku,
o 15‑20% w porównaniu do maszyny poprzedniej generacji.
np. w celu precyzyjnych
44 | technika-komunalna.pl

prac rozbiórkowych. Takie parametry są
też istotne przy częstych zmianach miejsca wykorzystania sprzętu, zwłaszcza
gdy w grę wchodzą duże odległości.
Minikoparkę można załadować na zwykłą
autolawetę lub przyczepę samochodową
i niewielkim kosztem przetransportować
w miejsce zastosowania.
Po pokonaniu wąskiego przejazdu istnieje możliwość hydraulicznego rozsunięcia gąsienic. Wtedy szerokość maszyny wzrasta o ponad 30 cm (dokładnie
do 1290 mm), co polepsza stabilność minikoparki. Standardowo model 9018F
jest oferowany z gąsienicami gumowymi
o szerokości 230 mm, ale można je zastąpić stalowymi pasami gąsienicowymi o takiej samej szerokości. W opcji są dostępne
gumowe nakładki oraz dłuższy wysięgnik
lemiesza (sięgający do łyżki).
Opracowując koparki serii F firma
LiuGong położyła szczególny nacisk na „inteligentne” rozwiązania i ochronę środowiska, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających rynków świata. Z tego względu
TK nr 4/2020

ZBUDOWANE W POLSCE
WSPIERANE Z POLSKI

Dowiedz się
więcej

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

polska@liugong.com

• POLSKA PRODUKCJA
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I ŁADOWAREK KOŁOWYCH
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maszyny robocze
(z ang. wyczuwający obciążewzdłuż ogrodzenia, co w jeszcze większym
nie). Zapewnia on wysoką wydajstopniu zwiększa wszechstronność zastoność i umożliwia precyzyjną konsowania nowej maszyny LiuGong.
trolę wszystkich ruchów osprzęMontowana standardowo zamknięta
tu, co najłatwiej docenić przy rekabina spełnia wymagania TOPS i ROPS,
alizacji zadań wymagających duchroniąc operatora przed skutkami przeżej dokładności. Dodatkowe obwrócenia się maszyny. Ma przestronne
wody hydrauliczne wchodzą
wnętrze i duże przeszklenia, które ułatwiaw skład wyposażenia standarją obserwację najbliższego otoczenia, np.
dowego, znacząco rozszerzapodczas pokonywania wąskich przejazjąc zakres zastosowań maszydów. Wyposażenie podstawowe obejmuny poprzez możliwość korzystaje m.in. układ ogrzewania i odszraniania,
nia z różnego osprzętu. Dotyczy
radio z funkcją odtwarzania MP3, rozbuto również cięższych narzędzi, bo
dowany zestaw wskaźników, automatyczw ofercie LiuGong jest dostępna
ny system diagnostyczny oraz dwa świadedykowana, dodatkowa przetła robocze – jedno na wysięgniku, jedno
Choć to platforma minikoparki, stanowisko operatora
ciwwaga o masie 30 kg (standarna kabinie. W ramach opcji można zastojest bardzo komfortowe. Uwagę zwracają duże miejsce
na nogi i ergonomicznie rozmieszone przyrządy. Bez
dowa ma masę 70 kg). W podsować np. fotel z zawieszeniem mechawzględu na warunki temperaturowe, olej obwodu
stawowej komplesterowania jest wstępnie podgrzewany podczas
tacji minikoparka
rozruchu, gwarantując gotowość maszyny do pracy
w ciągu kilku sekund.
9018F występuje
z łyżką 0,045 m3,
do napędu modelu 9018F zastosowaale przewidziano do niej szeno 3‑cylindrowy, rzędowy silnik Yanmar
reg innych specjalnie zaproo pojemności 1,3 dm3, spełniający najjektowanych łyżek.
bardziej restrykcyjne normy emisji spalin
Wysięgnik ma długość
EU Stage V. Nowoczesna jednostka zapew1685 mm, natomiast rania odpowiednią moc (13,4 kW/18 KM),
mię – 1070 mm. Przy takiej
a jednocześnie niewielkie zużycie paliwa.
konfiguracji
maksymalna
W tym celu wprowadzono np. funkcję augłębokość kopania wynosi
tomatycznego zmniejszania i zwiększania
2,29 m. Jeśli nie jest wystarprędkości obrotowej silnika zależnie od poczająca, można zamówić
trzeb. Operator przez cały czas pracy ma
wersję z opcjonalnym ramieW pełni otwierane pokrywy boczne i tylna zapewniają
więc do dyspozycji wysokie osiągi, ale maniem o długości zwiększowygodny dostęp, co ułatwia codzienne czynności kontrolne
oraz przeglądy okresowe.
szyna wykazuje niższe spalanie. Różnica
nej do 1210 mm. Wówczas
w porównaniu ze średnim wynikiem nogłębokość kopania wrasta
towanym przez konkurencyjne maszyny
do 2,43 m. Praktycznym rozwiązaniem jest
nicznym, dodatkowe reflektory robocze
jest bardzo duża, bo sięga aż 10%. Istotny
funkcja obrotu wysięgnika o 72° w lewo
(nawet cztery z przodu i dwa z tyłu), alarm
wpływ na taki rezultat ma idealnie dobrai 52° w prawo. Pozwala ona na prowadzetransportowy i GPS.
ny układ hydrauliczny typu load sensing
nie wykopu bezpośrednio przy ścianie albo
Karol Wójtowicz

Model 9018F występuje
też z zadaszeniem.
W porównaniu
do odmiany z kabiną
taka wersja jest lżejsza
o 100 kg.
W minikoparce
LiuGong 9018F
są dostępne
gąsienice
gumowe
i stalowe.
Sterowane
jednym
przyciskiem
automatycznie
rozsuwane
podwozie
pozwala
na szybkie
pokonywanie
ciasnych
przejazdów.
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42 TONY NIEPOWSTRZYMANEJ MOCY
NOWA KABINA NAJWYŻSZEJ KLASY
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI WIDOCZNOŚCI LEPSZEJ O 33%
LEMIESZE O DUŻEJ POJEMNOŚCI STWORZONE DO CIĘŻKIEJ PRACY
ZAPROJEKTOWANA DO PRACY W GÓRNICTWIE, LEŚNICTWIE I BUDOWNICTWIE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: napisz na INFO@DRESSTA.COM lub odwiedź stronę WWW.DRESSTA.COM

maszyny robocze

Myjka ciśnieniowa – nowy
osprzęt do ładowarek Bobcat
Firma Bobcat wprowadziła do oferty osprzęt w postaci myjki ciśnieniowej, uzupełniając gamę
ponad 100 różnych narzędzi roboczych. Nowy osprzęt jest przeznaczony do ładowarek gąsienicowych
oraz o sterowaniu burtowym.

N

iewielkie wymiary nowego osprzętu gwarantują wysoką wydajność
i upraszczają wymagania dotyczące
transportu, a regulowana przednia
dysza pozwala dostosować go do różnych
rodzajów pracy. Szybkie i łatwe podłączenie
do maszyny Bobcat umożliwia natychmiastowe podjęcie pracy w dowolnym miejscu.
Dostępne są trzy różne modele myjki ciśnieniowej: 250S, 250M oraz 250L. Pasują
one do wielu ładowarek Bobcat i spełniają określone wymagania szerokiego spektrum zastosowań. Są to:
• prace drogowe i budowlane,
• dezynfekcja w celu ochrony przed
covid‑19 i inne rodzaje ochrony
sanitarnej,
• czyszczenie wyposażenia w parkach
i przy ulicach,
• konserwacja linii kolejowych, mostów
i tuneli,
• czyszczenie różnego rodzaju maszyn.
Daniele Paciotti, dyrektor ds. linii osprzętu Bobcat w regionie Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki tak komentuje wprowadzenie do oferty nowego osprzętu:
– W palecie osprzętu Bobcat obecnie ofe‑
ruje myjki ciśnieniowe, dzięki którym mycie
ulic, znaków i wyposażenia na ulicach jest
łatwiejsze i skuteczniejsze niż do tej pory.
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Tam, gdzie nie mogą się dostać większe,
specjalistyczne maszyny lub gdzie prace
muszą być wykonane mechanicznie, nowa
myjka ciśnieniowa zamontowana na łado‑
warce Bobcat to najlepszy sposób na efek‑
tywną pracę. Doskonałe wyniki można
również uzyskać myjąc fasady i dachy, np.
aby usunąć zanieczyszczenia i mech.
Nowy osprzęt jest również bardzo uniwersalny, ponieważ pozwala na czyszczenie dużych powierzchni (operator przebywa wówczas w kabinie) lub czyszczenie

punktowe za pomocą lancy wysokociśnieniowej. – Lanca połączona do węża
na 20‑metrowym zwijadle zapewnia łatwe
przejście z mycia dyszą do mycia ręczne‑
go, umożliwiając alternatywne rozwiąza‑
nie czyszczenia wejść do budynków, na‑
rożników, pomników, maszyn, samocho‑
dów, ławek, znaków itp. w niewielkich
przestrzeniach – dodaje Daniele Paciotti.
Model myjki ciśnieniowej 250S jest
przeznaczony do ładowarki o sterowaniu
burtowym S100. Kolejny w linii to model
250M, który jest zatwierdzony do użytku na wszystkich ładowarkach o sterowaniu burtowym Bobcat od modelu
S450 do S650 i ładowarkach gąsienicowych T450, T590 oraz T650. Trzeci model, 250L, jest przeznaczony do użytku
z ładowarkami o sterowaniu burtowym
S630, S650, S770 oraz S850 oraz kompaktowymi ładowarkami gąsienicowymi T590, T650, T770 oraz T870. Do pracy z myjkami ciśnieniowymi wszystkie ładowarki poza S100 muszą być wyposażone w zestaw do sterowania osprzętem
Bobcat, który jest standardem w maszynach o wysokim przepływie.
Więcej informacji na temat firmy Bobcat
oraz oferowanych produktów można znaleźć na stronie www.bobcat.com
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maszyny recyklingowe
REKLAMA
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pojazdy komunalne

TERBERG Olympus HCT

idealny do odbioru odpadów gabarytowych
Z roku na rok przybywa
odpadów gabarytowych. Ich
odbiór i transport za pomocą
klasycznych śmieciarek jest
dość trudny i nie zawsze
odpowiednio efektywny. Firma
Terberg Matec Polska ma jednak
na to sposób. W jej ofercie jest
dostępna zabudowa Olympus
HCT zaprojektowana z myślą
o takich zastosowaniach.

