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Dwie maszyny przeładunkowe FUCHS
w firmie BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz
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Pierwsza w Polsce!
Ładowarka gąsienicowa CAT 963K WH
na składowisku odpadów Grupy ENERIS

FUCHS MHL 320 z systemem CDS SCORPION
– demontaż samochodu w 15 minut

Ładowarka kołowa LiuGong 856H
w kompletacji do pracy z odpadami:
bezpiecznie i wydajnie

Nowy rozdrabniacz Vecoplan
serii VRZ gotowy do pracy ciągłej
z najtrudniejszymi materiałami

W pełni funkcjonalna (nie prototyp)
całkowicie elektryczna śmieciarka
dostępna w ofercie Geesink Polska!

Pierwsze w Polsce prasonożyce gąsienicowe
Lefort dostarczone do BSK Return
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Premiera ładowarek CASE Evolution serii G:
nowe funkcje, bogatsze wyposażenie standardowe,
wydłużone okresy międzyprzeglądowe s.28

Renault Trucks D Wide Z.E. z nadwoziem Terberg
pierwsza duża śmieciarka elektryczna
zabudowana i zarejestrowana w Polsce s.44

Drugi rozdrabniacz wolnoobrotowy
Inventhor Type 9 w ARW Baltic s.6
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Przesiewacz bębnowy
Terex Ecotec TTS 518

Dwie nowości w ofercie EWPA
dla sektora recyklingu

Separator Terex Ecotec TMS 320
do metali żelaznych i nieżelaznych

Maszyny
przeładunkowe CAT
nowej generacji

Wozy czyszczące JOSKIN
– od opróżniania szamb
po usuwanie najtrudniejszych osadów

s.50

słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,
właśnie mija pięć lat od ukazania się Techniki Komunalnej. To jeszcze
skromny jubileusz, ale dla nas ogromnie ważny. Rozpoczęliśmy wydawanie
czasopisma w momencie, kiedy wiele drukowanych tytułów branżowych
upadło, całkowicie zniknęły z rynku albo przeniosły się do internetu. Taka
atmosfera rodziła oczywiście pewne obawy, ale postanowiliśmy trzymać się
obranego kursu. Mieliśmy już bowiem spore doświadczenie dziennikarskowydawnicze i pełne przekonanie, że możemy zaproponować coś nowego
i innego. W tym wszystkim kluczowa była nasza fascynacja branżą
komunalną, ponieważ jest ona niezwykle szeroka (by nie powiedzieć –
pojemna), ciekawa i dosłownie na oczach dokonuje się w niej znaczący
postęp. Tu nigdy nie brakuje tematów, w dodatku takich, którymi wręcz
chcemy się zająć!
Pierwszy numer Techniki Komunalnej został przyjęty bardzo pozytywnie,
co jeszcze bardziej zmotywowało nas do ciężkiej pracy. Szybko
zauważono, czym chcemy się wyróżniać: merytorycznymi artykułami
o maszynach, pojazdach i technologiach stosowanych w gospodarce
odpadami, napisanymi z dużą dbałością o styl wypowiedzi. Przestrzeganie
określonych standardów i jakości przełożyło się na zaufanie Czytelników
i zainteresowanie firm branżowych, które zaczęły dostrzegać wysoki
potencjał Techniki Komunalnej w efektywnej promocji oferowanych
rozwiązań. Miało na to wpływ także szerokie rozpowszechnienie
czasopisma, od początku potwierdzane przez ZKDP – jedyny w Polsce
organ powołany w celu kontroli nakładów i sposobów dystrybucji tytułów
prasowych. Dziś Technika Komunalna stanowi najpopularniejszy nośnik
reklam w branży komunalnej. Co istotne, wiele firm jest z nami od samego
początku, za co serdecznie dziękujemy!
W kolejny, szósty rok działalności wydawniczej wchodzimy pełni nadziei
i optymizmu. Wierzymy, że branża komunalna nadal będzie się intensywnie
rozwijać, a wraz z nią nasze czasopismo.

Z życzeniami przyjemnej i pożytecznej lektury
Karol Wójtowicz
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i zastrzega sobie prawo do redagowania
oraz skracania nadesłanych tekstów.
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JEST PONAD

500 000

POWODÓW,
ŻEBY WYBRAĆ
ŁADOWARKI
SERII H.

TOBIE POTRZEBNY JEST TYLKO JEDEN

SERIA H

Niezawodność to jeden z powodów, dla którego sprzedaliśmy
ponad 500 000 ładowarek na całym świecie. Nasze maszyny
z łatwością zapewniają dużą moc, doskonałą kontrolę
i wyjątkową trwałość - cechy niezbędne do wykonania
najcięższych prac.

7

Powód nie ma znaczenia. Wybierz serię H.
Poznaj serię H. Wejdź na www.liugong-europe.com/pl
lub zadzwoń!

TYPÓW CIĘŻKICH
MASZYN

11-31 TON
ZAPROJEKTOWANE,
TESTOWANE,
SERWISOWANE W POLSCE

505 555 475
polska@liugong.com
www.liugong-europe.com/pl

maszyny recyklingowe

Pierwszy w Polsce Inventhor Type 9
na podwoziu gąsienicowym
Założona w 2000 r. spółka „EKO-REGION” z siedzibą główną w Bełchatowie od początku swojego
istnienia nastawiona jest na rozwój gwarantujący właściwe postępowanie z odpadami. Aby sprostać
tym założeniom stale inwestuje w najnowocześniejszy sprzęt, czego przykładem jest niedawny zakup
wolnoobrotowego rozdrabniacza jednowałowego Doppstadt Inventhor Type 9.

N

owa maszyna trafiła do Instalacji
Komunalnej Dylów A w pobliżu
Pajęczna, zarządzanej przez spółkę Eko-Region. W zakładzie tym
rocznie jest przetwarzanych ok. 130 tys.
ton odpadów, pochodzących z powiatów
bełchatowskiego, łaskiego, pabianickiego,
pajęczańskiego, wieluńskiego, sieradzkiego i wieruszowskiego, zamieszkałych łącznie przez ok. 350 tys. osób. Są to głównie
zmieszane odpady komunalne, zbierane selektywnie odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne i wielkogabarytowe.
Jeszcze do niedawna przy ich przetwarzaniu
wykorzystywano m.in. dwa mobilne rozdrabniacze wolnoobrotowe, z których jeden
to Doppstadt DW 3060. Wraz ze wzrostem
ilości przyjmowanych odpadów (gabarytów nawet o 50% w stosunku do roku poprzedniego) ich wydajność okazała się niewystarczająca. Zapadła więc decyzja o zakupie nowej maszyny tego typu, spełniającej jasno sprecyzowane kryteria: – Zależało
nam, aby nowy rozdrabniacz miał dużą wydajność i był samobieżny. Wynika to z faktu, że mamy ograniczoną ilość miejsca, dlatego maszyna powinna szybko wykonać
swoją pracę, a następnie przejechać w inną
część instalacji. Istotne było dla nas, aby mogła to zrobić o własnych siłach, czyli bez angażowania innego sprzętu, np. w postaci ładowarki, hakowca czy ciągnika siodłowego.
6 | technika-komunalna.pl

Taką możliwość daje tylko podwozie gąsienicowe, ale to nie jedyna korzyść z jego zastosowania. Maszyną można wtedy precyzyjnie manewrować, co ułatwia prawidłowe
ustawienie przy pryzmie albo w jakiejś linii
technologicznej, i jest ona bardziej stabilna
– tłumaczy Arkadiusz Frączkowski, dyrektor
ds. inwestycji w spółce „EKO-REGION”.
Tym wymaganiom sprostał wyłoniony
w postępowaniu przetargowym jednowałowy rozdrabniacz wolnoobrotowy Doppstadt
Inventhor Type 9. Obecnie na nowej maszynie przetwarzane są przede wszystkim

Sterowaniem niemal wszystkimi
funkcjami maszyny może zajmować
się operator ładowarki – za pomocą
ergonomicznego pilota.

odpady wielkogabarytowe i bioodpady, ale
trwają też próby z odpadami komunalnymi
i przemysłowymi. – Szybko zauważyliśmy
wysoką wydajność Inventhora. Z naszych testów wynika, że w przypadku odpadów gabarytowych sięga ona 40-50 t/h, natomiast
jeśli chodzi o zmieszane odpady komunalne
nawet 60-70 t/h. Wydajność poprzednich
maszyn była dużo mniejsza, wynosiła maksymalnie 30 ton odpadów wielkogabarytowych i 40 ton odpadów komunalnych – dodaje Arkadiusz Frączkowski. Ale to nie jedyne zalety nowej maszyny, o których wspomina dyrektor „EKO-REGION” sp. z o.o.
Jego zdaniem na uwagę zasługuje bardzo
dobry stopień rozdrobnienia materiału wyjściowego, automatyczny rewers, który również pozytywnie wpływa na wydajność maszyny i ułatwia jej czyszczenie, predefiniowane tryby pracy z możliwością indywidualnych ustawień, długi przenośnik taśmowy pozwalający na usypywanie większych
pryzm czy w końcu zdalne sterowanie radiowe. To ostatnie służy bowiem nie tylko do obsługi układu jezdnego, ale również większości funkcji roboczych, np. podnoszenia wanny zsypowej czy nawet regulacji wysokości nadtaśmowego separatora
magnetycznego. Pilota może przejąć operator ładowarki, który siedząc wysoko w kabinie ma najlepszy widok na pracę i otoczenie rozdrabniacza.
TK nr 1/2022
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Frakcja wyjściowa jest drobna i jednorodna. W materiale widać
fragmenty gąbki, która jest dobrym testem dla rozdrabniacza, ale
Inventhor dosłownie tnie ją na równe kawałki.

Nowa maszyna została zakupiona
z myślą o instalacji w Dylowie A, ale dzięki wysokiej wydajności nie jest wykluczone,
że będzie wspomagała inne zakłady spółki. – W Bełchatowie produkujemy paliwa
alternatywne, więc gdyby pracujący w niej
rozdrabniacz wstępny uległ awarii, możemy w jego miejsce podstawić Inventhora.
Ta maszyna ma tak dużą wydajność, że spokojnie poradzi sobie w takiej linii i instalacja dalej mogłaby normalnie funkcjonować
– przekonuje Arkadiusz Frączkowski.

Praktyczne rozwiązanie stanowi tryb czyszczenia komory roboczej.
Wał obraca się na przemian w obie strony z różną prędkością i jednocześnie jest do niego dosuwany grzebień z przeciwnożami. Po chwili
na rotorze nie ma już żadnych zanieczyszczeń.

W „EKO-REGION” sp. z o.o. pracuje blisko 10 maszyn Doppstadt, więc dyrektor
spółki ma już wyrobione zdanie na temat
samej marki, jak również jej przedstawiciela w naszym kraju, czyli firmy Arcon Polska:
– Rozwiązania stosowane w urządzeniach
Doppstadt są przemyślane i sprawdzone,
dlatego nie mamy do tych maszyn uwag.
Mogę nawet powiedzieć, że niektóre starsze maszyny Doppstadt potrafią więcej zrobić niż nowsze, analogiczne produkty konkurencji. Obsługa świadczona

przez Arcon też jest na wysokim poziomie.
Cenię sobie fachowość osób, które sprzedają te maszyny, ponieważ mają dużą wiedzę, potrafią zaprezentować ofertę, uzasadnić zastosowane rozwiązania czy odpowiednio doradzić. Jeśli chodzi o serwis, zawsze mogę liczyć na profesjonalną pomoc
i krótki czas reakcji. Części zamienne są
dostępne praktycznie od ręki. Współpracę
z Arcon Polska określam więc jako udaną
i mam nadzieję, że taka pozostanie.
Karol Wójtowicz
REKLAMA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA GOSPODARKI ODPADAMI I RECYKLINGU

Arcon Polska Sp. z o.o., ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa
tel. 22 648 08 10, fax 22 644 16 16, Nowa strona  www.arconrecykling.pl

TK nr 1/2022
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POLSKA • CZECHY • SŁOWACJA • ROSJA • WĘGRY
RUMUNIA • AUSTRIA • NIEMCY • USA • KANADA

Jak przebiega ADAPTACJA MOCY?
OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA
Technicy ﬁrmy Agroecopower przyjeżdżają do klienta, uzgadniają
z nim jego wymagania i oczekiwania wedle możliwości maszyny.