N

azwa HCT to skrót od High Capacity
Tailgate, oznaczająca odwłok o zwięk‑
szonej pojemności. W porównaniu
do zwykłej konstrukcji jego długość jest większa o 300 mm, co zapewnia
pojemość 1,5 m3 (w standardowym wykonaniu wynosi ona 1,3 m3). Odwłok HCT jest
dostępny tylko z zabudowami Olympus,
ale z kompletnym typoszeregiem, czyli

od 14 do 27 m3. Duża pojemność odmiany HCT jest szczególnie pomocna przy odbiorze odpadów gabarytowych, zwłaszcza
tych największych, ponieważ o wiele ła-

Aby zmienić położenie burty wystarczy
pociągnąć za linkę połączoną z ryglami
blokującymi.

Po otwarciu burty do pozycji poziomej
tworzy się półka, na której można oprzeć
załadowywany przedmiot.
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twiej mieszczą się one w odwłoku i osoby
pracujące przy ich załadunku nie są narażone na duży wysiłek. W takich zastosowaniach najlepiej sprawdza się wersja Open
Back, a więc bez wrzutnika, który może utrudniać dostęp do wnętrza śmieciarki. Odwłok jest wtedy zakończony otwieraną burtą. Ustawia się ją w kilku pozycjach, w tym poziomo, dzięki czemu można na niej wygodnie oprzeć załadowywany przedmiot i jeszcze łatwiej wrzucić
go do odwłoka. W szczególności dotyczy
to szaf, tapczanów czy dużego i ciężkiego
AGD. Prasa nie jest w żaden sposób zmodyfikowana, bo już w przypadku zwykłego odwłoka ma wzmocnioną konstrukcję
i doskonale nadaje się do najtrudniejszych
zastosowań.   W porównaniu do typowej
śmieciarki odmiana HCT Open Back różni

się natomiast „okrojonym” panelem sterowania. Są na nim tylko przyciski ręcznego i automatycznego uruchamiania prasy,
komunikacji z kierowcą, bezpieczeństwa
i odkleszczania.
Jeśli w jakimś zakładzie istnieje obawa o ilość odpadów gabarytowych, a tym
samym niepełne wykorzystanie śmieciarki HCT, istnieje możliwość zamówienia jej
z wrzutnikiem. W takiej kompletacji nadal
będzie zapewniała łatwiejszy odbiór gabarytów, ale pozwoli również na obsługę typowych pojemników 2‑ i 4‑kołowych.
Więcej informacji na
www.terbergmatec.pl

Obsługa zabudowy Olympus HCT Open
Back, czyli bez wrzutnika, sprowadza się
jedynie do sterowania prasą.
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Jedna rewolucyjna seria.
Cztery nowe maszyny.
Poznaj zamiatarki kompaktowe
Bucher CityCat V20.

Wyłączny dystrybutor zamiatarek
Bucher Municipal w Polsce
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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Śmieciarki z przednim
załadunkiem FRONTPRESS
W szerokiej gamie produktów
oferowanych przez spółkę
EKOCEL są zabudowy z przednim
załadunkiem FAUN serii
FRONTPRESS. Zapewniają
one ograniczenie kosztów
zatrudnienia oraz większe
bezpieczeństwo i komfort pracy,
a jednocześnie stanowią bardzo
ciekawą propozycję w przypadku
niedoborów kadrowych.

J

uż od kilku lat można zaobserwować wzrost zainteresowania śmieciarkami
czołowymi.
Tłumaczy
to prosty rachunek ekonomiczny jak
również problemy z dostępnością pracowników. O ile druga kwestia po okresie pandemii będzie przez jakiś czas nieco mniej
dotkliwa, to dodatkowe oszczędności wynikające z eksploatacji jednego lub kilku
takich pojazdów mogą w znaczący sposób
wpłynąć na rentowność firmy komunalnej.
Aby praca tradycyjnej śmieciarki była odpowiednio efektywna, musi być obsługiwana przez 3‑osobową załogę. W przypadku zabudowy FRONTPRESS wystarczy
jedna osoba. Ma ona ograniczony kontakt z odpadami, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii i przebywa w kabinie, a więc poza strefą pracy mechanizmu
zasypowego. Kierowca‑operator nie jest

też narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy szybciej i łatwiej jest operować
poza kabiną, np. przy konieczności ręcznego podstawienia mniejszych pojemników.
W pojazdach oferowanych przez EKOCEL
przewidziano takie okoliczności, dlatego
istnieje opcja zdalnego sterowania za pomocą pilota, dzięki któremu można obserwować i kontrolować proces załadunku
odpadów z bezpiecznej odległości.
W śmieciarkach FRONTPRESS pojemnik jest chwytany przed śmieciarką za pomocą dwóch ramion, a następnie unoszony nad kabiną i opróżniany do umieszczonej za nią komory załadowczej. Znajduje
się w niej ruchoma płyta, która ma dwie
funkcje. Pierwsza polega na przepychaniu

Płyta wewnątrz skrzyni przesuwa odpady spod zasypu do tylnej części i jednocześnie
je zagęszcza, a po otwarciu „odwłoka” umożliwia szybki rozładunek śmieciarki
poprzez wypchnięcie zgromadzonego materiału.
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Tył zabudowy FRONTPRESS w niczym
nie przypomina tradycyjnej śmieciarki,
a najnowsza wersja tej zabudowy
zaprezentowana na targach IFAT
2018 zwraca dodatkowo uwagę
futurystycznym wyglądem.

odpadów do tylnej części śmieciarki, a tym
samym opróżnianiu komory załadowczej
i zagęszczaniu gromadzonego ładunku.
Druga wiąże się z rozładunkiem pojazdu
– po podniesieniu tylnej ściany zabudowy,
płyta wypycha odpady.
Istnieje szeroka gama pojemności skrzyni ładunkowej: od 28 do aż 38 m3, dzięki czemu konstrukcja FRONTPRESS oferuje
duże możliwości transportowe przy zachowaniu bardzo dobrej zwrotności pojazdu.
Jej przekrój jest taki sam zarówno w strefie
TK nr 4/2020
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Zestaw hydraulicznie
rozkładanych ścian wokół
otworu zasypowego
skutecznie zapobiega
rozpraszaniu przez wiatr
lekkich odpadów.

zasypu jak i pozostałej części. Dzięki temu
materiał łatwiej dostaje się do wnętrza,
a podczas opróżniania pojemników nie
tworzą się gniazda z zanieczyszczeniami,
łatwiej można utrzymać czystość we wnętrzu skrzyni. Gładki, prostokątny przekrój
umożliwia uzyskanie maksymalnej pojemności, co ma szczególne znacznie w przypadku lżejszych odpadów. Z kolei zastosowanie materiałów o wysokiej odporności na ścieranie optymalizuje masę własną
zabudowy i tym samym zwiększa dopuszczalną ładowność pojazdu. Ściany skrzyni

mogą być gładkie lub ożebrowane na zewnątrz profilem stalowym. Płyta wypychająca jest napędzana za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych zamontowanych krzyżowo. Minimalny stopień zagęszczania odpadów wynosi 1:4.
Przemyślana geometria ramion unoszących pozwala na uzyskanie wyjątkowo
dużego przechyłu urządzenia zasypowego, a dzięki temu następuje skuteczniejsze
opróżnianie pojemników. Praktycznym
rozwiązaniem są hydraulicznie podnoszone/opuszczane klapy dachowe przy

komorze zasypowej, które zapobiegają rozpraszaniu przez wiatr lżejszych odpadów, np. skrawków folii i papieru.
Zabudowa FRONTPRESS może współpracować z pojemnikami i kontenerami średniej wielkości (MGB, MGC) o pojemności
od 1,1 do 10 m3. Przy operowaniu wieloma różnymi pojemnikami warto zastosować hydrauliczną regulację rozstawu ramion. Standardowo wyposażenie pojazdu obejmuje fabryczne przygotowanie
urządzenia zasypowego do ważenia odpadów oraz system identyfikacji pojemników (RFID). Dodatkowo można zintegrować z kokpitem system FCS (Faun Control
System), oparty o nowoczesny, zorientowany przyszłościowo układ sterowania
wykorzystujący magistralę CAN. Wstępnie
obejmuje on system kontroli przestrzeni
z tyłu pojazdu, sterowanie oświetleniem
oraz różne analizatory. Sygnały pochodzące z systemu mogą być odczytywane cyfrowo i wykorzystywane do monitorowania pracy śmieciarki. Aby eksploatacja pojazdu odbywała się bez zakłóceń, wszystkie złącza i gniazda wtykowe oraz moduły
są wodoszczelne i odpowiadają europejskim standardom.
Karol Wójtowicz
REKLAMA
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Szwedzka stal w polskiej zabudowie
do recyklingu niemieckiego szkła
Szkło może być ponownie wykorzystane
praktycznie nieskończoną liczbę razy.
Ponieważ stłuczka z recyklingu topi się
w niższych temperaturach niż surowce,
z jakich powstaje szkło, dodając
ją zmniejsza się zapotrzebowanie
na energię, a także na piasek
kwarcowy, sodę i wapno.
Poszukując oszczędności i zmniejszenia
wpływu produkcji na środowisko
Niemcy już w 1974 r. wprowadzili
kompleksowy system zbiórki szkła
opakowaniowego. Wtedy wracało go
do przetworzenia tylko kilka procent,
ale już pod koniec lat 80. połowa,
natomiast obecnie blisko 90%!

W

ysoki wskaźnik jest możliwy dzięki zastosowaniu kontenerów ulicznych z podziałem na szkło białe, brązowe
i zielone. Takich zestawów jest obecnie
w Niemczech ok. 300 tys. Jeszcze ważniejsze było przestrzeganie przez obywateli zasad segregacji, obejmujących również

Zabudowa KH‑KIPPER
do selektywnej zbiórki
tłuczonego szkła
obejmuje skrzynię W1C
z siłownikiem czołowym
i systemem blokowania
w czasie jazdy Hyfix
oraz zakabinowy żuraw
HIAB X‑Hiduo 158.

usuwanie kapsli, zakrętek itp. Ponowne
wykorzystanie odpadów szklanych przy
produkcji szkła opakowaniowego wymaga
bowiem dużej czystości: tona odpadów nie
może zawierać więcej niż 25 g ceramiki,
kamieni i porcelany oraz maksymalnie 5 g
metali nieżelaznych. Stopy żelaza i składniki
organiczne są łatwiejsze do oddzielenia,

Skrzynia W1C o wysokości 2600 mm jest podzielona przykręcanymi przegrodami na 3 części,
co pozwala precyzyjnie przeładowywać posortowane wcześniej szkło. Stateczność skrzyni przy
wywrocie zapewnia stabilizator nożycowy.
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ale i tu wiele może pomóc wcześniejsze
zdjęcie zakrętki ze słoika. Szczególnie ważna jest czystość koloru stłuczki. Białe szkło
opakowaniowe ma najwyższe wymagania
i tu nie dodaje się więcej niż 50% odpadów
przy bardzo starannej selekcji. Najmniej
wrażliwe jest szkło zielone, toteż jego powstaje najwięcej.
Z oczywistych względów podział kolorów musi być ściśle zachowany w czasie transportu odpadów szklanych z pojemników ulicznych do instalacji przetwarzania odpadów. Ma to zasadniczy wpływ
tak na ekonomiczność procesu końcowego sortowania, jak i na przekonanie obywateli, że ich wysiłek nie idzie na marne.
Dlatego w Niemczech do przewozu szklanych odpadów opakowaniowych są stosowane pojazdy specjalizowane, które rozładowują każdą frakcję osobno. Wydajny
transport zużytych opakowań szklanych
stawia jeszcze dwa niełatwe wymagania:
dużą pojemność skrzyni ładunkowej wobec niewielkiej masy właściwej stłuczki
(300‑350 kg/m3) i odporność na uszkodzenia przez erozyjne szkło.
Wszystkie te warunki spełnia wywrotka
zabudowana przez KH‑KIPPER dla niemieckiego klienta na 4‑osiowym (8x2) podwoziu
IVECO Stralis. Tylnozsypowa skrzynia W1C
TK nr 4/2020
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Wewnętrzne przegrody są demontowane za
pomocą żurawia. Estetyczny wygląd skrzyni
narażonej na kontakt z agresywnym szkłem
zapewnia podkład cynkowy i warstwa
lakieru (klient wybrał optymistyczny turkus).

ma pojemność aż 39 m3 (dł.xszer.xwys.
6900x2320x2600 mm). Stosowną wytrzymałość i trwałość uzyskano stosując dwa
rodzaje stali – oczywiście produkcji SSAB.
Podłoga jest wykonana z blachy o grubości 4 mm z odpornej na ścieranie stali HARDOX 450, a wszystkie ściany ze stali o wysokiej granicy plastyczności STRENX
700. Boczne burty zostały dodatkowo
usztywnione pionowymi wzmocnieniami.
Tylna otwiera się automatycznie na górnych zawiasach przy wywrocie i ma dodatkowe uszczelnienie.
Osobliwością skrzyni KH‑KIPPER jest podzielenie jej dwiema poprzecznymi przegrodami stalowymi na 3 komory. Są otwierane

niezależnie i umożliwiają opróżnienie ze szkła
kształtować w sposób optymalny dla konwszystkich pojemników w jednym kursie, bez
strukcji, z minimalnymi promieniami gięcia.
ryzyka zmieszania w czasie transportu i rozWiadomo też, że blachy ze stali SSAB mają
ładunku. Oznaczało to konieczność przygomałe i ściśle przestrzegane tolerancje grubotowania wycięcia pod ramię żurawia nie tylści oraz składu. Żadna kolejna dostawa nie
ko w przedniej ścianie, ale i w przegrodach.
przyniesie nieprzyjemnych niespodzianek
Obie stale SSAB mają bardzo dobre włatechnologicznych.
ściwości mechaniczne, zapewniając dłuWojciech Karwas
gą eksploatację skrzyni i jej estetyczny wygląd przez wiele lat. Użyto
blach o stosunkowo małej grubości, co przekłada się na mniejszą
masę własną pojazdu i tym samym
większą ładowność. Z punktu widzenia producenta zabudowy, zaletą jest dobra spawalność obu gatunków dzięki niskiej zawartości węgla
i składników stopowych. Swoją wytrzymałość i twardość uzyskują dzięki
odpowiedniej obróbce mechanicznej
i cieplnej w hucie. Drobnoziarnista
stal STRENX 700 wyróżnia się także
podatnością na gięcie, co umożliwia
zmniejszenie liczby elementów, a zatem i pracochłonności, np. zaginaTo nie była najbardziej skomplikowana zabudowa w historii
jąc górne obrzeże skrzyni ładunkoKH‑KIPPER, ale jedna z największych z wykorzystaniem stali
HARDOX i STRENX. Projektowi poświęcono więc wiele uwagi,
wej z arkusza blachy przeznaczoneoptymalizując parametry transportowe gotowego pojazdu.
go na burtę. Detale można przy tym
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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ADVERTORIAL

Pierwszy polski elektryczny
mini truck o DMC 3,5 t
Jeden z najdłużej działających na świecie producentów pojazdów elektrycznych, firma MELEX Sp. z o.o.
z Mielca, z sukcesem zakończyła prace związane z powstaniem N.TRUCK‑a. Modułowy pojazd
elektryczny o DMC 3,5 t idealnie wpisuje się w potrzeby branży komunalnej. Dlaczego?
Potrafi znacznie więcej niż zwykły środek transportu: możliwość zastosowania różnorodnego
osprzętu pozwala N‑TRUCK‑owi zmienić się w pojazd do zadań specjalnych.

W

yposażony w baterie litowo
‑jonowe N.TRUCK dysponuje ładownością 2 t, czyli
dwa razy większą niż dotychczas produkowane przez firmę z Mielca
pojazdy czy samochody dostawcze znanych marek. Nowy model osiąga prędkość do 70 km/h i jest w stanie pokonać na jednym ładowaniu dystans prze‑
kraczający 150 km, co umożliwia pracę pojazdu przez całą dobę. Poza brakiem emisji spalin bardzo ważną zaletą

N.TRUCK‑a jest jego lekka konstrukcja
i niewielkie rozmiary. Dzięki szerokości do 1500 mm i promieniowi zawracania od 4,9 do 5,9 m (zależnie
od rozstawu osi) może się on sprawnie poruszać w wąskich uliczkach, ścisłych centrach miast czy na starówkach. Zerowa emisja zanieczyszczeń
i cichy napęd rozszerza ponadto jego
zastosowanie o strefy zamknięte dla
pojazdów spalinowych, miejsca wrażliwe na hałas, a także wnętrza hal magazynowych, gdzie liczy się zarówno
dobra zwrotność, jak i brak spalin.  
Znaczny prześwit i krótki zwis przedni zapewniają odpowiednie właściwości terenowe, co pozwala na bezpośredni dojazd w miejsce pracy, np. pokonując krawężnik. N.TRUCK ma standardowo
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napęd na przednią oś, natomiast opcjonalnie jest dostępny w wersji 4x4. Przestronna
kabina z ergonomicznie rozmieszczonymi
przyrządami gwarantuje wysoki komfort,
a duże przeszklenia znakomitą widoczność we wszystkich kierunkach, ułatwiając manewrowanie w ograniczonej przestrzeni. Bezpieczeństwo pojazdu zwiększają ponadto 3‑punktowe, zintegrowane
z fotelami pasy bezwładnościowe, solidna
konstrukcja „klatki” kabiny oraz hamulce
tarczowe przy obu osiach.

niższym położeniem środka ciężkości, polepszając stabilność ciężarówki, zwłaszcza
z wysoką zabudową.
Nowy model łatwo dostosować
do indywidualnych potrzeb poprzez
możliwość wyposażenia go w specjalistyczny osprzęt. Dzięki temu N.TRUCK
znajdzie dla siebie pracę przez 365 dni
w roku. Wiosną będzie pomocny przy zamiataniu ulic czy alejek po zastosowaniu szczotki walcowej, latem przy utrzymaniu zieleni, jesienią przy zbieraniu li-

Niska platforma umożliwia montaż zabudów o większej kubaturze, ale ma też
wpływ na wysokość progu załadunkowego, która jest szczególnie istotna przy
ręcznym załadunku i rozładunku pojazdu. Taka konstrukcja charakteryzuje się też

ści, a zimą przy odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi po zamontowaniu
pługa i posypywarki. Mobilny system hydroforowy można wykorzystać do dezynfekcji, a także mycia
znaków drogowych, słupków czy ławek w parku, jak również podlewania. Przez wszystkie pory roku będzie też znakomitym rozwiązaniem
do odbioru odpadów, np. w obsłudze osiedli z gęstą zabudową.
Produkcja seryjna i sprzedaż modeli z linii N.TRUCK jest zaplanowana na początek 2021 r. Będą dostępne dwie wersje: średnia z rozstawem
osi 2500 mm i długa z rozstawem osi
3000 mm. Modułowa budowa umożliwi montaż różnych zabudów, zapewniając
szeroki wachlarz zastosowań pojazdu.
TK nr 4/2020
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Grupa TREE

wywozi materiały porozbiórkowe
wywrotkami Schwarzmüller

W trudne miejsca, gdzie trzeba dużo manewrować przed rozładunkiem,
są kierowane naczepy‑wywrotki 2‑osiowe z ciągnikami 6x4. Taka naczepa
ze skrzynią stalową w wykonaniu Schwarzmüller waży ok. 5,9 t.

Grupa TREE należy do największych firm wyburzeniowych w Polsce. To ona rozebrała tak znane budynki
jak „szkieletor” we Wrocławiu czy Rotunda i Sezam w Warszawie. Jej dziełem było usunięcie estakad
Trasy Łazienkowskiej, a w maju br. wiaduktu Kinowa nad Trasą w jej praskiej części.