Obniżenie SPALANIA
Zwiększenie MOCY
Darmowy test
10% obniżenie
spalania

DIAGNOSTYKA
Pomiar mocy i kopia zapasowa pierwotnego oprogramowania, na
potrzeby ewentualnej adaptacji jednostki do oryginalnych ustawień.

20% zwiększenie mocy
Dożywotnie
wsparcie techniczne

ZAPISANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA
Nowy program zostaje przygotowany w sposób indywidualny do
danej maszyny na podstawie oryginalnego i ponownie zapisany
w jednostce sterującej.



POMIAR MOCY I PRZEKAZANIE
Ponowna diagnostyka i pomiar mocy, jazda próbna i wystawienie
karty gwarancyjnej z parametrami maszyny.

Modyﬁkacje SILNIKA

+20% mocy silnika

względem oryginalnego stanu

+30% momentu obrotowego
20% niższe koszty eksploatacji
KONTAKT

Wykorzystaj potencjał swojej maszyny

 +48 727 020 887
 www.enginecopower.pl

REKLAMA

PIONOWE BELOWNICE BK TRADE
J
YTA
ZAP NIEŻ
W
RÓ NAJEM
Y
OW

Najważniejsze zalety:
✓ redukcja objętości 1:6
✓ zasilanie prądem jedno- lub trójfazowym
(zależnie od modelu)
✓ kompaktowa budowa
✓ łatwa instalacja
✓ prosta i bezpieczna obsługa
✓ bele łatwe do magazynowania
i transportu
Przeznaczenie:
✓ sklepy wielkopowierzchniowe
✓ zakłady produkcyjne
✓ hurtownie
✓ magazyny
✓ skupy makulatury i tworzyw sztucznych
CAŁKOWICIE BEZPŁATNE TESTY PRZEZ 7 DNI

508 077 687

BK Trade Bartosz Karolczyk | ul. Kolejowa 18 | 63-210 Żerków
Tel.: 62 740 31 12, 508 077 687 | E-mail: biuro@bktrade.pl | www.bktrade.pl
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Co nowego
w Agrex-Eco?
Warszawska spółka AgrexEco stale powiększa grono
partnerów, dzięki czemu jej
oferta jest coraz bardziej
kompleksowa. Ostatnio
dołączyły do niego dwie firmy:
niemiecka Schulz&Berger
i hiszpańska Bianna.
W separatorze nerkowym proces separacji przypomina cyklon. Unikatowe, opatentowane
urządzenie zapewnia bardzo wysoką czystość obu frakcji.

P

ierwsza z nich specjalizuje się w szeroko pojętej technice powietrznej.
Jej oferta obejmuje m.in. separatory
powietrzne, systemy oczyszczania
powietrza, napowietrzania komór kompostowych, wentylacji kabin sortowniczych
itp. Firma Agrex-Eco skupia się jednak
na separatorach powietrznych. Urządzenia
dostarczane przez Schulz&Berger mają tę
zaletę, że znakomicie nadają się do zastosowania przy okazji modernizacji zakładu. To zupełnie odwrotnie niż w przypadku konwencjonalnych separatorów, które
są duże i zajmują wiele miejsca. Jeśli takie urządzenia pracują w hali, a do tego

mają być rozbudowane np. o jakiś system filtracji, cała konstrukcja przybiera pokaźne rozmiary i trudno ją wkomponować w istniejącym obiekcie. Urządzenia
Schulz&Berger składają się natomiast z kilku komponentów, które można rozmieścić
w różnych częściach instalacji niezależnie
od siebie, w sposób na jaki pozwala dostępne miejsce. Ta zaleta dotyczy wszystkich rozwiązań, bez względu czy jest to separator z komorą rozprężną czy może separator nerkowy.
Kluczowy komponent nie jest duży i łatwo znaleźć dla niego przestrzeń
w linii technologicznej, jednocześnie nie

Nowo opracowany separator powietrzny z płytą obrotową
do oddzielania dużych folii w liniach ponadwymiarowych.
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ingerując mocno w jej konstrukcję czy zastosowane przenośniki taśmowe. Jeśli
chodzi o wentylator zasilający cały system separacji powietrznej albo układ filtracyjny, stanowią one kolejne osobne
komponenty, które również można zlokalizować praktycznie w dowolnym miejscu hali. Istnieje też możliwość „wyniesienia” filtra nawet poza halę, ponieważ całość i tak jest później łączona specjalnymi
rurami do transportu pneumatycznego.
W ten sposób możliwa jest łatwa implementacja tych rozwiązań w istniejące linie,
a zwłaszcza tam, gdzie występuje ograniczona ilość miejsca.

Bębnowy separator powietrzny służy do rozdzielania materiałów sypkich
na ciężką i lekką frakcję. Urządzenie działa z wykorzystaniem 20-procentowej recyrkulacji powietrza dostarczonego z procesu odpylania.
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maszyny recyklingowe
Inną ważną zaletą tych urządzeń jest
fakt, że cały czas pracują one na podciśnieniu. W komorze rozprężnej, gdzie następuje separacja nie ma nadciśnienia, tylko występuje podciśnienie. Oznacza to,
że ciśnienie powietrza, które jest wtłaczane do komory, aby wydmuchać lekki materiał z ciężkiego, jest mniejsze od ciśnienia
powietrza na bieżąco odbieranego (wysysanego) z komory. Dzięki temu system
nie wytwarza pyłu, który roznosi się po hali – producent deklaruje, że jego emisja nie
przekracza 1,5 mg/m3.
Typowy separator powietrzny marki Schulz&Berger składa się z kilku elementów. Pierwszy stanowi wentylator
nadmuchowy, który napędza powietrze.
Drugi to właściwy separator, czyli komora rozprężna. W jej środkowej części znajduje się obrotowy bęben z regulowaną
pozycją i prędkością obrotową. Materiał
jest podawany do komory za pomocą
przenośnika taśmowego w kierunku bębna, a jednocześnie od spodu przepływa
strumień powietrza. Przed bęben spadają ciężkie elementy, natomiast lekkie są
przedmuchiwane za bęben. Obie frakcje
trafiają do oddzielnych przesypów, skąd
są odprowadzane przenośnikami taśmowymi. Wiadomo jednak, że część lekkich
elementów, czyli np. skrawków folii, strumień powietrza oddziałujący na materiał
porwie ze sobą. Dojdzie więc do utraty
tej frakcji, co jest niepożądane, ale jeszcze poważniejszą konsekwencją może być przyspieszone zapchanie filtra,

Zasadniczym elementem konstrukcji mieszarko-rozdrabniarki Mashmaster są 4 wały
ślimakowe napędzane poprzez przekładnię
planetarną ze sprzęgłem przeciążeniowym.

który oczyszcza powietrze poprocesowe.
W tym rozwiązaniu jednak strumień powietrza trafia zaraz za komorą rozprężną do urządzenia, które jest separatorem frakcji lekkiej. Są w nim wyłapywane większe elementy foliowe. Zwykle te
urządzenia montuje się w taki sposób,
aby oba strumienie frakcji lekkiej łączyły się. Wtedy na filtr trafia już tylko powietrze zapylone, ale oczyszczone z folii,
więc nie ma ryzyka, że takie zanieczyszczenia wrócą do wentylatora i np. zaczną
owijać się na łopatkach.
W ofercie Schulz&Berger jest wiele typów separatorów powietrznych. Poza

modelem z komorą rozprężną są jeszcze
dostępne inne urządzenia, np. dwufrakcyjne, trzyfrakcyjne, nerkowe, montowane
na przesypach itp. Jednym z ciekawszych
jest separator nerkowy, którego nazwa pochodzi od kształtu urządzenia przypominającego nerkę. Proces separacji odbywa się
w tym przypadku przy wykorzystaniu charakterystycznego wiru powietrza. Po skutecznym rozdzieleniu frakcji, cięższy materiał jest transportowany przez przenośnik
taśmowy, a lekki – odsysany. Różnorodny
zakres opcji ustawień sprawia, że powietrzny separator nerkowy bez trudu dostosowuje się do wymagań klienta. Poza tym
można go łatwo zintegrować z istniejącym systemem separatorów powietrznych
w celu znacznej poprawy ich wydajności.
Jeśli chodzi o firmę Bianna, w jej ofercie występują m.in. separatory balistyczne
i przesiewacze bębnowe, ale spółka AgrexEco najbardziej skupia się na promowaniu
separatorów balistycznych oraz mieszarko-rozdrabniarki. Mieszarko-rozdrabniarka
to unikatowa maszyna, jedyna w swoim rodzaju, której nikt inny nie produkuje. Korzystając z tej technologii możliwe jest rozdrabnianie, mieszanie i homogenizacja w jednym urządzeniu. Maszyna
Mashmaster znakomicie nadaje się do pracy z odpadami biodegradowalnymi, zielonymi, kuchennymi, mokrymi odpadami organicznymi, osadami ściekowymi
czy materiałem strukturalnym, takim jak
słoma i drewno.
Karol Wójtowicz

Mieszarko-rozdrabniarka Mashmaster MS-150 firmy Bianna jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 75 kW każdy
i zapewnia wydajność do 90 m3/h.
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O KROK PRZED KONKURENCJĄ
NOWA KABINA NAJWYŻSZEJ KLASY
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Rozdrabniacze Komptech Crambo do drewna
poużytkowego i odpadów zielonych
Austriacka firma Komptech oferuje bardzo szeroką gamę maszyn recyklingowych o konkretnych zastosowaniach, co z jednej strony gwarantuje odpowiednią wydajność i jakość przetwarzanego materiału,
natomiast z drugiej niskie całkowite koszty eksploatacji i wysoką trwałość sprzętu. W przypadku pracy
ze złomem drewnianym czy odpadami zielonymi najlepszym rozwiązaniem są rozdrabniacze serii Crambo.