W

przebiegu wyburzeń TREE najbardziej zaskakuje szybkość:
ten wiadukt zniknął w ciągu
weekendu. To kwestia dobrej
organizacji pracy, w której duże znaczenie
miał sprawny transport gruzu z Grochowa
do bazy firmy w Łubnej, gdzie jest on zbierany. W tym przypadku to raptem 30 km,

ale pomnożone przez liczbę kursów wszystkich wywrotek uczestniczących w wywozie
daje to sporą odległość, generując znaczne koszty. A połowę tej trasy trzeba pokonać na pusto! Dlatego w Grupie uważnie
dobiera się pojazdy do każdego zadania,
zwracając uwagę na zwrotność, właściwości terenowe, zużycie paliwa, ale przede

„Miejskie” zestawy TREE to lekkie ciągniki Scania z silnikami 410 KM i naczepy‑wywrotki Schwarzmül‑
ler w lekkim wykonaniu, czyli ze skrzynią aluminiową, na lekkich osiach (1. i 3. podnoszone) i kołach.
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wszystkim na małą masę własną. Lekka
wywrotka zabierze więcej ładunku na raz,
więc będzie mniej wożenia. Jadąc bez obciążenia mniej spali. Mniejsze jest również
ryzyko przekroczenia masy dopuszczalnej,
a pojazdy firmy wykonującej większość
prac w dużych miastach są szczególnie narażone na kontrolne ważenia.
Z drugiej strony, zawsze jest obawa,
że wywrotka o nadmiernie odchudzonej
konstrukcji będzie nietrwała i zawodna.
Dlatego zakup naczep‑wywrotek poprzedziło dokładne rozpoznanie bogatej oferty
rynkowej, by wybrać rozwiązania optymalne do warunków eksploatacji w TREE. Jeśli
chodzi o markę, zdecydowano się na austriacką Schwarzmüller. Ma ona wieloletnią dobrą renomę jako producent lekkich
i mocnych wywrotek, a w ostatnim okresie jeszcze umocniła tę pozycję, koncentrując wysiłki konstruktorów i technologów na ulepszeniach pojazdów budowlanych poszukiwanych w dużo inwestującej Europie. Zmniejszenie masy można
uzyskać na 2 sposoby: wykonując skrzynie
TK nr 4/2020
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ze stopów aluminium, jeśli do przewiezienia jest głównie miałki urobek, lub z wytrzymałej stali o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, gdy wozi się także
betonowy gruz „najeżony” zbrojeniem.
Schwarzmüller proponuje oba materiały na skrzynie rynnowe naczep‑wywrotek
i z obu skorzystano w TREE, która nie tylko burzy, ale i buduje i nieraz musi wywieźć
sporo materiału z wykopów. Dlatego część
naczep‑wywrotek TREE ma aluminiowe
„rynny” o pojemności 24 m3 na podwoziach
3‑osiowych, a część stalowe, tej samej wielkości, ale na podwoziach 2‑osiowych. Te
drugie współpracują z ciągnikami 6x4 i są
przeznaczone do pracy na ciasnych placach
budowy, gdzie liczą się również zwrotność
i właściwości trakcyjne.
W obu przypadkach ramy podwozi naczep są stalowe (można również zamówić aluminiowe). Schwarzmüller używa
drobnoziarnistej stali o wysokiej wytrzymałości, łatwej w kształtowaniu i spawaniu, by uzyskać lekką i sztywną zarazem
konstrukcję podwozia. Stalowe skrzynie
wywrotek są w całości wykonane ze stali Hardox o bardzo wysokiej odporności
na ścieranie. Arkusze blachy na podłogę

Zestawy z naczepami
aluminiowymi zapewniają
ładowność ok. 3 t większą
niż pojazdy wyposażone
w skrzynie stalowe.

i burty są wielokrotnie zaginane, tworząc
krawędzie wzmacniające skrzynię i utrudniające przyleganie urobku. Osie z hamulcami tarczowymi także przyczyniają się
do obniżenia masy własnej. Naczepom
‑wywrotkom Schwarzmüller z aluminiowymi skrzyniami rynnowymi trudno dorównać pod tym względem: mieszczą się
w 4,8 t. Zestawy TREE z ciągnikami Scania niewiele przekraczają 12 t po zatankowaniu, ale oba pojazdy mają koła aluminiowe wybierane ze względu na znaczącą

(w sumie ok. 200 kg) oszczędność na masie własnej.
O wyborze TREE zadecydowało kilka
czynników. Poza lekkością pojazdów wzięto
pod uwagę także pozycję producenta zaliczanego do grona marek premium, co wykorzystano jako własny argument marketingowy. Do wyboru oferty Schwarzmüller
Polska przekonywał także sprawnie działający serwis w Błoniu oraz bezwzględne dotrzymywanie terminów dostaw.
Wojciech Karwas
REKLAMA
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Meiller Kipper prezentuje
nowości zaplanowane na IFAT

Tegoroczne targi IFAT zostały odwołane z powodu COVID. W miejsce tradycyjnej imprezy organizatorzy
zorganizowali platformę cyfrową, na której międzynarodowa branża komunalna mogła zaprezentować swoje
propozycje. Firma Meiller Kipper skorzystała z tej możliwości, by przedstawić najnowsze produkty: hakowe
urządzenie załadunkowe RS21, bramowca AK16, wywrotkę trójstronną typu 9 i pilot radiowy i.s.a.r.‑control 3.

N

owy hakowiec Meiller RS21 o udźwigu nominalnym 21 t jest najszybszy w swojej klasie, zapewnia większą ładowność i wyznacza nowe
standardy bezpieczeństwa. Zastosowano
w nim dodatkowy zawór, który w trakcie
przeładunku pustego lub lekkiego kontenera przyspiesza ruch siłowników. Opcyjny
pakiet „Wydajność” umożliwia dalsze przyspieszenie ruchów i zaprogramowanie ich
sekwencji, włączanych pilotem zdalnego
sterowania. W celu ochrony układu przed
przeciążeniami pakiet obejmuje hamowanie kontenera tuż przed opadnięciem
na ramę lub podłoże. W sumie, RS21 może być nawet 2‑krotnie szybszy przy pracy niż poprzednik, stąd to S (od niem.

schnell – szybki) w oznaczeniu. Oszczędza
się w ten sposób nie tylko czas, ale i paliwo. Mniejszemu spalaniu służy także masa własna mniejsza o ok. 200 kg niż w poprzednim urządzeniu Meiller o podobnym
udźwigu. O tyle więcej ładunku można zabrać w każdym kursie, przy jeździe na pusto też uda się uszczknąć nieco kosztów.
Nowe urządzenie ma ramę o przekroju zamkniętym, tworzonym z dwóch profili precyzyjnie zespawanych przez roboty. Jest ona o 20 mm niższa niż poprzednio (ma 230 mm), dzięki czemu kontenery znajdują się nisko na podwoziu. Zwiększa
się dostępna pojemność ładunkowa, łatwo
uzyskać 70 m3 w zestawie, a niższe położenie środka ciężkości poprawia stabilność

Bramowe urządzenia załadunkowe serii AK i hakowe serii RS wyróżniają się małą masą własną,
szybkością działania, a także bezpieczeństwem i prostotą obsługi.
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w stopniu wyraźnie wyczuwanym przez kierowców. Opcjonalna wersja TS z teleskopowym i obrotowym ramieniem hakowym ma
jeszcze bardziej uniwersalne zastosowanie.
Urządzenia RS21 są montowane na ramach 3‑osiowych podwozi przy użyciu połączeń śrubowych. Wyeliminowanie spawania wsporników ułatwiło pracę zabudowców, nie narusza się także w czasie
montażu fabrycznych powłok przeciwkorozyjnych. Dodatkowo, liczne otwory
w ramie można wykorzystać do mocowania osprzętu, np. skrzynek na siatki.
Bramowiec AK16 zyskał sławę jako niezawodny partner branży budowlanej i utylizacji odpadów. Jest to mocniejsza wersja
popularnego urządzenia Meiller AK12, które ma także na koncie zwycięstwo w teście
porównawczym prasy fachowej. Udźwig
nominalny to 18 t z poziomu nawierzchni, co można w pełni wykorzystać stosując podwozie 3‑osiowe. Poza solidnym wykonaniem i trwałością AK16 wyróżnia się
liczbą opcji ramion oraz systemów blokowania kontenera. Ponieważ nie tylko kontener, ale również przewożony w nim ładunek musi być odpowiednio zabezpieczony, Meiller oferuje w pełni automatyczny układ opończy. Oprócz ułatwienia pracy
operatorowi (i wyeliminowania ryzyka wypadku przy zaciąganiu opończy czy siatki
TK nr 4/2020
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z podestu) układ zapewnia lepszą ochronę,
większy komfort i opłacalność dzięki prostej i szybkiej obsłudze z ziemi.
Wywrotka trójstronna typ 9 jest skonfigurowana jako zabudowa uniwersalnego
pojazdu 2‑osiowego, który może spełniać
różnorodne zadania w firmie zajmującej się
utrzymaniem dróg czy naprawami instalacji wodno‑kanalizacyjnej. Przy obciążeniu
nominalnym 11,5 t, wytrzymałych burtach
bocznych M‑Jet (wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie nie wymagają dodatkowych usztywnień)
oraz odpornej na zużycie podłodze można

bez problemu transportować piasek, żwir,
urobek lub węgiel. Szerokość wewnętrzna
2,43 m zostawia wystarczająco dużo miejsca
na europalety. W opcji jest lewa burta otwierana hydraulicznie Bordmatic. W połączeniu z hydrauliką komunalną Meiller funkcje
pojazdu można rozszerzyć poza transport
wywrotkowy. Przednie mocowanie umożliwi użycie pługa śnieżnego lub zamiatarki,
a rozsiewacz soli zainstalowany na skrzyni
będzie posypywać nawierzchnię z tyłu.
Niedawno Meiller zaprezentował nowy
pilot zdalnego sterowania i.s.a.r.‑control 3.
Połączono w nim intuicyjną obsługę

z nowoczesną technologią i atrakcyjnym wyglądem. Jest mniej elementów sterujących,
większość funkcji obsługuje się za pomocą
joysticka. Nieliczne przyciski służą do uruchamiania wcześniej zaprogramowanych
sekwencji ruchów roboczych. Dzięki temu
kierowca może obsługiwać swoją wywrotkę lub urządzenie przeładunkowe z bezpiecznej odległości i miejsca, w którym ma
najlepszy widok na przebieg przeładunku. Przycisk uruchamiania/wyłączania silnika pomaga oszczędzać paliwo, a także
zmniejszać emisję zanieczyszczeń i hałas.
Wojciech Karwas

Lekka wywrotka 3‑stronna typu 9 może mieć skrzynię o długości od 3,4 do 4,8 m, by zostawić miejsce na podwoziu np. na żuraw. Nowy pilot
sterowania radiowego isar control 3 jest znacznie lżejszy od poprzednika (niecałe 0,34 kg), ma duże przyciski i jasno podświetlony wyświetlacz,
na którym jest pokazywana aktualnie obsługiwana funkcja.
REKLAMA

Lżejszy.
Niższy.
Wydajniejszy.

Innowacyjne rozwiazania
i funkcjonalny design.
Hakowiec MEILLER RS21.
Dowiedz sie wiecej na:
www.meiller.com/pl
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DAF Trucks
wprowadza program „Ready To Go”

C

zy to możliwe, aby zupełnie nowe,
wyposażone w zabudowy pojazdy
ciężarowe były dostępne bezpośrednio z DAF? Dzięki programowi DAF „Ready
To Go” każdy przedsiębiorca, który pilnie
potrzebuje konkretnych, gotowych środków transportu, może zdecydować się
na starannie dobraną ofertę popularnych,
właściwie skonfigurowanych oraz w pełni
zabudowanych pojazdów.
Skuteczne wykorzystanie okazji biznesowych wymaga zdolności do szybkiego
reagowania na wymogi rynkowe. Z tego
powodu bardzo ważna jest możliwość powiększenia floty w krótkim czasie. W przypadku popularnych ciężarówek DAF stworzył ofertę gotowych do pracy pojazdów.
W krajach, w których program „Ready To
Go” jest już dostępny, klienci mają do dyspozycji całą gamę podwozi wraz zabudową dostępną dla rynku europejskiego. Z ofertą można zapoznać się za pomocą intuicyjnej funkcji wyszukiwania

na krajowej stronie DAF
Trucks. Zamówienie można złożyć u lokalnego dealera bez względu na to,
z której części Europy pochodzi oferta. Dostawy są
realizowane w krótkich
terminach. Wszystkie dostępne od ręki, właściwie
skonfigurowane i gotowe
do użytkowania pojazdy są wyposażone w zabudowy wykonane przez
wiodących wytwórców.
Na starcie programu
DAF „Ready To Go” oferta zawiera około 100 gotowych pojazdów
i już teraz można w niej znaleźć hakowce,
bramowce, a nawet śmieciarki. Liczba dostępnych pojazdów będzie systematycznie
rosnąć w miarę powiększania się dostępności programu w całej Europie. Obecnie
nowy program „Ready To Go” jest już

uruchomiony w Niemczech, Włoszech,
Holandii, Belgii, Francji, Polsce, Czechach
i na Słowacji. Jeszcze w tym roku do tych
rynków dołączą inne kraje europejskie.
Aktualna, pełna oferta pojazdów DAF
„Ready To Go” jest dostępna poprzez stronę www.daftrucks.pl

Pierwsza „elektryczna” autostrada

W

pobliżu Frankfurtu została oddana do użytku pierwsza zelektryfikowana droga. W ramach pilotażowego projektu obecnie korzysta z niej pięć hybrydowych pojazdów
Scania R450 wyposażonych w pantografy. Ostatni dostarczono niedawno do firmy
Knauf – niemieckiego producenta materiałów budowlanych.
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– Ten pilotażowy projekt dobrze wpi‑
suje się w nasze zobowiązanie do odpo‑
wiedzialnego korzystania ze wszystkich
zasobów. Mamy nadzieję, że w jego wy‑
niku uzyskamy informacje, które pomo‑
gą nam wzmocnić zrównoważony cha‑
rakter naszych procesów logistycznych,
szczególnie w obszarach metropolital‑
nych – podkreśla Christoph Dorn, dyrektor Grupy Knauf.
Pozostałe cztery pojazdy należą do firm Schanz,
Meyer
Logistics,
Contargo i Merck.
Ponieważ
obecnie cała piątka pojazdów jest codziennie wykorzystywana w ruchu
na
pięciokilometrowym zelektryfikowanym odcinku
autostrady A5, zebrane zostaną dane do kilku badań

mających na celu zbadanie korzyści płynących z e‑dróg. – Pięciokilometrowy au‑
tostradowy tor testowy w obu kierunkach
może wydawać się bardzo krótki, ale celem
tego przedsięwzięcia jest przetestowanie tej
technologii – wyjaśnia Heinrich Kerstgens,
dyrektor współzarządzający w Contargo,
która w czerwcu otrzymała trzeci hybrydowy pojazd Scania na potrzeby pilotażowego projektu. – Jeśli opinie będą pozytywne
i jeśli około jednej trzeciej niemieckich auto‑
strad wyposażymy w zelektryfikowane sie‑
ci trakcyjne, w przyszłości około 80% zare‑
jestrowanych w Niemczech pojazdów cię‑
żarowych będzie mogło pracować w trybie
elektrycznym z wykorzystaniem tej tech‑
nologii. To naprawdę znacząco przyczyni
się do zmniejszenia emisji dwutlenku wę‑
gla – dodaje Heinrich Kerstgens.
Segment autostrady A5 w Hesji jest jednym z trzech odcinków z siecią trakcyjną
testowanych w Niemczech. Drugi odcinek drogi otwarto w Szlezwiku‑Holsztynie
(A1) pod koniec 2019 r. Ostatni test rozpocznie się pod koniec 2020 r. w Badenii
‑Wirtembergii (B462).
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NOWE PRODUKTY!
PRASY STACJONARNE
Z KONTENERAMI WYMIENNYMI

 Prasokontenery
 Kontenery hakowe
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PRASOKONTENERY

 Kontenery bramowe
 Kontenery specjalistyczne

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

Podstawowym profilem działalności firmy jest:
•
•
•
•

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

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

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

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

fax:
+48 25 786 66 19
www.metbud-gonczyce.pl
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Większa zwrotność Kaisera i długość mniejsza o prawie 2 m od konkurencyjnych
4‑osiówek dawały mu przewagę w ciasnej zabudowie otaczającej kanał.

Grand Prix Samochodów
Ciśnieniowo‑Ssących
Pomysł na zawody samochodów do czyszczenia kanalizacji może wydawać się zabawny,
ale w rzeczywistości już te pionierskie, rozegrane w Ząbkach pod koniec lipca, były tak poważne,
jak problemy przedsiębiorstw komunalnych i skala inwestycji w nowy sprzęt.

S

ieć kanalizacji w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat dzięki pomocy unijnej została niemal podwojona, jej długość
sięga 160 tys. km. Postęp objął tak
wielkie miasta, jak i małe gminy, ale wraz
z rozwojem ilościowym pojawiły się zastrzeżenia do jakości. Na skutek zmiany klimatu
coraz częściej występują opady bardziej obfite, niż przewidywał Błaszczyk w połowie lat
50. ub. wieku. Budowane na podstawie jego wzoru odwodnienia szybko przepełniają
się, dodatkowo gwałtowne ulewy spłukują

do kanałów więcej zanieczyszczeń, także takie nie ulegające rozkładowi. Jednym z bardziej uciążliwych jest fizelina, składnik wielu produktów higienicznych, np. maseczek
niefrasobliwie wyrzucanych po zużyciu.
Do tego kanały nie zawsze są rozmieszczone racjonalnie, co ma związek z szybkim powstawaniem osiedli mieszkaniowych.
Takie spiętrzenie nastąpiło w miejscu
rozegrania I Grand Prix w podwarszawskich Ząbkach. Jest tam kanał o średnicy 1800 mm, który regularnie przytyka się
W Cappellotto
układ pompowy jest
obudowany, co pomaga
ograniczyć hałas i działać
w niskiej temperaturze.
Ten pojazd może
pracować do ‑15o dzięki
podgrzewaniu wody
w układzie recyklingu.
Krzywkowy kompresor
ssący, znany z koparek
próżniowych, zapewnia
bardzo wysoką wydajność
i małe zużycie paliwa.
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na dużej długości z wielu przyczyn, m.in.
obfitości mazowieckiego piasku na powierzchni i żył wodnych pod spodem. Tego
się nie zmieni, rozwiązaniem jest usuwanie
osadów jeszcze sprawniej niż obecnie. Za
drożność tego odcinka odpowiada firma
GSG Industria na zlecenie PWiK w Ząbkach.
Używa do tego samochodów ciśnieniowo
‑ssących różnych marek. Przed wzmożeniem wysiłków nad odtykaniem ząbkowskiej rury postanowiła zorganizować praktyczne próby, zapraszając przedstawicieli producentów pojazdów do czyszczenia
kanalizacji działających na polskim rynku,
a w charakterze widzów managerów podobnych sobie przedsiębiorstw.
Pomysł powstał dość nagle, a że mowa
o kanale pokaźnej średnicy, tylko 3 firmy zdążyły podstawić na czas pojazdy stosownie
dużej wydajności. Była to jednak śmietanka
branżowa: włoska maszyna Cappellotto prezentowana przez Inter Global spod Bielska
‑Białej, Kaiser Aquastar produkcji Kaiser AG
z siedzibą w Lichtensteinie, którą w Polsce
reprezentuje firma KanRo z Białegostoku,
TK nr 4/2020
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Wąż ciśnieniowy
jest podawany
wzdłuż ramienia
węża ssawnego,
wyciągany
ze zwijadła
zamontowanego
na przedniej
dennicy, by
łatwiej utrzymać
prawidłowy
rozkład nacisków
na osie.

oraz duńska Hvidtedt Larsen demonstrowana przez Centrum Pojazdów Komunalnych
HSTC. Opisujemy je w kolejności alfabetycznej, ponieważ nazwę Grand Prix należy traktować jako zabieg medialny. Celem pokazu
nie było wyłonienie zwycięzcy na podstawie
np. masy odessanego osadu. Pojazdy były dokładnie ważone, ale raczej dla ogólnej
orientacji, ponieważ potwierdziła się znana
prawda: jaki jest najważniejszy element samochodu ciśnieniowego? Operator! Jedno
z urządzeń obsługiwał pracownik GSG
Industria, który na co dzień czyści ten odcinek i dobrał najlepsze konfiguracje sprzętu,
więc uzyskał najlepszy wynik. Pozostali mogli
uczyć się na błędach, które w tym przypadku
nie były kosztowne.
Czynnik ludzki stał się bardzo ważny
jako nieformalny wniosek z pokazu, który zgromadził kilkudziesięciu branżowych
specjalistów z całego kraju. Wielu z nich
po raz pierwszy uczestniczyło w całym
procesie, zaczynając od rozstawienia maszyny, przez jej kilkugodzinną pracę, po
rozładunek i mycie. Mieli okazję ocenić

daje się okolicy we znaki, a wszyscy mieli świadomość, że wielogodzinna praca
w lipcowym upale nie jest zabawą.
Stwierdzone przy rozładunku znaczne różnice w ilości i konsystencji zawartości zbiorników, przy pracy trwającej tak samo długo i zmianach pozycji przy studzienkach, wskazują na podstawowe znaczenie
codziennej kontroli wyników czyszczenia.
W tej sytuacji rozwiązania pojazdów zeszły
na nieco dalszy plan, ale nie sposób pominąć wysokiej techniki zastosowanej w nowoczesnych urządzeniach ciśnieniowo‑ssących.