M

aszyny Komptech Crambo to dwuwałowe rozdrabniacze wolnoobrotowe zaprojektowane z myślą
o przetwarzaniu złomu drewnianego, takiego jak zużyte palety, deski, zrzyny, odpadów zielonych w postaci np. gałęzi,
korzeni, karpin, trawy i liści, jak również odpadów kuchennych. Oczywiście poradzą też
sobie z tzw. gabarytami, ale może to spowodować przyspieszone zużycie elementów roboczych i tym samym większe koszty eksploatacyjne – do takich zastosowań są
przeznaczone modele serii Terminator.
Najogólniej maszyny Crambo dzielą się
na mobilne i stacjonarne. Źródłem napędu

tych pierwszych może być silnik spalinowy
lub elektryczny, zaś w przypadku odmian
stacjonarnych z oczywistych względów
tylko elektryczny. W maszynach mobilnych
podłączanych do prądu jest stosowany
wyłącznie hydrauliczny układ przeniesienia napędu na wały robocze, podczas
gdy pozostałe modele (w tym stacjonarne) są również dostępne z napędem bezpośrednim za pomocą 2-stopniowej przekładni mechanicznej (oznaczenie Direct).
Pierwsze rozwiązanie zapewnia bezstopniową regulację prędkości wałów roboczych i jej precyzyjny dobór do rodzaju
przetwarzanego materiału, a tym samym

Modele stacjonarne mają napęd elektryczny,
ale układ przeniesienia napędu z silnika na wały
może być hydrauliczny lub mechaniczny (bezpośredni).
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niższe zużycie paliwa. Drugie jest polecane do aplikacji, w których kluczową rolę
odgrywa maksymalna wydajność. W tym
przypadku elementy robocze mogą obracać się z dwiema prędkościami. Wszystkie
maszyny mają wały tej samej wielkości
– ich długość wynosi 2820 mm, a średnica zewnętrzna 610 mm. Zasadnicze różnice między poszczególnymi modelami wynikają bowiem z osiągów zastosowanego silnika, co przekłada się na przepustowość danej maszyny.
Zęby modeli Crambo są bardziej agresywne niż w przypadku rozdrabniaczy Terminator. Mają one postać charakterystycznych

Boczna osłona przeciwwjazdowa tworzy
po rozłożeniu podest serwisowy, zapewniający
bezpieczny i komfortowy dostęp do komory silnika.
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Zęby w rozdrabniaczach serii Crambo
mają postać haków, które łatwo pobierają
materiał i go wręcz rozrywają.

haków, które bardzo dobrze pobierają
materiał i go wręcz rozrywają. W ofercie
występują dwa rodzaje zębów dostosowanych do konkretnych rodzajów odpadów. Są one mocowane za pomocą śrub,
co ułatwia i przyspiesza ich wymianę. Aby
zwiększyć trwałość wałów, powierzchnie rdzeni są napawane – takie rozwiązanie jest standardem. W ramach opcji można zamówić wały w wersji Heavy Duty,
w których zamiast napoin są stosowane

dodatkowe nakładki ze stali trudnościeralnej. Wzmocnienia te ścierają się znacznie wolniej, zapewniając jeszcze dłuższą
żywotność wałów.
W rozdrabniaczach Crambo pod wałami znajdują się tzw. kosze klasyfikacyjne,
które determinują wielkość frakcji wyjściowej. Istnieją dwie podstawowe wersje tych
elementów, tj. z otworami kwadratowymi
lub okrągłymi, przy czym w obu typoszeregach do wyboru są kosze z różnymi rozmiarami „oczek”. Ich działanie jest bardzo
proste, ponieważ polega na „przytrzymywaniu” cząstek, które są jeszcze zbyt duże. Wówczas taki materiał jest poddawany dalszemu rozdrabnianiu, aż do osiągnięcia pożądanej wielkości. Kosze klasyfikacyjne są zamontowane na sterowanej hydraulicznie platformie. Dzięki temu można je łatwo wysunąć na zewnątrz
i „przezbroić” maszynę w celu dostosowania do innych odpadów.
Rozdrabniacze mobilne Crambo są
oferowane na podwoziu gąsienicowym,
w postaci 3-osiowej przyczepy oraz na ramie podhakowej. Mają one komorę załadunkową z hydraulicznie rozkładanymi
i składanymi ścianami, co z jednej strony

gwarantuje dużą pojemność, natomiast
z drugiej ogranicza wysokość transportową. Praktyczną zaletą zastosowanego rozwiązania jest również możliwość zmiany
położenia materiału w komorze (poprzez
uruchomienie którejś ze ścian), a nawet jego dociśnięcia do wałów, tak by szybciej
został przez nie pobrany.
Karol Wójtowicz

W 2022 roku firma Komptech obcho‑
dzi swoje 30-lecie, co zostało pod‑
kreślone m.in. zmianą loga. Przez ten
czas austriacka firma stała się kom‑
pleksowym dostawcą technologii
do przetwarzania odpadów, dzięki
którym zyskują one wartość. Ponad‑
to zwiększyła zakres usług posprze‑
dażowych i wprowadziła opcję wy‑
najmu maszyn. Z jej rozwiązań korzy‑
sta już ponad 400 klientów w 80 kra‑
jach na wszystkich kontynentach. Ich
satysfakcja oraz dążenie do zrówno‑
ważonego rozwoju zawsze stanowi‑
ły fundament firmy i pozostaną nim
w kolejnych dziesięcioleciach.
REKLAMA
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UNTHA Polska prezentuje nowy
rozdrabniacz dwuwałowy ZR

Firma UNTHA Polska zaprezentowała niedawno nowy rozdrabniacz dwuwałowy ZR. Stanowi on zwieńczenie 2 lat wnikliwych badań, analiz i rozwoju konstrukcji, a także licznych testów prototypowych
w trudnych warunkach eksploatacji, których efektem jest wysokowydajna maszyna zapewniająca obecnie
najniższy w swoje klasie koszt cyklu życia LCC (z ang. Life-Cycle-Costing) w bardzo szerokim spektrum
zastosowań. Została ona zaprojektowana z myślą o wielozmianowym, ciągłym rozdrabnianiu wstępnym
różnych materiałów, w tym trudnych, które często są uważane jako nieekonomiczne w przetwarzaniu.

D

zięki napędowi o niskiej prędkości obrotowej i wysokim momencie obrotowym nowa maszyna doskonale radzi sobie z wymagającymi odpadami, zapobiegając przestojom zakładu. Modułowa, szybko wymienna konstrukcja stołu do cięcia stanowi odzwierciedlenie koncepcji wszechstronności u podstaw.
Rozdrabniacz ZR2400H zaprojektowano z myślą o wysokiej przepustowości,
zgrubnym rozdrabnianiu odpadów wielkogabarytowych, przemysłowych, pochodzących z handlu, drewnianych, stałych
odpadów komunalnych, materacy, dywanów, tkanin w belach i rolkach, a nawet podkładów kolejowych. Model ten,
dostępny w wersji stacjonarnej lub mobilnej na gąsienicach, jest przeznaczony
do zmniejszania objętości przetwarzanych
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odpadów (90% frakcji wyjściowej ma wielkość poniżej 300 mm), rozdrabniania materiału do dalszej obróbki oraz produkcji
paliw alternatywnych. Zastosowany system tnący sprawdza się idealnie w cementowniach, przy produkcji biomasy, w zakładach odzysku surowców wtórnych, sortowniach oraz firmach zajmujących się
utylizacją odpadów.
Z kolei ZR2400W to doskonały rozdrabniacz złomu metalowego, który znakomicie nadaje się do przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(ZSEE) oraz dużego sprzętu gospodarstwa
domowego. Umożliwia w jednym przejściu
uzyskanie zgrubnego rozdrobnienia materiału (90% poniżej 300 mm) do dalszego
przetwarzania, co czyni tę maszynę znakomitym rozwiązaniem w przypadku firm
recyklingowych oraz producentów metali.

Niezależne, dwukierunkowe obroty wału rozdrabniacza ZR oznaczają,
że agresywne noże chwytają, ścinają i oddzielają materiał zarówno podczas pracy
w kierunku do przodu, jak i do tyłu. Dzięki temu maszyna nigdy nie przestaje rozdrabniać. Ważna zaletą nowej maszyny
jest napęd Eco Power Drive firmy UNTHA
z chłodzonymi cieczą silnikami synchronicznymi. Jest to bardzo energooszczędne rozwiązanie, które zyskało światową
sławę dzięki zmniejszeniu zużycia energii nawet o 75%.
– W przypadku modelu ZR mówimy
o niezawodnej maszynie, która sama się
spłaca! – skomentował prezes zarządu
Untha Polska, Peter Streinik. – Podobnie jak
inne nasze rozdrabniacze, ten innowacyjny model zaprojektowano z myślą o uzyskaniu długich okresów bezobsługowych,
TK nr 1/2022
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Zastosowane wały umożliwiają chwytanie i cięcie odpadów przy
obu kierunkach obrotów, co zapewnia jeszcze większą wydajność
rozdrabniacza.

łatwej konserwacji, bezpiecznej pracy i wysokiej dyspozycyjności. Jednak to,
co naprawdę wyróżnia go w swojej klasie,
to zdolność radzenia sobie z trudnymi materiałami przy niskich kosztach. Wierzymy,
że otworzy to przed nami całkiem nowe
możliwości rozdrabniania.
Wydajny w działaniu i inteligentny
w oszczędzaniu rozdrabniacz ZR będzie
dostarczany z systemem monitorowania
stanu technicznego UNTHA GENIUS, który
zapewnia operatorom dostęp do danych
roboczych maszyny – w czasie rzeczywistym i z dowolnego urządzenia.

Maszyna UNTHA ZR2400W może być z powodzeniem
wykorzystywana do przetwarzania lekkiego złomu, w postaci np.
sprzętu gospodarstwa domowego.

Komentując 12-miesięczne testy prototypu ZR podczas fazy badawczo-rozwojowej maszyny, Hubert A. Schwarz,
dyrektor działu przetwarzania i rozwoju procesów w firmie Schaufler, powiedział: – Najważniejsze zalety ZR to wszechstronność – maszyna może rozdrabniać
zarówno duże, grube metale nieżelazne,
jak i kompozyty; szybkie, łatwe i wydajne czyszczenie oraz konserwacja; a także niskie zużycie energii – w porównaniu z innymi producentami dzięki rozdrabniaczowi ZR oszczędzamy rocznie
70 000 euro na kosztach energii! Firma

UNTHA wyróżnia się również podejściem
ukierunkowanym na rozwiązania. W przypadku pytań technicznych wsparcie udzielane jest szybko, co zapewnia dyspozycyjność instalacji i bezproblemowy przebieg
procesów przetwórczych. Pod tymi względami wypróbowaliśmy już firmę UNTHA
i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników.
Chcąc przekonać się o wyjątkowych zaletach rozdrabniaczy UNTHA można umówić się na testy maszyn poprzez kontakt
mailowy (info@untha.pl) lub telefoniczny
bezpośrednio z działem handlowym pod
numerem: 538 374 704.
REKLAMA
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Przenośniki taśmowe Terex Ecotec
– rozwiązania dla wymagających
Wysokie pryzmy pozwalają magazynować więcej materiału na mniejszej powierzchni, ale trudno je
usypywać nawet dużymi ładowarkami przegubowymi czy teleskopowymi, zwłaszcza gdy liczy się
również odpowiednia wydajność takiej pracy. Służą do tego specjalne maszyny, czyli wznoszące
przenośniki taśmowe oferowane np. przez firmę EWPA.

C

hodzi o produkty marki Terex
Ecotec, której firma EWPA jest
w Polsce jedynym autoryzowanym
przedstawicielem. Identyczne przenośniki taśmowe są sprzedawane również
pod innymi „brandami” należącymi do koncernu Terex Corporation, z przeznaczeniem
dla branż o znacznie większych wymaganiach niż stawiane komunalno-recyklingowej marce Terex Ecotec. To m.in. sektor wyburzeniowy, budowlany czy wydobywczy,
co świadczy o solidności tych maszyn i wysokiej trwałości mimo najtrudniejszych warunków eksploatacji. Ciągła praca, w dodatku pod dużym obciążeniem, w silnym
zapyleniu i przy skrajnych temperaturach
nie stanowi dla nich żadnego problemu.
Podstawowa oferta przenośników taśmowych Terex Ecotec składa się z trzech serii: TSC,
TRC i TFC. Pierwsza obejmuje trzy modele, są
to: TSC 65T, TSC 80T i TSC 100T o wysokości
zrzutu odpowiednio 9,5, 10,3 oraz 13,4 m.
Wszystkie mają niewielki kosz załadunkowy,
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ponieważ są przeznaczone do współpracy z przenośnikami wyrzutowymi innych
maszyn, np. przesiewaczy czy rozdrabniaczy. Najlepiej, gdy obie takie jednostki są

Model TFC 75 Organics ma komorę
załadunkową ze specjalnym rotorem, który
obracając się z dużą prędkością powoduje
rozbrylanie i mieszanie materiału.

zestawione w układzie wzdłużnym. Wspólną
cechą przenośników TSC jest również podwozie gąsienicowe, które sprawia, że maszyna jest samobieżna, więc łatwo ją przemieszczać między różnymi miejscami pracy i ustawiać w odpowiedniej pozycji. Dodatkowo zapewnia ono znakomitą stabilność maszyny,
nawet na nieutwardzonym terenie.
Model TRC występuje w jednej wersji
o maksymalnej wysokości zrzutu 10,9 m.
Podobnie jak maszyny serii TSC został zaprojektowany do zastosowań z innymi przenośnikami, ale wyróżnia go konstrukcja podwozia i wynikające z niej zalety. Z przodu znajdują się ustawiane w poprzek koła,
natomiast z tyłu gąsienice. Rama maszyny
jest zamocowana do wózka gąsienicowego
w sposób obrotowy, tak że cały przenośnik
może przemieszczać się promieniowo w zakresie 135°. Dzięki temu możliwe jest usypywanie np. trzech dużych pryzm albo jednej
ciągłej w kształcie rogala, bez konieczności
przestawiania maszyny.
TK nr 1/2022

maszyny recyklingowe
Różnica w wysokości zrzutu między największym modelem TSC 100T
a najmniejszym TSC 65T wydaje się niewielka – „tylko” 3,9 m, ale
różnica w maksymalnej objętości pryzm, jakie można usypać tymi
maszynami robi już wrażenie. To odpowiednio 1584 i 5390 m3.

Zmiana pozycji pracy przenośnika TRC 75 nie wymaga żadnego
wysiłku, ponieważ odbywa się za pomocą przednich kół napędzanych
hydraulicznie.

Ostatnią grupę tworzą modele TFC 75,
TFC 75 Organics i TFC 75L. Ich wspólną cechą jest możliwość współpracy nie
tylko z innymi przenośnikami, ale również ładowarkami. W przypadku maszyny
TFC 75 wynika to z zastosowania specjalnej przystawki, którą tworzy duża komora
załadunkowa z własnym poziomym przenośnikiem taśmowym, zasilającym przenośnik wznoszący. Taki zasobnik można dodatkowo zaopatrzyć w kratę separującą,
na której są zatrzymywane tzw. materiały zakłóceniowe w postaci np. dużych kamieni. W wersji „Organics” przystawka

jest jeszcze większa, by umożliwić załadunek materiału za pomocą dużych ładowarek kołowych wyposażonych w łyżki objętościowe. Ponadto na końcu komory podawczej znajduje się zamontowany poprzecznie rotor, który rozbryla i ujednorodnia pryzmowany materiał. Z kolei model „L” zamiast przystawki ma duży kosz
zasypowy (bez dodatkowego przenośnika), który pozwala zarówno na współpracę z innym przenośnikiem jak i ładowarką.
Maksymalna wysokość zrzutu w przypadku
maszyn TFC 75 i TFC L wynosi 9,8 m, a dla
TFC 75 Organics – 10,9 m.

Co istotne, wszystkie przenośniki marki
Terex Ecotec są składane i nawet największe modele mieszczą się w 40-stopowych
kontenerach morskich. Łatwo je też przewozić po drogach publicznych, np. za pomocą naczep niskopodwoziowych.
Możliwość usypywania znacznie wyższych
pryzm to nie jedyna zaleta przenośnika taśmowego. Dla przykładu zakup popularnego
modelu Terex Ecotec serii TSC stanowi połowę
wydatku na zakup ładowarki klasy 16-18 ton,
a koszy eksploatacji przenośnika są aż 80%
niższe w porównaniu do maszyny mobilnej.
Karol Wójtowicz
REKLAMA
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maszyny recyklingowe

Dwuwałowy rozdrabniacz
wolnoobrotowy Pronar MRW 2.75
teraz w wersji „g”
Maszyny recyklingowe Pronar
zostały bardzo dobrze przyjęte
przez rynek, co motywuje spółkę
z Narwi do systematycznego
powiększania ich oferty. Niedawno
dołączyła do niej gąsienicowa
wersja dwuwałowego rozdrabniacza
wolnoobrotowego MRW 2.75
(z oznaczeniem „g”), który pierwotnie
został zaprezentowany na ramie
podhakowej (oznaczenie „h”).

N

ajnowsza maszyna recyklingowa
Pronar może być wykorzystywana
do rozdrabniania bardzo różnych
materiałów, począwszy od drewna poużytkowego, odpadów zielonych
czy opon, przez tzw. gabaryty, po materiały budowlane, porozbiórkowe (w tym
zbrojone), a nawet lekki złom. Umożliwia
to szeroki wybór wałów roboczych dostosowanych do konkretnych potrzeb.
Osadzono je w sposób kasetowy, dzięki
czemu ich zmiana jest łatwa i nie wymaga
zastosowania specjalistycznych narzędzi.
Istotnym elementem rozdrabniacza
Pronar MRW 2.75g jest przekładnia asynchroniczna. Oznacza to, że wały robocze
mogą obracać się w tę samą lub przeciwne
strony, a nawet z różną prędkością. Takie
rozwiązanie pozwala zwiększyć wydajność
i podtrzymać ciągłość procesu rozdrabniania. Możliwość niezależnego sterowania
kierunkiem obrotów i prędkością wałów

ułatwia bowiem chwytanie przez zęby
wrzucanego do komory roboczej materiału i tym samym szybsze i sprawniejsze rozdrabnianie. Odpowiednia sekwencja obrotu wałów w różnych kierunkach zapewnia
również skuteczne czyszczenie; eliminuje
to przestój maszyny spowodowany nawijaniem się materiałów na wały.
Źródłem napędu rozdrabniacza Pronar
MRW 2.75g jest silnik Volvo Penta o pojemności 7,7 dm3 i mocy 210 kW (285 KM),
spełniający najbardziej restrykcyjną normę
emisji spalin Stage V. Zastosowanie jednostki
o takich osiągach gwarantuje płynną pracę
nawet przy rozdrabnianiu twardych materiałów. Ponadto charakteryzuje się ona niskim
spalaniem, co w połączeniu z 400-litrowym
zbiornikiem paliwa oznacza rzadsze przerwy na tankowanie. W trosce o niezakłóconą pracę w trudnych warunkach eksploatacji, maszyna została wyposażona w system Cleanfix, umożliwiający automatyczne
Rozdrabniacz
Pronar MRW 2.75g
stanowi optymalne
rozwiązanie,
gdy nie jest
konieczne częste
przemieszczanie
maszyny. Jest
wyposażony w dwa
wały o długości
1550 mm i średnicy
685 mm. Wysokość
załadunku wynosi
2750 mm.
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usuwanie zanieczyszczeń z chłodnicy silnika
oraz chłodnicy układu hydraulicznego.
Rozdrabniacz Pronar MRW 2.75g został wyposażony w podwozie gąsienicowe, dzięki czemu jest samobieżny i można
łatwo zmieniać miejsce jego pracy w obrębie zakładu czy placu roboczego, bez konieczności angażowania hakowca albo ładowarki. Dużo wygodniejsze jest również
samo manewrowanie takim rozdrabniaczem w celu precyzyjnego ustawienia maszyny w hali lub przy pryzmie przetwarzanego materiału. Odbywa się to za pomocą
pilota zdalnego sterowania, który umożliwia dokładną obserwację maszyny z dowolnej strony i przy zachowaniu bezpiecznej odległości. Zastosowane gąsienice są
odpowiednio długie i szerokie, co zapewnia bardzo dobrą stabilność rozdrabniacza
nawet na nieutwardzonym podłożu.
Zaprezentowana nieco wcześniej wersja MRW 2.75h powstała z myślą o użytkownikach, dla których ważne są niewielkie gabaryty i masa eksploatacyjna takiej
maszyny oraz łatwość przemieszczania.
Można ją transportować za pomocą zwykłego 3-osiowego samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie hakowe.
Jest to niewątpliwy atut takiego rozdrabniacza, szczególnie ważny dla firm, które
prowadzą prace w różnych miejscach często oddalonych od siebie o setki kilometrów (np. wyburzenia) albo zajmują się wynajmem sprzętu i mogą go łatwo dostarczyć bez względu na odległość od bazy.
TK nr 1/2022

SPOKÓJ. PEWNOŚĆ. JAKOŚĆ.
Poznaj rozwiązania SKAVSKA HALE

SKAVSKA HALE to Polska firma z kilkuletnim doświadczeniem w branży metalurgicznej
specjalizująca się głównie w produkcji hal namiotowych. Dysponuje własną spawalnią, ślusarnią,
profesjonalnym sprzętem oraz zespołem zaangażowanych fachowców, którzy każdego dnia
dokładają wszelkich starań, aby terminowo dostarczać Państwu najlepsze rozwiązania.

Zastosowania naszych hal namiotowych:





hale na odpady
hale na zbelowane surowce wtórne
hale na piasek i sól do usuwania gołoledzi
hale na kruszywa






hale magazynowe
hale na maszyny
hale na opał
hale na płody rolne

Zapraszamy do współpracy
pomorskie

warmińskomazurskie

zachodniopomorskie

Skavska Hale
ul. Nowa 25,98-400 Wieruszów
www.skavska.pl, /skavskahale
biuro@skavska.pl

podlaskie

kujawskopomorskie

lubuskie

mazowieckie
wielkopolskie

łódzkie

lubelskie

dolnośląskie

Dariusz Witkowski
+48 733 430 320

Kamil Bochenek
+48 725 602 725

Mikołaj Matschay
+48 730 208 280

Tomasz Betka
+48 733 334 308

świętokrzyskie

opolskie

śląskie

małopolskie

podkarpackie
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BETBLOK SYSTEM
mocny i stabilny
Większość z nas zetknęła się w dzieciństwie z klockami łączonymi ze sobą dzięki wypustkom
na górnej powierzchni i pasującym do nich gniazdom na spodzie. Nie mogliśmy się wtedy nadziwić,
jak szybko powstają z nich konstrukcje o najróżnorodniejszych kształtach, ledwie starczało
wyobraźni… Te same zalety mają bloki betonowe stosowane w budownictwie przemysłowym.