CapRecy3200 jest opróżniana przez
przechył zbiornika szlamowego,
wspomagany dyszami wypłukującymi osad.

praktyczne aspekty łącznie z interakcją
dużych, ciężkich i hałaśliwych pojazdów
z mieszkańcami Ząbek oraz innymi użytkownikami ulicy, która została niemal całkowicie zablokowana. Trzeba podkreślić,
że zarówno zator, jak i hałas nie wywołały
negatywnych komentarzy. Przytkany kanał

Okazało się, że to samo zadanie można wykonywać konstrukcjami działającymi
wprawdzie wg tej samej zasady, ale różniącymi się zarówno układem, jak i rozwiązaniami najbardziej istotnych węzłów, w tym
odzysku wody. Wszystkie pojazdy na pokazie miały systemy recyklingu, konieczne przy
REKLAMA
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Cesarz wśród
samochodów
ciśnieniowo
‑płuczących:
Kaiser Aquastar.
Jednostopniowy układ
recyklingu wody
czyni konstrukcję
lekką i zwartą.
Unikatowe pompy
z hydraulicznym
napędem pracują nieco
ciszej niż u rywali.
Także ten pojazd
może działać przy
temperaturze do ‑15o.

wielogodzinnej pracy w jednym miejscu.
Szacuje się, że w ten sposób można uzyskać
kilkakrotnie większą wydajność w porównaniu z pojazdami kombi.
Cappellotto jest jednym ze światowych
liderów w tej branży, rocznie produkuje ok. 400 samochodów ciśnieniowych różnych typów (łącznie z koparkami ssącymi). Samych samochodów ssąco
‑płuczących z recyklingiem wody dostarcza ponad setkę do ok. 40 krajów świata, także tych o ekstremalnym klimacie. Inter Global ściągnął na pokaz model
CapRecy3200 na 4‑osiowym podwoziu
Volvo FH w nietypowej kompletacji: z nieco mniejszymi zbiornikami: szlamowym
8 m3 i wodnym 5 m3. Standardowo jest
to odpowiednio 10 i 6 m3. Zbiornik szlamowy jest cylindryczny, natomiast wodny
ma przekrój w kształcie litery U i obejmuje ten pierwszy od dołu, dzięki czemu poprawia się rozkład nacisków na osie i właściwości jezdne. Łatwiej też zmieścić się
w skrajni. Całą zabudowę wykonano ze
stali nierdzewnej spawanej plazmowo.
Cappellotto stosuje wielostopniowy system odzysku umożliwiający długotrwałą,
ciągłą pracę nawet w kanałach, w których
jest bardzo mało wody. Zaczyna się on
od sita w przegrodzie oddzielającej tylną
dennicę od zbiornika. Na nim zatrzymują się nieczystości większe niż 2 cm. Tak
przecedzony szlam jest zasysany do filtra

rotacyjnego oddzielającego zanieczyszczenia większe niż 500 mikronów. Z powierzchni filtra zgarnia je listwa. Jeśli nastąpi spadek ciśnienia w układzie, filtr jest
przemywany wodą pod ciśnieniem zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Kolejnym
stopniem jest filtr cyklonowy, który zawraca do zbiornika szlamowego cząstki większe niż 250 mikronów. Woda zaś trafia
do zbiornika osadnikowego, podzielone-

Proces
czyszczenia
kanału
i zasysania
osadów jest
monitorowany.
Operator, który
zna się na swej
pracy, na koniec
zmiany opróżni
zbiornik z nawet
kilkunastu
ton dokładnie
odfiltrowanego
szlamu.

go na 5 poprzecznych sekcji tak, że w miarę jej grawitacyjnego przepływu do tyłu
w każdej kolejno osadzają się coraz lżejsze cząstki osadów. Woda z ostatniej komory jest jeszcze raz oczyszczana w cyklonie i dopiero wtedy trafia do układu wysokiego ciśnienia.
Jeśli w pobliżu
miejsca akcji są np.
nisko zwisające
przewody,
najbezpieczniej
używać Larsena.
Widoczne
jest zmyślne
ulokowanie
bębna z wężem
ssącym, pod
tablicą reklamową
użytkownika
można dostrzec
9 cyklonów układu
oczyszczania wody.
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Podstawowa zaleta to bardzo czysta
woda używana do płukania, co zwiększa
żywotność pompy ciśnieniowej (w tym
egzemplarzu Uraca o wydatku 471 l/min
przy 170 barach, w opcji 541 l/min przy
175 barach) i dysz, a tym samym obniża
koszty eksploatacji. System nie zapycha się
i wymaga minimum obsługi, co pokazano
podczas Grand Prix.
Inna ciekawostka pojazdów Cappellotto
to wysięgnik zintegrowany z bębnem węża ssawnego. To opatentowanie rozwiązanie umożliwia uzyskanie wysuwu węża
do 6,5 m bez jego załamywania. Zakres obrotu wynosi 270o. Kompresor ssący to w tym
przypadku Hibon 2800 m3/h, standardowo
w CapRecy3200 jest stosowany kompresor
4500 m3/h wytwarzający próżnię 95%.
Kaiser, kolejny czołowy producent
w branży, ma 5 fabryk w Europie i Ameryce
wytwarzających ok. 550 samochodów
ciśnieniowych różnego typu rocznie (oraz
koparki kroczące). Pracujący w Ząbkach
Kaiser Aquastar to niemal przeciwieństwo

włoskiego rywala. Tu jest jeden zbiornik cylindryczny ze stali nierdzewnej o pojemności 12,5 m3 przedzielony stałą przegrodą
tak, że w przedniej części tworzy się komora na czystą wodę o pojemności ok. 2 m3.
Umieszczono w niej także napędzaną hydraulicznie pompę ssącą o wydatku powietrza do 3100 m3/min, wytwarzającą 95%
próżni. Dzięki temu pompa jest chłodzona w czasie pracy, a woda tłumi jej hałas.
Tuż przy przegrodzie po stronie szlamowej
znajduje się filtr bębnowy, obracany również hydraulicznie w obie strony i omywany z zewnątrz wodą pod ciśnieniem. Przez
niego jest zasysana woda do układu ciśnieniowego, na tym proces jej oczyszczania
zaczyna się i kończy zarazem. Skuteczność
filtracji to tylko 500 mikronów, ale Kaiser
stosuje inną pompę niż konkurenci: hydrauliczną jednotłokową. Określa ją jako „przemiennik ciśnienia”, ponieważ
TK nr 4/2020
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wydatek 500 l/min przy ciśnieniu 200 barów jest uzyskiwany przy bardzo powolnym ruchu tłoka, stąd mała wrażliwość
na zanieczyszczenia. Kaiser ma w ofercie
również pojazdy o wyższych parametrach,
niż zaprezentowany.
W tym przypadku cały układ jest prosty, lekki i zwarty, ten Aquastar zmieścił się
na podwoziu 3‑osiowym przy całkowitej
długości 8,9 m, dzięki czemu było mu najłatwiej manewrować. Bęben ssący u góry
stwarza wrażenie, że jest wyższy niż rywale, ale wysokość wynosi jedynie 3,86 m.
Larsen Super Recycler to jeszcze inne
podejście do tematu, równie skuteczne:
maszyny duńskiej firmy, należącej do grupy
Bucher, trafiają na cały świat. Jako jedyna
w tym zestawieniu ma ona stały zbiornik
o pojemności 14 m3 przedzielony przesuwną przegrodą na część szlamową i wodną.
Dzięki temu pojazd jest niski, wysokość całkowita niewiele przekracza 3,6 m, co może być korzystne zarówno w czasie dojazdu np. pod wiaduktami, jak i przy rozładunku w halach. Łatwiej też wysypać szlam
do pojemników. Czy przegroda przesuwana jest równie skuteczna w przypadku szlamu mocno ubitego podczas jazdy, jak podnoszenie zbiornika, to inne pytanie.

Po odchyleniu
swojego bębna
wąż wysokiego
ciśnienia jest
podawany
równolegle
z ssącym.
To wspólna cecha
prezentowanych
maszyn,
zwiększająca
bezpieczeństwo
obsługi.

Zastosowano tradycyjną wielotłoczkową pompę ciśnieniową Uraca o wydatku
370 l/min przy 150 barach ciśnienia, toteż odzyskiwana woda jest czyszczona
w 5‑stopniowym systemie, obejmującym
9 cyklonów oraz zgrubne i dokładne filtry siatkowe; po ostatnim z nich jest jeszcze komora osadnikowa. Pompa jest napędzana tradycyjnie paskiem wieloklinowym, zwraca uwagę jej niskie położenie
w podwoziu sprzyjające stabilności pojazdu. Kompresor ssący ma napęd hydrauliczny, w tym przypadku wytwarza 87% próżni przy maksymalnym wydatku powietrza
3100 m3/h. Ta maszyna ma jeszcze kompresor wspomagający, który umożliwia

zasysanie zanieczyszczeń z bardzo dużych głębokości. Zaletą Larsena jest większa wszechstronność, można go racjonalnie wykorzystywać jako pojazd kombi czy
nawet polewaczkę, przy pełnym zbiorniku wody.
Każdy z zaprezentowanych pojazdów
ma własny zestaw mocnych i słabszych
punktów, ale po raz kolejny potwierdziła
się uniwersalna prawda: najważniejszy jest
człowiek i to jego trzeba pilnować. Na przyszły rok są planowane kolejne Grand Prix, liczymy na pojawienie się kompletu producentów pojazdów ciśnieniowo‑płuczących
oraz systemów do inspekcji kanalizacji.
Wojciech Karwas
REKLAMA

KOZAK

W UTRZYMANIU I CZYSZCZENIU SIECI KANALIZACYJNYCH
Oferujemy kompleksowe usługi m.in. w zakresie:
• czyszczenia i udrażniania kanalizacji metodą
hydrodynamiczną, mechaniczną i bakteriologiczną
z utylizacją osadu,
• czyszczenia kanałów ogólnospławnych sanitarnych
i deszczowych w pełnym zakresie średnic przewodów,
• czyszczenia uzbrojenia sieci kanalizacyjnej:
wpustów ulicznych, pionów deszczowych,
studzienek rewizyjnych,
• unieszkodliwiania odpadów,
• monitoringu kanalizacji w zakresie średnic
od DN100 do DN2000, z możliwością pomiaru spadków,
• napraw punktowych i liniowych technologią
bezwykopową uszkodzonych odcinków kanalizacji,
• napraw bezwykopowych studni kanalizacyjnych.
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GSG Industria Sp. z o.o.
biuro@gsgindustria.pl
www.gsgindustria.pl
Oddział Szczecin
ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin
Oddział Warszawa
ul. Łęgi 2, 01-329 Warszawa
Dział renowacji bezwykopowych:
s.szczekarewicz@gsgindustria.pl
tel. +48 785 014 445
Dział utrzymania sieci:
s.kowalski@gsgindustria.pl
tel. +48 604 537 051
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Meprozet w wersji „mini”
Firma Meprozet Kościan S.A.,
znana na rynku jako dostawca
kompleksowych rozwiązań
dla sektora komunalnego,
posiada w swojej ofercie szereg
specjalistycznych urządzeń
zaprojektowanych z myślą
o indywidualnych potrzebach
klienta. Jedną z najnowszych
propozycji w ofercie kościańskiego
producenta jest mobilny zbiornik
asenizacyjny o pojemności
zaledwie 1500 l.