Ł

atwy montaż i stosunkowo niska cena
to kolejne wspólne cechy, dzięki którym bloki przyjęły się m.in. przy tworzeniu obiektów komunalnych. Wiele
z nich jest używanych tylko sezonowo, inne wymagają częstych modyfikacji wraz ze
zmianą początkowego przeznaczenia czy
przepisów. Betonowe ściany można równie szybko stawiać, jak i demontować,
ponieważ nie wymagają użycia zaprawy.
Stabilność konstrukcji zapewniają masa
bloku oraz siły tarcia na połączeniu kształtowych wypustek z zagłębieniami.
Oczywiście muszą być spełnione pewne
warunki wstępne, a zwłaszcza odpowiednie
przygotowanie powierzchni, na której będzie ustawiany obiekt. Podłoże musi pewnie wesprzeć jego ściany, dlatego najlepiej,
jeśli jest wyłożone kostką brukową, asfaltem
lub płytami drogowymi, ale bloki można też
ustawiać bezpośrednio na gruncie, przy
czym musi być on odpowiednio utwardzony. Każda konstrukcja jest starannie zaplanowana i wyliczona, do czego w BETBLOK
SYSTEM służy program 3D. Ponieważ bloki w tym systemie mają moduły wymiarowe 40x40, 60x60 lub 80x80 cm, łatwo
dobrać odpowiednio dużą powierzchnię

Betonowe bloki BETBLOK SYSTEM są
wielokrotnego użytku dzięki symetrycznemu
wzorowi wypustek, pełnej powtarzalności
wymiarów i montażowi bez zaprawy.

nacisku na grunt albo wprowadzać dodatkowe wzmocnienia usztywniające ścianę
np. przed naporem składowanego w boksie
ładunku sypkiego. Prawidłowo opracowany
i postawiony obiekt wymaga minimalnych
nakładów na utrzymanie.
Pamiętamy też z dzieciństwa, że nie zawsze dokupowane nowe klocki pasowały do już posiadanych. To nie może zdarzyć się w przypadku bloków BETBLOK
SYSTEM, ponieważ od początku jest stosowany jednakowy układ kształtowych
zazębień, a powtarzalność wymiarów

Obiekty złożone z bloków betonowych szybko ustawia się w miejscu
nowej inwestycji, tak samo sprawnie można je zdemontować
i przenieść na inne miejsce np. zakładu przetwarzania odpadów
komunalnych. Rozbudowa (podwyższanie ścian, dodawanie nowych,
dodawanie zadaszenia) jest wyjątkowo prosta.
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w produkcji jest ściśle przestrzegana przy
użyciu laserowych przyrządów pomiarowych. Podobnie skrupulatnie są pilnowane jakość betonu i sposób zalewania form,
decydujące o wytrzymałości.
Bloki BETBLOK SYSTEM mogą również posłużyć do budowy od podstaw
obiektów wymagających zabezpieczenia
przed pożarem albo do stosownej modyfikacji już istniejących budynków, które tego wymagają ze względu na zmianę pierwotnej funkcji. Duża część bloków
jest dostępna w wykonaniu ognioodpornym odpowiadającym najwyższemu standardowi REI 360. Certyfikacja Instytutu
Techniki Budowlanej polega w tym przypadku na 6-godzinnym poddawaniu ściany zbudowanej z takich bloków ogniowi
o temperaturze 1200oC i naciskowi o wartości 220 t od góry. Ognioodporne ściany
powinny być wyższe niż składowany materiał, a pojemność kwatery zbudowanej
z bloków BETBLOK SYSTEM można łatwo
zwiększyć dostawiając kolejne warstwy.
Podobnie proste jest położenie na nich instalacji przeciwpożarowej lub choćby przykręcenie uchwytów na gaśnice, ponieważ
we wnętrzu nie ma zbrojenia.

Dodatkowe ścianki i boksy z bloków można utworzyć wewnątrz już
istniejących hal, np. wydzielając kwatery na różne frakcje odpadów
lub zwiększając odporność stalowej konstrukcji na ogień.
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 Certyfikat CE
 Certyfikat REI 360 wydany przez ITB

W ofercie:
•
•
•
•
•

ściany oporowe
ściany nośne
przegrody
boksy
hale

•
•
•
•
•

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

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

Innowacyjna linia technologiczna BIOROL

Czy można efektywnie przetwarzać i zagospodarowywać osady ściekowe, a jednocześnie na tym
atrakcyjnie zarabiać? Okazuje się, że tak! Sprawdzony sposób gwarantuje firma Ekotechnologie
z Górzycy k. Kostrzyna nad Odrą.

S

półka Cywilna Ekotechnologie Bożena
Chmielina, Jarosław Kondrat opracowała innowacyjną technologię Biorol w ramach zrealizowanego w 2018 r. projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW pn. „Opracowanie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii wytwarzania bionawozu
z odpadów”, z programu dla innowacji zasobooszczędnych i niskoemisyjnych. Została ona uznana za Najlepszą Dostępną Technikę (BAT), ponieważ gwarantuje ustalone
warunki pracy ciągłej oraz zupełną likwidację złowonnych gazów procesowych.
Technologia Biorol jest przedmiotem
ochrony patentowej, a produkt – nawóz

Osady przed suszeniem o wilgotności 85%.
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Biorol – ma znak towarowy nr 330803.
Opracowana technologia Biorol do wytwarzania produktów nawozowych na bazie osadów i innych odpadów została zoptymalizowana i wdrożona w 2019 r. w zakładzie w Górzycy koło Kostrzyna nad Odrą.
Od tego momentu referencyjna linia technologiczna Biorol pracuje w trybie ciągłym
i przetwarza rocznie ok. 3,5 tys. ton odpadów. Skomponowane mieszanki odpadów,
będące wsadem do produkcji bionawozów,
są w pełni higienizowane podczas suszenia
w temperaturze 100-110°C. Wytworzone produkty nawozowe cechują się bardzo
korzystnym składem, zawierają niezbędne
dla wzrostu roślin makro- i mikroelementy,

Produkt finalny o wilgotności 15%

a także odkwaszają i wzbogacają glebę
w szereg naturalnych związków organicznych i mineralnych.
Jako jedyna firma w kraju, spółka Ekotechnologie może przeprowadzać w tej instalacji testy z wykorzystaniem przywiezionych odpadów. Poza tym oferuje rozpoczęcie certyfikacji produktu nawozowego klienta, co nie tylko eliminuje ryzyko technologiczne planowanej do uruchomienia inwestycji, ale znacznie przyspiesza wdrożenie
i produkcję w docelowej instalacji.
Technologia Biorol ma wiele zalet i przewag nad innymi technologiami. Eksperci w osobach prof. Jacka Dacha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu czy

Bionawóz
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dr Grzegorza Siebielca z Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
od samego początku pozytywnie oceniali tę
technologię. Przetwarzane w niej materiały
tracą status odpadów, a wytworzony produkt spełnia wymogi przyznawanego przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikatu nawozu organicznego, organiczno-mineralnego lub środka poprawiającego właściwości gleby i może być on przeznaczony
do obrotu handlowego.
Technologia Biorol jest uzasadniona ekonomicznie, a użytkownik instalacji może
osiągać przychody z kilku źródeł, tj. z tytułu
zagospodarowania odpadów lub eliminacji własnych kosztów zewnętrznego zagospodarowania odpadów oraz ze sprzedaży
produktów nawozowych. Taki model finansowy przedsięwzięcia od początku pozwala
na pokrywanie kosztów operacyjnych z bieżących wpływów za zagospodarowanie
odpadów, jak również szybką stopę zwrotu pełnych nakładów kapitałowych na inwestycję w okresie nie dłuższym niż 4 lata.
Istotne znaczenie ma również fakt,
że technologia Biorol jest efektywna i energooszczędna, a do tego spełnia najnowsze wymagania prawne w zakresie zagospodarowania odpadów, w tym związane

z Dyrektywą osadową. Komisja Europejska
podjęła decyzję w dniu 9 lutego br. o skierowaniu do TSUE sprawy przeciwko Polsce
w związku z nieprzestrzeganiem Dyrektywy 91/271/EWG związanej z oczyszczaniem ścieków, a zgodnej z ideą Europejskiego Zielonego Ładu.
Technologia Biorol spełnia wymogi Dyrektywy i jest dedykowana małym i średnim
oczyszczalniom, których obecnie najbardziej dotyka problem zagospodarowania
osadów komunalnych, natomiast nie dysponują one znacznymi nakładami finansowymi, wyspecjalizowaną kadrą do obsługi
instalacji czy odpowiednio dużym wolumenem odpadów. Prowadzony proces odzysku
metodą R3 w technologii Biorol jest bezodpadowy i niskoemisyjny, a zastosowany system neutralizacji gazów procesowych eliminuje odory z instalacji.
Ze względu na modułową budowę instalacji, zapotrzebowanie kubaturowe jest
niewielkie – jeśli chodzi o samą powierzchnię, potrzeba maksymalnie 400 m2. Ponadto instalacja jest prosta w obsłudze
i wymaga niewielkiej obsady, składającej
się na zmianę z jednego operatora i pomocnika. Umiejscowienie instalacji Biorol
na terenie gminy może ułatwić dystrybucję

wytworzonych produktów nawozowych
i pomóc okolicznym rolnikom w uniknięciu
zakupu nawozów sztucznych, które obecnie osiągają bardzo wysoką cenę, głównie
z uwagi na wysoką cenę gazu, stanowiącego 70% kosztów ich produkcji.
Technologia Biorol została nagrodzona srebrnym medalem na Międzynarodowych Targach INNO WINGS 2021 w dziedzinie Zielona Gospodarka oraz Zielonym
Laurem 2020-2021 przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”. W dniu 15 lutego br. technologię Biorol zaprezentowano na konferencji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa – innowacyjne technologie”,
zorganizowanej przez komisję senacką RP.
W celu uzyskania dalszych informacji
o technologii i produktach Biorol warto
odwiedzić strony www.bio-rol.pl i www.
eko-technologie.info lub osobiście zapoznać się z pracą instalacji w Górzycy.
Bożena Chmielina
EKOTECHNOLOGIE

Filmy prezentujące
instalację w Górzycy
i technologię Biorol
– zeskanuj kod QR
REKLAMA

Referencyjna linia BIOROL
do wytwarzania bionawozu z osadów

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
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Ekotechnologie S.C.
Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat

ul. Wolności 57
69‑113 Górzyca

kontakt@eko‑technologie.info
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Bobcat T7X

– pierwsza na świecie
elektryczna
kompaktowa
ładowarka
gąsienicowa

Firma Doosan Bobcat pokazała na targach CES 2022, zorganizowanych na początku stycznia
w Las Vegas, nową elektryczną kompaktową ładowarkę gąsienicową T7X. Jest to pierwsza całkowicie
elektryczna maszyna tego typu, zapewniająca wszelkie korzyści wynikające z eliminacji układów
i podzespołów hydraulicznych oraz szkodliwych emisji i drgań. Na CES 2022 otrzymała dwie nagrody
w dziedzinie innowacji w kategoriach „Inteligencja pojazdów i transport” oraz „Inteligentne miasta”.

Ł

adowarkę Bobcat T7X opracowano początkowo tylko z myślą o rynku północnoamerykańskim, ale są
planowane testy wewnętrzne i gromadzenie opinii klientów w celu określenia potencjału sprzedaży w Europie,
na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Maszyna
jest zasilana wyłącznie z akumulatorów.
Zaprojektowano ją tak, by była bardziej
wydajna dzięki elektrycznym siłownikom
i napędowi, cichsza mimo dużego momentu obrotowego i mocniejsza niż poprzedzające ją spalinowe ładowarki gąsienicowe, a wszystko to przy całkowitej eliminacji emisji węglowych.
Tradycyjny hydrauliczny zespół roboczy
w T7X zastąpiono układem składającym
się z silników elektrycznych i siłowników
elektromechanicznych, praktycznie eliminując obwody cieczy. Ładowarka Bobcat
T7X potrzebuje niecałego litra przyjaznego dla środowiska chłodziwa, w porównaniu z ok. 216 l cieczy w odpowiadającym jej modelu spalinowym/hydraulicznym. Całkowicie elektryczna platforma
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zapewnia niemal natychmiastową moc
i maksymalny moment obrotowy przy każdej prędkości roboczej. Operator nie musi już czekać, aż układ hydrauliczny uzyska
odpowiednią moc.
T7X to nie tylko zerowe emisje, ale też
zmniejszony hałas i drgania. Doskonale nadaje się do zastosowań wymagających cichej pracy np. wewnątrz pomieszczeń. Te
cechy poprawiają również komfort i bezpieczeństwo operatora. Zastosowanie pełnej elektryki może znacząco obniżyć koszty eksploatacji, gdy uwzględni się zmniejszenie nakładów na obsługę oraz eliminację oleju napędowego, oleju silnikowego,
płynów do układu wylotowego i części hydraulicznych. Do zbudowania T7X potrzeba o połowę mniej części niż na tradycyjną
ładowarkę tej klasy.
Sercem T7X jest wydajny akumulator
litowo-jonowy 62 kW dostarczany przez
firmę Green Machine Equipment, Inc.
W zależności od zastosowania, pełne naładowanie starcza na codzienną eksploatację z wykorzystaniem inteligentnych

trybów: do 4 h pracy ciągłej lub na cały dzień pracy z przerwami. Inteligentny
system zarządzania wykrywa zwiększenie obciążenia, automatycznie zmniejszając zużywaną moc, gdy nie jest potrzebna, co ogranicza zużycie energii i wydłuża
czas pracy maszyny.
Model T7X będzie początkowo dostępny tylko na rynku północnoamerykańskim,
ale firma planuje w przyszłości rozszerzyć ofertę na inne regiony. Podczas konferencji prasowej CES Media Days Doosan
Bobcat North America ogłosiła strategiczne partnerstwo z Sunbelt Rentals, wiodącą firmą wynajmu maszyn w Ameryce
Płn. z ponad 1025 placówkami i znaczącą
obecnością na rynku europejskim (w Wlk.
Brytanii, Niemczech i Francji). W ramach
tego partnerstwa Sunbelt Rentals zobowiązała się do inwestycji w dużą flotę elektrycznych kompaktowych ładowarek gąsienicowych T7X i będzie pierwszą firmą
branży wynajmu maszyn, która wprowadzi maszyny elektryczne Bobcat i udostępni je klientom.
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Shelterall® może wymagać uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
Stosowne informacje w tym zakresie nabywca powinien uzyskać we właściwym urzędzie.
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Ładowarki LiuGong 856H po roku
eksploatacji w MPO Warszawa
Pod koniec 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie zakupiło sześć nowych
ładowarek LiuGong 856H. Cztery z nich trafiły do zakładu „Kampinoska”, gdzie są wykorzystywane nawet
po 16 godzin na dobę. Jaka jest ich ocena z perspektywy ponad rocznej, intensywnej eksploatacji?

Ł

adowarki kołowe LiuGong 856H coraz częściej spotyka się w polskich instalacjach komunalnych. Ta popularność nie jest przypadkowa. Dla wielu
zakładów są one optymalne pod względem
wielkości oraz osiągów, umożliwiając efektywną i bezpieczną pracę zarówno na terenie otwartym, jak i wewnątrz hal. Ponadto
nie sprawiają problemów w wymagających
aplikacjach, do których z pewnością należy
praca z odpadami czy w dużym zapyleniu.
Wynika to z przemyślanej, sprawdzonej
konstrukcji, ale także zastosowania podzespołów najbardziej uznanych światowych

producentów. Za przykład mogą posłużyć
m.in. silnik Cummins czy skrzynie biegów
i mosty napędowe marki ZF. Co istotne,
model 856H jest produkowany w Stalowej
Woli. Tutaj jest też zlokalizowany europejski centralny magazyn części zamiennych
LiuGong, dlatego są one dostępne w całej
Polsce praktycznie na drugi dzień.
Wszystkie cztery ładowarki 856H dostarczone do zakładu „Kampinoska” zostały identycznie wyspecyfikowane. – Dla nas
kluczowe znaczenie miały łyżki wysokiego
wysypu, tak aby swobodnie załadowywać
naczepy z ruchomą podłogą. Dzięki temu

Jednym z wielu zadań wykonywanych w MPO Warszawa przez ładowarki LiuGong jest podawanie materiału do maszyn recyklingowych, w tym przypadku przesiewacza gwiaździstego.
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nie jest konieczne budowanie rampy, która tak naprawdę utrudnia załadunki, wiąże
się z dodatkowymi kosztami i spełnieniem
określonych wymagań. Innymi kryteriami
były m.in. opony L5, centralne smarowanie, klimatyzacja, czyli elementy, które są
już niejako standardem dla zapewnienia
odpowiedniego bezpieczeństwa, wydajności i komfortu pracy operatora – tłumaczy Tomasz Michałowski, kierownik zespołu Wydziału Sprzętu Ciężkiego i Transportu
w MPO Warszawa.
Wszystkie ładowarki LiuGong cały czas
mają co robić. Są wykorzystywane m.in.
przy przetwarzaniu odpadów zielonych,
służąc do ich załadunku do rozdrabniaczy. Pomagają również formować i napowietrzać pryzmy, w których te odpady są
kompostowane. Przy użyciu tych ładowarek przetworzone odpady zielone podawane są do przesiewacza gwiaździstego, w którym – po przesianiu – jest otrzymywany gotowy produkt w postaci organicznego środka o nazwie „koMPOścik”.
Jest on odbierany tzw. ruchomymi podłogami, których załadunek również odbywa się za pomocą ładowarek LiuGong.
Maszyny te znajdują jeszcze zastosowanie przy przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych, gdzie m.in. podają odpady
do rozdrabniacza oraz służą do załadunku przetworzonych odpadów na pojazdy
TK nr 1/2022
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Kabina
ładowarki
LiuGong 856H
ma obszerne
wnętrze
i zapewnia
odpowiednią
widoczność.
Uwagę zwracają
liczne poręcze,
dzięki którym
łatwo wejść
na maszynę,
by np. oczyścić
lampy i szyby.

Łyżka wysokiego wysypu pozwala na sprawny załadunek naczep z ruchomą podłogą, ale także
usypywanie wysokich pryzm i tym samym większą oszczędność dostępnego miejsca.

Gotowy produkt jest odwożony do magazynu, oczywiście za pomocą ładowarki LiuGong. Tu
również przydaje się wysoki wysyp, aby zmieścić jak najwięcej materiału.
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typu ruchoma podłoga. – Przy żadnej
z tych czynności ładowarkom LiuGong nie
brakuje mocy, a wysoki wysyp w znaczący
sposób ułatwia pracę przy magazynowaniu oraz załadunku. Poza tym są zwrotne
i zwinne, więc każde zadanie może być wykonywane bardzo sprawnie – dodaje kierownik MPO Warszawa.
Zanim zostały zakupione ładowarki LiuGong, miejska spółka korzystała tylko
z maszyn HSW Ł-34. Tomasz Michałowski
zwraca uwagę, że między tymi maszynami
jest bardzo duży przeskok technologiczny:
– Nowe ładowarki są bardzo komfortowe,
wszystko działa w nich płynnie i każda czynność może być wykonywana szybciej. Widać
to choćby po wydajności godzinowej – obserwujemy, że w przypadku maszyn LiuGong
jest ona większa nawet o 40%. Częściowo
wynika to z zastosowania łyżek o większej
pojemności, czyli 4-metrowych, natomiast
w maszynach HSW ich pojemność wynosi 3,4 m3. Są one jednak dobrane optymalnie, ponieważ nie powodują przeciążania ładowarek i wszystkie maszyny mają niewielkie zużycie paliwa w granicach 8-10 l/h, zależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Niższa
wartość jest typowa dla lżejszych zadań, np.
związanych z przetwarzaniem gabarytów,
wyższa występuje np. przy rozdrabnianiu
ciężkich, ubitych odpadów zielonych.
Przy maszynach w zastosowaniach komunalnych istotne znaczenie ma niezawodność i odpowiednie wsparcie serwisowe, ponieważ jakikolwiek dłuższy przestój sprzętu może spowodować duże problemy – odpady powstają cały czas, dlatego najlepiej przetwarzać je na bieżąco.
Ładowarki LiuGong spełniają te wymagania. – Nowe maszyny są u nas eksploatowane bardzo intensywnie, korzystamy
z nich od 13 do nawet 16 godzin na dobę. Do tej pory zdążyły już przepracować
po 3,5-4 tys. godzin. Na szczęście sprawują się bardzo dobrze, a jeśli pojawi się jakaś
usterka możemy liczyć na szybką i fachową pomoc firmy Hydrosprzęt, która była
odpowiedzialna za dostawę tych maszyn
– podsumowuje Tomasz Michałowski.
Ładowarka LiuGong 856H zależnie
od specyfikacji ma masę eksploatacyjną
od 17,6 do 19,2 tony. Egzemplarze dostarczone do MPO Warszawa to jeszcze
maszyny spełniające normę emisji spalin Stage IV. Do ich napędu zastosowano
6-cylindowy silnik Cummins o pojemności
6,7 dm3 i mocy 160 kW (218 KM). Obecnie
jest już dostępna nowa generacja modelu 856H, dostosowana do najbardziej restrykcyjnych norm czystości spalin Stage V.
Karol Wójtowicz
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Koparko-ładowarki New Holland serii D
nowy standard wydajności i komfortu
Marka New Holland Agriculture zrobiła kolejny duży krok w kierunku odmłodzenia oferty lekkich maszyn
budowlanych, wprowadzając na rynek serię D koparko-ładowarek. Wyróżniają je tradycyjne mocne
strony tych maszyn New Holland: wydajność, komfort operatora i bezpieczeństwo.

I

dentycznie jak w serii C, gama najnowszych koparko-ładowarek New Holland
obejmuje trzy modele: B100D i B110D
z kołami różnej wielkości na przedniej
i tylnej osi oraz B115D na kołach o jednakowym rozmiarze. Alain de Nanteuil, New
Holland Light Equipment Europe Leader,
mówi: – Nasze koparko-ładowarki są mistrzami wszechstronności i łączą w sobie
siłę i wydajność kompaktowej ładowarki z precyzją i wszechstronnością minikoparki. Są prawdziwym skarbem dla każdej branży, od gospodarstw uprawowych
aż po gospodarstwa ogrodnicze i firmy zajmujące się architekturą krajobrazu.

Nowe koparko-ładowarki serii D cechują
wydajność i niskie zużycie paliwa dzięki układowi napędowemu opracowanemu przez
firmę FPT Industrial. Nowy 4-cylindrowy silnik F36 o pojemności skokowej 3,6 l ma
wiodącą w branży moc i moment obrotowy,
wynoszące odpowiednio 82 kW i 460 Nm.
Układ neutralizacji szkodliwych składników
spalin Hi-eSCR2 obejmuje recyrkulację spalin EGR o niskim natężeniu przepływu, selektywną redukcję katalityczną SCR i filtr cząstek
stałych DPF, aby spełnić surowe wymogi normy emisji Stage V. Układ SCR jest wyposażony w bezobsługowy filtr, który ma dwie zalety: umożliwia utrzymanie kompaktowych

Siłowniki hydrauliczne osprzętu koparkowego umieszczono w jednej
linii, co zapewnia maksymalną widoczność na obszar roboczy.
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wymiarów układu oczyszczania spalin (dzięki czemu nie ogranicza on widoczności ani
nie psuje stylizacji maszyny) i maksymalne
wykorzystanie czasu pracy.
Nowa seria D wprowadza także wiele
funkcji zwiększających wydajność. Wśród
nich na uwagę zasługuje standardowy tryb
Eco. Zapewnia on automatyczną regulację prędkości obrotowej silnika i ciśnienia w układzie hydraulicznym przy wszystkich pracach, które nie wymagają utrzymania stałej prędkości i mocy. Dzięki temu można oszczędzić nawet do 10% paliwa. Kolejnymi rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć zużycie paliwa są funkcja

Maszyna B115D z jednakowymi kołami ma trzy tryby pracy
układu kierowniczego: skręt tylko przednich kół, skręt kół obu osi
w przeciwną stronę, skręt kół obu osi w tę samą stronę (tryb kraba).
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W porównaniu do serii C kabina w nowych maszynach jest większa o 10%.
Łatwo to odczuć podczas obrotu fotela do pozycji kopania i na odwrót.

Kolumny joysticków
i wsporniki dłoni mają
wielokierunkową
regulację, dzięki
czemu każdy operator
znajdzie dla siebie
optymalną pozycję.

Wszystkie maszyny mają przełączany napęd na 2 lub 4 koła. Ręczna skrzynia biegów Power Shuttle jest dostępna w modelach B100D i B110D, we
wszystkich można zamówić przekładnię automatyczną Power Shift. W takim przypadku przełącznik F-N-R zintegrowano z joystickiem.