K

onstrukcja o niewielkich wymiarach gabarytowych jest przeznaczona do załadunku na małe samochody skrzyniowe, przyczepy oraz pojazdy typu pick‑up. Zbiornik
osadzony na lekkiej ramie kratownicowej ma dno tylne całkowicie otwierane na zawiasie, które ułatwia czyszczenie i konserwację wnętrza. W ramach wyposażenia podstawowego zastosowano przyłącza do węży ssących o średnicy dwóch cali wraz z kulowymi zaworami
odcinającymi, właz rewizyjny o średnicy
400 mm oraz rurowy wskaźnik poziomu.
Kompresor o wydajności ok. 5000 l/min.
jest napędzany silnikiem spalinowym
o mocy 9 KM poprzez przekładnię pasową. Jednostka ma zapłon elektryczny,
zasilany z 12‑voltowego akumulatora,

Funkcjonalność mini zbiornika
można rozszerzyć poprzez
zastosowanie systemu
podlewania zieleni miejskiej.

który również stanowi element zestawu.
Ponadto pozostawiono możliwość zapłonu ręcznego, za pomocą cięgna rozruchowego. Kompresor razem z silnikiem
i przekładnią został umieszczony na platformie połączonej z ramą poprzez wibroizolatory. Takie rozwiązanie ogranicza
przenoszenie drgań na pozostałe elementy urządzenia, co zwiększa jego trwałość
oraz komfort pracy użytkownika.
Pompa próżniowa ma podwójne zabezpieczenie przed przelaniem, na które składają się: zawór pływakowy znajdujący się w najwyższym punkcie konstrukcji (odcinający pompę, gdy zbiornik jest
już wypełniony) oraz zbiornik przelewowy (stanowiący dodatkowy bufor między
zbiornikiem a kompresorem). Aby zmniejszyć hałas generowany przez urządzenie,

Mini zbiornik Meprozet ma własny napęd
kompresora, umożliwiając wykorzystanie urządzenia
na dowolnym pojeździe.
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Konstrukcja tylnych
króćców pozwala na montaż
zaworów o większej średnicy,
nawet 6 cali.

na wydechu kompresora zastosowano tłumik, który jednocześnie pełni rolę wyłapywacza oleju smarującego łopatki pompy,
zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do atmosfery.
Ważną zaletą mini zbiornika marki
Meprozet jest niezależny napęd kompresora, który umożliwia wykorzystanie urządzenia na różnych samochodach lub przyczepach. Dzięki temu zawsze jest ono gotowe do użycia. Na życzenie klienta rama
zbiornika może być wyposażona w specjalne otwory ułatwiające załadunek wózkiem widłowym. Możliwe są również inne modyfikacje urządzenia w celu przystosowania go do indywidualnych potrzeb
klienta, jak np. zmiana pojemności czy zastosowanie wydajniejszej pompy.
Marcin Marciniak

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę obsługi mini
zbiornik jest wyposażony w osłonę przekładni pasowej
oraz ergonomiczne cięgno do sterowania kompresorem.
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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.

utrzymanie dróg i zieleni

KUBOTA Rental

– lepszy zwyczaj,
wypożyczaj
Trend tzw. ekonomii współdzielenia zatacza coraz
szersze kręgi. W Polsce zyskał popularność w przypadku
wynajmu samochodów. Teraz śmiało wkracza także
w obszar usług specjalistycznych. Przykładem jest
rozwiązanie KUBOTA Rental, o którym porozmawialiśmy
z Waldemarem Zarembą, szefem działu Groundcare
w firmie Kubota.

Waldemar Zaremba, szef działu Groundcare w firmie Kubota

Lepszy zwyczaj, wypożyczaj. Pod
takim hasłem promujecie państwo
nową usługę. Czy oznacza to,
że Kubota rezygnuje ze sprzedaży
swoich maszyn komunalnych?
Nic z tych rzeczy. KUBOTA Rental to nic
innego jak wypożyczalnia maszyn Kubota.
Postanowiliśmy po prostu wprowadzić kolejną formę ich użytkowania. Mamy świadomość, że część klientów potrzebuje specjalistycznego sprzętu do wykonania konkretnych, sezonowych zadań. Na przykład
w ramach krótkoterminowych przetargów. Dzięki KUBOTA Rental stwarzamy im
nową, atrakcyjną alternatywę dla zakupu
czy programów finansowania, które zazwyczaj rozpisane są na dwa lata.

Kubota L2602

70 | technika-komunalna.pl

Pytanie tylko, czy rodzimy
rynek usług komunalnych
jest gotowy na takie
rozwiązanie?

Idea wypożyczania stała się w ostatnim
czasie bardzo istotna. Proszę zwrócić uwagę na rynek budowlany czy motoryzacyjny.
Coraz więcej firm mówi: „Nie kupuj podnośnika czy samochodu, wypożycz go tylko na ten moment, na który jest on ci naprawdę potrzebny”. Śledzimy zresztą trendy na europejskich rynkach. W takich krajach jak Francja, Holandia, Wielka Brytania
czy Hiszpania bardzo często pojawiają się
zapytania o możliwość wypożyczenia 20,
30 czy nawet 60 maszyn przez wyspecjalizowane firmy. Na przykład zajmujące się
tylko odśnieżaniem czy zielenią miejską.
I my idziemy właśnie w tym kierunku.
Czy tylko duże firmy są adresatem
nowej usługi?

Oczywiście bardzo istotnym klientem
jest dla nas ten już związany z nami biznesowo i decydujący się na wynajem długoterminowy. Ale równie ważny jest ten,
który potrzebuje maszyny do konkretnych
zadań. Na przykład mniejsza firma, która
nagle ma większą liczbę zleceń i nie jest
w stanie ich obsłużyć posiadanym sprzętem. Grupa adresatów usługi jest tak naprawdę bardzo szeroka.
Jaki konkretnie sprzęt jest dostępny
w ofercie KUBOTA Rental i gdzie
można go wynająć?
Po pierwsze oferujemy profesjonalne
kosiarki, czyli jedne z najpopularniejszych
produktów Kubota. Z drugiej strony są
to traktory o mocy od 12 do 62 KM. To
najbardziej uniwersalne maszyny, które
można uzbroić praktycznie w każdy specjalistyczny osprzęt. Pług, posypywarkę
soli, szczotkę do zamiatania czy glebogryzarkę. Co najważniejsze, praktycznie
90% oczekiwanych przez klientów zestawów roboczych jest do wynajęcia od ręki u autoryzowanych dealerów Kubota.
Na razie u wybranych, tzn. firm Gravit,
Rolmech, Cemarol, Agrotim i Polsad.
Niebawem jednak dołączą do nich kolejni. Dodatkowo już dzisiaj wspomniani dealerzy są w stanie przygotować
i dostarczyć maszynę w dowolne miejsce
w kraju.
Wróćmy na chwilę do kwestii okresu
wynajmu. Czy ktoś, kto potrzebuje
np. traktor do odśnieżania dosłownie
na jeden dzień, też będzie mógł
skorzystać z tej oferty?
TK nr 4/2020

utrzymanie dróg i zieleni
Projekt jest skierowany do klientów zainteresowanych wynajmem od tygodnia
do sześciu miesięcy. To nasza ocena sytuacji na podstawie wielu rozmów i badań
rynku. Natomiast przygotowani jesteśmy
do tego, aby maszynę wypożyczyć na jeden dzień lub 3 lata. Jesteśmy całkowicie
elastyczni w tej kwestii.
Kolejne istotne zagadnienie
to procedura i koszty wypożyczenia.
Jak to wygląda w przypadku
KUBOTA Rental?
Procedury są proste i opierają się
o podstawowe dokumenty firmy, dostępne choćby na stronach internetowych KRS. Zresztą mam wrażenie, że bardzo wielu klientów KUBOTA Rental to będą partnerzy doskonale znani naszym dealerom. Oczywiście do każdej maszyny
na okres wynajmu jest ustalona forma zabezpieczenia w formie kaucji. Co niezwykle istotne, wynajmujący nie ponosi żadnych kosztów ubezpieczenia i serwisowania. Jedyne co będzie po jego stronie to opłata za okres użytkowania. Ta
z kolei zależy od długości wynajmu i ilości

Gama ciągników kompaktowych Kubota

osprzętu w zestawie. Dla przykładu, koszt
wypożyczenia traktorka B1241 z kosiarką
bijakową to jedynie 89 zł netto dziennie
przy wynajmie półrocznym.
Podsumowując, jakie
TOP3 argumenty przemawiają
za rozwiązaniem KUBOTA Rental?
Pierwszy element to całkowita dowolność wyboru maszyny i osprzętu. Niezależnie od wykonywanych prac.

Druga rzecz to całkowite uniezależnienie
się od długości i wielkości zleceń. Trzecia
kwestia to możliwość pracy zestawem roboczym otoczonym profesjonalną opieką
partnera, jakim jest dealer. Mamy pewność
korzystania ze sprzętu, który będzie działał. Nawet jeśli coś się z nim stanie, następuje błyskawiczna wymiana i możemy pracować dalej.
Rozmawiał Mateusz Koncewicz
AdAgri Sp. z o.o.
REKLAMA
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gospodarka odpadami

Cisza przed burzą
No i stało się, a właściwie dopiero się stanie, jeśli zapowiedzi Ministerstwa Klimatu z sierpnia br.
wejdą w życie. Jeśli komuś wydawało się, że w gospodarce odpadami wreszcie ucichło, to był
w błędzie. Ten względny spokój oznaczał jedynie ciszę przed burzą, bo niewątpliwie słowa
Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu, wywołały w branży niemałe poruszenie. Znów nad gospodarką
odpadami zebrały się czarne chmury, a za moment można się spodziewać gradu komentarzy
i ocen zarówno zwolenników, jak i przeciwników proponowanych zmian.

A

wszystko za sprawą kolejnej już
modyfikacji prawa odpadowego, zapowiedzianej 19 sierpnia br. Przyjęcia odpowiednich przepisów w tym zakresie możemy spodziewać się prawdopodobnie
jeszcze w tym roku. Resort podkreśla,
że podjęcie prac nad pakietem Czystość
Plus to efekt nacisków wielu samorządów. Część z nich uczestniczyła także
w konsultacjach i wypracowaniu proponowanych zmian. Co zatem nas czeka? „Ułatwienia dla gmin i mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami,
zaostrzenie kar za zaśmiecanie i określenie stopniowych, racjonalnych poziomów recyklingu przez gminy to niektóre z propozycji zmian, których celem jest
uelastycznienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obniżenie
kosztów jego funkcjonowania” – powiedział J. Ozdoba.