Łączna pojemność
schowków w kabinie
to aż 45 l, 4 razy
więcej niż w serii C.

automatycznego włączania obrotów jałowych, która zmniejsza prędkość obrotową
silnika, gdy maszyna nie pracuje przez ponad 5 s, oraz funkcja automatycznego wyłączania silnika po 3 min bezczynności.
Kabina została zmodyfikowana w celu zwiększenia komfortu operatora.
Zwiększona szerokość ułatwia wchodzenie
do wnętrza i zapewnia większą przestrzeń
na nogi podczas obrotu fotela z położenia obsługi ładowarki do położenia obsługi koparki. Zmieniono położenie dźwigni
hamulca postojowego i obsługi stabilizatorów, a także układ przycisków na prawej konsoli sterowania. Komfort operatora
Łatwo otwierana pokrywa silnika zapewnia
szybki i komfortowy dostęp do punktów
obsługi codziennej.
Prezentacja nowych koparko-ładowarek odbyła się w grójeckim
oddziale firmy Agrobard, wieloletniego dealera marki New Holland, który bardzo mocno angażuje się w sprzedaż i obsługę
maszyn budowlanych. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Olender
(menadżer sprzedaży maszyn budowlanych w Agrobard), Łukasz
Chęciński (marketing manager
New Holland), Andrzej Skronik
(współwłaściciel Agrobard) i Paweł Kwieciński (regionalny specjalista produktu New Holland).
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oraz wydajność pracy zwiększają nowy
przycisk F-N-R (do przodu - położenie neutralne - wstecz) umieszczony na joysticku
ładowarki oraz nowy przełącznik rolkowy
do wydłużenia zasięgu tylnego osprzętu.
Najnowsza technologia Bluetooth,
dwa nowe złącza USB, gniazdo zasilania
12 V na zestawie wskaźników oraz uchwyt
na telefon ułatwiają operatorowi korzystanie z cyfrowych technologii w kabinie.
Największa w branży, czterokrotnie większa niż w serii C liczba schowków umożliwia operatorowi wygodne przechowywanie rzeczy potrzebnych w czasie pracy.
Bezpieczeństwa operatora ma zawsze
fundamentalne znaczenie dla marki New
Holland i nowe koparko-ładowarki serii D
wprowadzają w tym zakresie kolejne udoskonalenia. Świetną widoczność w zakresie 360° zapewniają duża przeszklona powierzchnia osiągnięta dzięki nowym tylnym szybom oraz zestaw wydajnych reflektorów roboczych.
Na uwagę zasługuje także wiele innych
elementów wyposażenia zwiększających
bezpieczeństwo, jak homologowane zabezpieczenia ROPS i FOPS, standardowe zawory zwrotne stabilizatorów, blokada transportowa łyżki podsiębiernej, zawory zwrotne w siłownikach hydraulicznych, opcjonalne zawory zwrotne ładowarki przedniej, zawory zwrotne 4x1/6x1 i manipulator.
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New Holland
niedościgniony od 13 lat!
Rok 2021 zakończył
się niekwestionowaną
dominacją marki New
Holland, która została
liderem po raz trzynasty
z rzędu, z wynikiem
2521 zarejestrowanych
nowych ciągników
rolniczych.
Łącznie, w okresie
od stycznia do grudnia,
zarejestrowano w Polsce
14074 ciągników.

R

anking najczęściej rejestrowanych
nowych ciągników rolniczych jest
nie tylko odzwierciedleniem potrzeb oraz oczekiwań klientów
na rynku polskim, ale również wyrazem
zainteresowania i uznania dla producentów, którzy swoją ofertą produktowo-handlową doskonale wpisują się w ten rynek.
Fakt, że w tak bardzo wymagających warunkach obejmujemy pozycję lidera już po
raz trzynasty dowodzi, że strategia obrana przez markę New Holland jest bardzo
dobrze zintegrowana zarówno z poziomem wymagań technologicznych, a także zasobności rolników. Szereg spójnych
działań oraz koncentracja na najwyższych
standardach pracy ponownie została doceniona przez naszych odbiorów. Mamy
świadomość tego, że świat idzie do przodu, a wraz z nim my również musimy dostrzegać rosnące oczekiwania naszych
klientów, dlatego wsłuchując się w ich
głosy wciąż pracujemy nad doskonaleniem
naszej oferty produktowej i wsparcia, jakie możemy im zaoferować w każdym
obszarze naszych działań. Dziękujemy,
że wspólnie możemy tworzyć przyszłość
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rolnictwa – mówi Adam Sulak, Business
Director New Holland.
Z przedstawionych danych Martin &
Jacob Sp. z o.o. wynika, że w zeszłym roku
zarejestrowano 14074 nowych ciągników rolniczych. Ta liczba została podana na podstawie rejestracji w Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jest
ona o 4183 większa (+42,3%) niż
w 2020 r., kiedy to polscy rolnicy zarejestrowali 9891 nowych maszyn tego typu. W ciągu minionych 13 lat od kiedy
marka New Holland zajmuje pozycję lidera rynku wśród producentów ciągników rolniczych, aż 29 860 sztuk niebieskich maszyn znalazło swoich właścicieli
w rodzimych gospodarstwach. W minionym roku największą popularnością cieszyły się serie ciągników T6 – 586 sztuk,
T5 – 475 sztuk oraz T7 z liczbą 467 sztuk
zarejestrowanych maszyn.
– Marka New Holland trzynasty rok
z rzędu okazała się najchętniej wybieraną przez klientów, a dla nas jest to szczególnie cenna informacja płynąca z rynku. Wynik ten z pewnością jeszcze bardziej nas zmobilizuje, by zagwarantować

naszym klientom najwyższe standardy
obsługi pod względem sprzedażowym
i serwisowym. Mogę śmiało powiedzieć,
że w naszej ofercie produktowej posiadamy ciągniki dla każdego klienta, przeznaczone do każdego rodzaju pracy, czy
to na polu, czy też na drodze lub w transporcie, przy załadunku/rozładunku, w sadzie, ogrodzie czy szklarni. Dlatego nasze
maszyny, najwyższej jakości, z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi,
mogą być partnerem rolnika na każdym
polu. Tym bardziej będziemy dokładać
wszelkich starań, by zaufanie jakim klienci obdarzyli nasze maszyny przełożyło się
na pozycję lidera rynku w 2022 roku.
Miejsce w rankingu rejestracji nowych
ciągników rolniczych, jakie już przez ponad dekadę wypracowała marka New
Holland, motywuje również do stawiania
sobie ciągle nowych wyzwań, dlatego nie
zwalniamy tempa, a wręcz przyśpieszamy i stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Mam nadzieję, że nie raz zaskoczymy klientów w nadchodzącym roku
– mówi Łukasz Chęciński, Marketing
Manager New Holland.
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*Na podstawie danych Martin & Jacob sp. z o.o. Prezentowany model: T7.315 HD

Razem tworzymy przyszłość rolnictwa.
Dziękujemy za Wasze zaufanie.

www.newholland.pl

maszyny robocze

Trzy ładowarki CAT w MZO Pruszków
– zwinne, wydajne i komfortowe
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. przyjmuje rocznie ok. 75 tys. ton zmieszanych
odpadów komunalnych i pochodzących ze zbiórki selektywnej. Sprawne funkcjonowanie nowoczesnej
instalacji nie byłoby jednak możliwe bez trzech ładowarek kołowych CAT.

Z

akupione maszyny CAT to dwie ładowarki 926M i jedna 930M. Są
one zaliczane do typoszeregu
SWL, czyli małych ładowarek kołowych (z ang. Small Wheel Loader), zaprojektowanych głównie do prac przeładunkowych i załadunkowych. Mają one
masę eksploatacyjną odpowiednio ok.

13 i 14 ton, co w połączeniu ze stosunkowo niewielkimi wymiarami gabarytowymi i dobrą zwrotnością sprawia, że znakomicie nadają się do pracy w sortowniach
i zakładach przetwarzania odpadów.
Szczególnie dotyczy to aplikacji, w których oczekuje się wysokich osiągów, a jednocześnie zachodzi konieczność częstego

Dzięki przedłużonemu wysięgnikowi High Lift i łyżce wysokiego wysypu, maszyna CAT 930M
z łatwością pryzmuje odpady i załadowuje rozrywarkę do worków.
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operowania maszyną wewnątrz hali, czyli przy ograniczonej przestrzeni manewrowej. Biorąc to pod uwagę, w przypadku
MZO Pruszków maszyny SWL są optymalnym rozwiązaniem.
– Inwestycja w nowy sprzęt wynikała z coraz większej ilości przyjmowanych
odpadów, a także rozszerzenia działalności zakładu. Wykorzystywane wcześniej
trzy ładowarki innego producenta okazały się niewystarczające, dlatego pojawiła się konieczność stopniowego uzupełnienia floty maszyn mobilnych. Zależało
nam na ładowarkach, które sprawnie poruszałyby się w różnych miejscach zakładu i mogły wykonywać różne czynności – opowiada Agnieszka Waleniak, kierownik Działu Przetwarzania Odpadów
w MZO Pruszków. W wyniku postępowań przetargowych dostawcą trzech nowych ładowarek została firma Bergerat
Monnoyeur, czyli jedyny autoryzowany
przedstawiciel firmy Caterpillar w Polsce.
Zgodnie z wymaganiami wszystkie maszyny otrzymały m.in. przedłużony wysięgnik
High Lift, łyżkę wysokiego wysypu, opony
typu L5, szereg zabezpieczeń chroniących
maszynę przed uszkodzeniami, a także
TK nr 1/2022

EKSPERCI OD PRACY
Z ODPADAMI

maszyny robocze

Odpowiednią zwrotność i widoczność z wnętrza, które zapewniają
maszyny CAT łatwo docenić podczas manewrowania wewnątrz hal.

Osłony siatkowe przed przednią szybą i reflektorami stanowią część
pakietu Waste Handler, który przystosowuje maszynę do pracy
z odpadami.

Agnieszka Waleniak, kierownik Działu Przetwarzania Odpadów w MZO Pruszków: Jesteśmy zadowoleni z ładowarek CAT. To
mocne i niezawodne maszyny, które dodatkowo zużywają niewiele paliwa. Operatorzy,
którzy na nich pracują, chwalą je za wygodne kabiny i ergonomiczne sterowanie. Obsługa posprzedażowa świadczona przez Bergerat Monnoyeur również jest na wysokim poziomie. Mam tu na myśli łatwy kontakt z serwisem, szybką realizację usług oraz dostaw
części zamiennych. Dodatkowy atut stanowi
dla nas możliwość korzystania z aplikacji monitorującej użytkowanie maszyn.