Kary do góry
Jedną z zapowiedzianych zmian jest zaostrzenie kar w przypadku niewłaściwego postepowania z odpadami. Dotyczy
to głównie porzucania ich w miejscach
na ten cel nieprzeznaczonych. Tak zwane
dzikie wysypiska śmieci wciąż szpecą lasy, tereny zieleni i przydrożne rowy, szkodząc przede wszystkim środowisku i generując koszty związane z ich uprzątnięciem przez gminę. Pół biedy, jeśli sprawcę tego występku uda się złapać. Jednak
nakaz posprzątania odpadów i wysokość
mandatu nie zawsze stanowią odpowiedni straszak. Ministerstwo Klimatu ma zamiar to zmienić. Propozycja zakłada, by
zwiększyć wysokość kar za zaśmiecanie
miejsc publicznych. Przewiduje się również sankcje za zlecanie transportu czy
zagospodarowanie odpadów podmiotom do tego nieuprawnionym.
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Organizacja systemu

Zgodnie z założeniami, gminy nie będą
musiały organizować odbioru bioodpadów z posesji, na których właściciele zadeklarowali kompostowanie. Wydaje się
jednak, że dotychczas obowiązujące prawo stwarzało już taką możliwość, choć
część gminnych urzędników inaczej rozumiała ustawowe zapisy, a mianowicie
jako wymóg posiadania przez właściciela nieruchomości brązowego pojemnika
(także w przypadku zadeklarowania prowadzenia przydomowego kompostowania) oraz zorganizowania przez gminę
odbioru takich odpadów – nawet przy założeniu, że brązowy pojemnik może stać
pusty. To generowało w systemie niepotrzebne koszty.
Mówiąc o organizacji systemu, nie można zapomnieć o kolejnej propozycji, która odnosi się do zmiany stawki maksymalnej dla nieruchomości niezamieszkanych. Samorządy wielokrotnie podnosiły,
że wskazana w ustawie granica jest za niska i w żadnym razie nie pokrywa kosztów,
które są generowane przez różne podmioty. – Musimy jednak pamiętać, że staw‑
ki to nie wszystko. Problemem jest także
kwestia samego sposobu wyliczania opłaty.
Będzie się to wiązało również z liczbą „za‑
mówionych” przez właściciela nierucho‑
mości niezamieszkanej pojemników oraz
z zadeklarowaną częstotliwością odbioru
poszczególnych frakcji odpadów – ocenia
Kinga Gamańska z firmy EKORUM.
Projektowane przepisy zakładają również ewentualność indywidualnego rozliczania mieszkańców zabudowy wielorodzinnej – jeśli tylko zarządca będzie mógł wdrożyć techniczne rozwiązania, dające możliwość sprawdzenia prowadzonej segregacji według konkretnego lokalu. – Jest to zapewne odpo‑
wiedź Ministerstwa na negatywne głosy

związane z wprowadzeniem odpowiedzial‑
ności zbiorowej w nieruchomościach wie‑
lolokalowych. Sprzeciw ten jest uzasadnio‑
ny: dlaczego niedostosowanie się do obo‑
wiązku segregacji odpadów np. przez jed‑
nego sąsiada będzie skutkowało nałoże‑
niem podwyższonej opłaty na wszystkich
pozostałych mieszkańców bloku? Będzie
to na pewno bardzo trudne do wprowa‑
dzenia, dlatego z niecierpliwością czekamy
na przedstawienie koncepcji tego rozwią‑
zania, oby realnej do wdrożenia, bo bardzo
pomoże to samorządowcom – mówi Paweł
Szadziewicz z EKORUM.

Selektywna zbiórka
i poziomy recyklingu
Ministerstwo Klimatu zapowiedziało również nową metodologię obliczania poziomów recyklingu. Wyliczenia analityków czy
też same informacje płynące z gmin wskazywały, że obecnie stosowany wzór daje gminom nikłe szanse na uzyskanie nałożonych prawem celów w tym zakresie.
A progi wymagane przez Unię Europejską
są z roku na rok wyższe. Dzięki wprowadzeniu nowej metody wyliczania poziomów Polska zapewne uniknie kar (a przynajmniej je zminimalizuje) za niedopełnienie obowiązków wynikających z unijnego
prawodawstwa.
Z kwestią uzyskania poziomów odzysku i recyklingu nierozerwalnie wiąże się
temat selektywnej zbiórki. I tutaj planowane są zmiany. – Choć od wprowadze‑
nia w 2017 r. przepisów ustanawiających
obowiązek wdrożenia we wszystkich gmi‑
nach w Polsce co najmniej pięciopojem‑
nikowego systemu segregacji (maksymal‑
nie do końca tego roku), to już po trzech
latach widać, że Ministerstwo częściowo
wycofuje się z tego pomysłu i proponu‑
je zbiórkę np. na trzy pojemniki – zauważa P. Szadziewicz. – Przez ten czas wiele
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samorządów, często nakładem ogromnych
kosztów, które przekładały się też na opła‑
tę śmieciową od mieszkańców, wprowa‑
dziło na swoim terenie nowy system se‑
lektywnego zbierania. Nie pomagały też
tłumaczenia, że prowadzenie selektywnej
zbiórki w innym schemacie również mo‑
że być efektywne. Nierzadko wdrożenie
zbiórki na 5 frakcji zniweczyło dotychcza‑
sowy trud prowadzonej w danym mieście
czy gminie edukacji ekologicznej miesz‑
kańców. Dziś wszystko można odwrócić.
Chyba jest w tym jakaś ukryta logika. Moim
zdaniem, nie ma nic gorszego jak prze‑
konywanie mieszkańców, że wcześniej‑
szy dwu‑, trzypojemnikowy model zbiórki
był zły, a teraz wprowadzamy coś nowego,
po czym znów możemy wrócić do starego
systemu. W tym przypadku Ministerstwo
uchyla rąbka tajemnicy. Wiadomo, że nie
każda gmina będzie mogła wprowadzić
na swoim terenie selektywną zbiórkę odpadów w podziale na mniej niż pięć frakcji. Jeśli samorząd zapewni osiąganie celów recyklingu innym sposobem niż system pięciopojemnikowy, to będzie mógł
skorzystać z takiego odstępstwa, ale tylko na podstawie decyzji Ministra Klimatu.

Zmiany dla instalacji
komunalnych

recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy
o odpadach nałożyły na eksploatatorów instalacji komunalnych wiele wymogów, które wymusiły poważne i drogie inwestycje.
Konieczność ponoszenia tych kosztów znalazła odzwierciedlenie w cenie za przyjęcie
odpadów „na bramie”, czego pokłosiem
były również znaczące podwyżki opłat za
odbiór i zagospodarowanie odpadów, ponoszonych przez mieszkańców. Aby temu
przeciwdziałać, Ministerstwo robi swoisty
krok w tył. Zaproponowane zmiany obejmują m.in. zniesienie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów dla tych instalacji, które zajmują się
odpadami niepalnymi. Wśród założeń nowelizacji znajduje się również przywrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania
odpadów do trzech lat (nie dotyczy to odpadów przeznaczonych do składowania).
Zarządzających instalacjami komunalnymi
zapewne ucieszy też propozycja zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu

Lepiej późno niż wcale?
Czy zapowiadane przez Ministerstwo
Klimatu zmiany faktycznie wzmocnią krajową gospodarkę odpadami, dając szansę
na jej rozwój i stabilizację? Czy stawki za
odbiór odpadów, które płacą mieszkańcy
będą niższe? Choć resort stawia na uelastycznienie systemu, trudno nie zgodzić się
z faktem, że jest to robione trochę za późno. Wiele instalacji komunalnych poczyniło
już konieczne inwestycje, aby dostosować
się do obowiązującego prawa, co mocno
nadszarpnęło ich finanse. Do kieszeni musiały sięgnąć też samorządy i mieszkańcy
zmuszeni do wprowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów w podziale na co najmniej
pięć frakcji. Większość gmin już to zrobiła.
Ale czy te ruchy były potrzebne, skoro teraz
daje się im możliwość zmian? Znane porzekadło „lepiej późno niż wcale” niekoniecznie może znaleźć wielu zwolenników.
Znów wygrani są ci, którzy czekali z wprowadzeniem zmian do ostatniej chwili.
Katarzyna Terek
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Reklama

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
reklam i ogłoszeń. Płatne publikacje mogą być zamieszczane zarówno
w czasopiśmie, jak i na stronie internetowej wydawnictwa.

Częstotliwość i nakład

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

Aktualnie czasopismo Technika KOMUNALNA ukazuje się 6 razy
w roku w nakładzie drukowanym wynoszącym 3.300–4.000
egzemplarzy (zależnie od spiętrzenia imprez branżowych).

Formaty i wymiary reklam

Dystrybucja
Głównym kanałem dystrybucji czasopisma jest bezpłatna wysyłka bezpośrednia do osób związanych z sektorem komunalnym. Koszty druku oraz kolportażu magazynu za pośrednictwem Poczty Polskiej ponosi Wydawca. Poza wysyłką czasopismo Technika KOMUNALNA jest
również dystrybuowane na targach oraz konferencjach branżowych.

Ceny przykładowych publikacji
•
•
•
•

1 strona reklamy
1/2 strona reklamy
1/4 strony reklamy + 3/4 strony artykułu
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Prenumerata
Aby otrzymywać bezpłatnie czasopismo Technika KOMUNALNA,
wystarczy wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres redakcji lub skorzystać z formularza na stronie internetowej www.technika-komunalna.pl w zakładce PRENUMERATA.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SATOR MEDIA Karol Wójtowicz na potrzeby wysyłki newslettera oraz czasopisma Technika KOMUNALNA. Dystrybucja
czasopisma odbywa się za pośrednictwem drukarni i Poczty Polskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
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PREFABRYKATY BETONOWE
DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH
PRODUKCJA, TRANSPORT, MONTAŻ

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

Bloki firmy MD Beton
są wykonywane
z betonu klasy
B25 lub wyższej.
Mają kształt
prostopadłościanów
o różnych
wymiarach lub inne
formy i wykończenie
zależne
od zastosowania
prefabrykatu
Płyty do budowy
tymczasowych dróg
technologicznych, dróg
dojazdowych, stałych
dróg gminnych,
osiedlowych,
parkingów itp.
Mają wbudowane
haki transportowe
umożliwiające
wielokrotną
zmianę miejsca
wykorzystania płyt

PŁYTY DROGOWE TYPU MON

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

W.T.H.M.B. MAREK DĄBROWSKI
ul. Łęgi 1A, 01-329 Warszawa, tel. 503 006 319, fax 22 666 15 39
e-mail: biuro@mdbeton.pl, www.mdbeton.pl
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