dodatkowy układ filtracji powietrza kierowanego do kabiny, który w znaczący
sposób polepsza komfort pracy operatora. – Dłuższy wysięgnik i tzw. wysoki wysyp były dla nas jednymi z najważniejszych
kryteriów przy formułowaniu założeń dla
nowych maszyn. W ten sposób mają one
wysokość wyładunku powyżej 4 m, więc
można nimi wygodnie załadowywać odpady selektywne w workach do rozrywarki
czy paliwo alternatywne na naczepy z ruchomą podłogą. Równie istotne było też
odporne na przebicia i przecięcia ogumienie, a także różne osłony, jak np. siatka
chroniąca przednią szybę. Nigdy nie wiadomo, co może znaleźć się w odpadach,
więc gdyby jakiś ciężki przedmiot wypadł
z łyżki i zsunął się po wysięgniku, mógłby
nawet stanowić zagrożenie dla operatora. Warta podkreślenia jest też wygodna,
nadciśnieniowa kabina z bardziej zaawansowaną filtracją. Jeśli operator ma zapewnione odpowiednie warunki, może pracować bezpieczniej i wydajniej – tłumaczy
Agnieszka Waleniak.
Odpowiednia konstrukcja i wyposażenie, które predestynuje ładowarki CAT
do pracy z odpadami to jednak nie jedyne
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zalety, na które zwraca uwagę kierownik
MZO Pruszków: – Z perspektywy kilkuletniego użytkowania tych maszyn można
zauważyć, że mają one wysokie osiągi, są
dynamiczne i zwinne, co znacząco ułatwia
i przyspiesza wykonywanie różnych prac.
Operatorzy, którzy początkowo nie bardzo
chcieli się na nie przesiąść, teraz pracowaliby już tylko na CAT-ach.
Wszystkie ładowarki CAT należące
do MZO Pruszków są eksploatowane bardzo intensywnie. Pracują po dwie lub trzy
zmiany przez pięć dni w tygodniu, dlatego ich miesięczne „przebiegi” sięgają nawet 500 godzin. – Choć wykorzystujemy je w taki sposób, nie są awaryjne. Gdyby jednak pojawił się jakiś problem to wiem, że szybko otrzymamy pomoc. Nie przypominam bowiem sobie, aby
kiedykolwiek serwis Bergerat Monnoyeur
spóźnił się z reakcją – podsumowuje
Agnieszka Waleniak.
Z myślą o zastosowaniach komunalnych ładowarki CAT mogą być wyposażone w fabryczny pakiet „Waste Handler”,
przystosowujący je do pracy w trudnych
warunkach sortowni, zakładu przetwarzania odpadów, stacji przeładunkowej,

zakładu recyklingowego itp. Obejmuje
on wspomniane powyżej rozwiązania, takie jak specjalne ogumienie, liczne osłony
i zabezpieczenia czy rozbudowane systemy filtracji. Co istotne, elementy te można
zamawiać również wybiórczo. Umożliwia
to optymalne skompletowanie maszyny
pod konkretne potrzeby, a klient nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
Obecnie oferowane ładowarki serii
SWL mają bogate wyposażenie standardowe, obejmujące m.in. klimatyzację, fotel Deluxe, czyli z zawieszeniem pneumatycznym, od którego lepszy jest już tylko
Premium Plus (z podgrzewaniem), kamerę cofania oraz oświetlenie drogowe i robocze typu LED. Do tego dochodzi system
amortyzacji łyżki Ride Control, trzecia linia hydrauliczna, ergonomiczny joystick
do sterowania nawet czterema funkcjami
roboczymi, a także fabryczna waga materiału w łyżce. Można z niej korzystać bezpłatnie przez 250 mth. Jeśli okaże się przydatna, po tym okresie konieczne jest wykupienie cyfrowego klucza. Taką opłatę ponosi się tylko raz, wynosi ona ok. 3 tys. euro. W ramach opcji można zastosować
np. czujniki cofania, kamerę 360° czy wymagający niewielkiej dopłaty system Dual
Mode, określany też jako Quick Steer. Jest
on szczególnie przydatny przy częstym manewrowaniu w ograniczonej przestrzeni.
Do pełnego skrętu maszyny od ustawienia
na wprost trzeba bowiem wykonać 2,5 obrotu kierownicą. Po włączeniu trybu Dual
Mode wystarczy ją obrócić zaledwie o 45°.
Dzięki temu manewrowanie odbywa się
znacznie łatwiej, szybciej i oczywiście przy
dużo mniejszym wysiłku operatora.
Karol Wójtowicz
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„So simple, so strong”
Wózki widłowe w ofercie Pronar

W połowie ub. roku Pronar wprowadził do sprzedaży wózki widłowe własnej marki. Do wyboru
jest szeroka gama tych maszyn, obejmująca m.in. wózki wysokiego składowania Reach Truck czy
paletowe, ale dla branży komunalnej najciekawszą propozycją są wózki czołowe serii FG oraz FB.

P

ronar jest świadomy silnej konkurencji na rynku wózków widłowych, ale swojej szansy upatruje wśród klientów poszukujących

maszyn o prostej konstrukcji, z ograniczoną ilością elektroniki i tym samym maksymalnie niezawodnych. Promuje je pod hasłem „so simple, so strong” (z ang. takie

Sterowanie osprzętem jest mechaniczne i odbywa się za pomocą łatwo dostępnych dźwigni
– dwóch, trzech lub czterech w zależności od zastosowanych funkcji hydraulicznych.
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proste, takie silne), które doskonale odzwierciedla kluczowe zalety nowych maszyn. Obecnie łączną ofertę tworzy ponad
40 modeli (razem ze specjalistycznymi
wózkami magazynowymi), ale ich liczba
jest systematycznie powiększana w miarę rozpoznania rynku oraz potrzeb klientów. Do wyboru są maszyny spalinowe zasilane benzyną/gazem LPG oraz elektryczne. Wkrótce mają do nich dołączyć wózki z silnikami diesla zgodne z normą emisji
Stage V, ponieważ wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na takie maszyny.
Czołowe wózki widłowe zasilane benzyną/gazem LPG to modele serii FG.
Zdaniem firmy Pronar napęd dualny jest
znacznie bardziej praktyczny od zasilania
wyłącznie „błękitnym” paliwem. Jeśli podczas pracy skończy się gaz, a wózek znajduje się daleko od stanowiska wymiany
butli, wówczas operator może przełączyć
maszynę na zasilanie benzynowe i spokojnie wrócić do bazy. Ponadto system benzynowy o wiele lepiej sprawdza się w niskich
TK nr 1/2022
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temperaturach, więc taki wózek może być wykorzystywany bez żadnych ograniczeń również w okresie zimowym,
w tym do pracy na zewnątrz, np. w składzie materiałów budowlanych czy
sortowni przy transporcie
zbelowanych surowców
wtórnych. Aktualna oferta maszyn serii FG obejmuje 10 modeli o udźwigu od 1,5 do 8 ton
i wysokości podnoszenia
od 2,5 do 7,5 m. Wszystkie
są 4-kołowe i mają napęd na przednie koła
– tylne są skrętne.
Modele serii FB to maszyny w pełni elektryczne.
Oferowana obecnie gama
Duży wybór masztów ułatwia skompletowanie
Każdy wózek widłowy Pronar z pełnowymiarową
obejmuje 9 takich wózków
maszyny pod konkretne zastosowania.
kabiną może być wyposażony w układ klimatyzacji.
o udźwigu od 1,5 do 6 ton
i wysokości podnoszenia 2,5-6,5 m. Dwa
słupków kabinowych. W przeciwieństwie
rozbudowany układ filtracji powietrza
modele, tj. FB-16 i FB-20 o udźwigu odpodo tłumika umieszczonego pod podwokierowanego do silnika oraz kabiny czy
wiednio 1,6 i 2 tony mają trzy koła (tylne
ziem umożliwia wyprowadzenie spalin
tzw. BlueSpot, czyli silna wiązka niebieumieszczone centralnie jest skrętne), naponad maszynę, co zapewnia większy
skiego światła kierowana na podłoże
tomiast pozostałe są 4-kołowe. Maszyny
komfort dla osób pracujących w bliskim
w stronę jazdy, ostrzegająca przed zbliz trzema kołami charakteryzują się jeszcze
otoczeniu wózka. Standardowo wszystżającą się maszyną. Jeśli chodzi o osprzęt,
lepszą zwrotnością, dlatego są chętnie
kie modele występują z oponami pneuobecnie oferowane dodatkowe rozwiązawybierane do pracy w miejscach o bardzo
matycznymi, opcjonalnie są dostępne
nia to przesuw boczny i pozycjoner, które
ograniczonej przestrzeni manewrowej.
opony lite oraz w wersji niebrudzącej.
jeszcze w tym roku zostaną uzupełnione
Wózki elektryczne można zamawiać z traInne ciekawe i praktyczne rozwiązania
o różnego rodzaju chwytaki.
dycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołoto m.in. oświetlenie typu LED, bardziej
Karol Wójtowicz
wiowymi lub litowo-jonowymi, przy czym
oba rodzaje baterii są dostępne w kilku wersjach różniących się pojemnością.
Umożliwia to optymalne dostosowanie
akumulatora do ściśle określonych warunków eksploatacji. Baterie litowo-jonowe
ładują się krócej, a uzupełnianie energii
może odbywać się w dowolnym momencie przez dowolny czas, bez negatywnego
wpływu na ich żywotność. Są one jednak
nawet kilkukrotnie droższe w porównaniu
do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Wózki widłowe Pronar serii FG i FB
są standardowo wyposażone w ramę
ochronną, natomiast jako opcję można
zamówić kabinę półotwartą z szybą czołową, górną i tylną lub kabinę pełną, czyli
dodatkowo z drzwiami po obu stronach.
Oprócz ogrzewania w każdym wózku
z kabiną pełną jest dostępna klimatyzacja,
która jeszcze do niedawna w takich maszynach stanowiła bardzo rzadką opcję.
Praktycznym dodatkowym rozwiązaniem
oferowanym w przypadku maszyn spaDualny system zasilania gwarantuje większy komfort pracy z dala od stanowiska wymiany
linowych jest pionowa rura wydechowa
butli LPG i zapobiega ewentualnym problemom przy niskich temperaturach.
montowana równolegle do jednego ze
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Chcesz sfinansować
specjalistyczne pojazdy?

Chcesz
Chcesz sfinansować
sfinansować
specjalistyczne
specjalistyczne pojazdy?
pojazdy?
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Czyste chodniki i ulice
z POM Augustów
Pracowniczy Ośrodek Maszynowy
w Augustowie produkuje nie
tylko popularne rozsiewacze soli
i piasku, ale także zamiatarki
ciągnikowe. Aktualnie do wyboru
są cztery modele takich maszyn,
które znakomicie nadają
się do utrzymania czystości
chodników i ulic.

G

łówna różnica między dostępnymi modelami dotyczy szerokości roboczej. W maszynie Zośka
1200 wynosi ona 1,2 m, Zośka
1400 ma 1,4 m, Zośka 1600 – 1,6 m
i Zośka 2000 – 2 m. Każda taka zamiatarka występuje w wersji drogowej lub komunalnej. Pierwsza z nich nie ma zbiornika na zmiotki, ponieważ najczęściej znajduje zastosowanie przy sprzątaniu wyjazdów
z budowy. Maszyna pracuje wtedy ustawiona pod kątem, odmiatając zanieczyszczenia na bok. Druga wersja jest wyposażona w zbiornik, który może być opróżniany ręcznie (za pomocą dźwigni) lub hydraulicznie – opcjonalnie. Pojemność zbiornika wynosi od 100 litrów w modelu Zośka
1200 do 170 litrów w modelu Zośka 2000.
Do wszystkich zamiatarek z koszem jest
ponadto dostępna szczotka boczna, która
usuwa zanieczyszczenia przy krawężnikach
oraz system zraszania przy obu szczotkach,
odpowiedzialny za wiązanie kurzu, a tym
samym ograniczenie zapylenia wokół maszyny. Jeśli zamiatarka ma być wyposażona w zbiornik opróżniany hydraulicznie lub

hydraulicznie ustawiany skręt, ale do dyspozycji jest tylko jedna para wyjść hydraulicznych, POM Augustów oferuje tzw. dzielnik elektrozaworów umożliwiający bezproblemowe korzystanie z obu funkcji.
Szczotka
walcowa
ma
średnicę
60 cm i obraca się z prędkością w zakresie
140‑160 obr./min. Standardowo jest stosowane włosie stalowo‑tworzywowe, ale
na życzenie klienta może być zamontowana szczotka całkowicie stalowa lub tworzywowa. Wersja stalowo‑tworzywowa jest
najbardziej uniwersalna, ponieważ nie niszczy nawierzchni, a jednocześnie zapewnia
odpowiednią skuteczność. Odmianę stalową zaleca się przede wszystkim na twarde
nawierzchnie do usuwania trudnych, przyschniętych zanieczyszczeń, natomiast tworzywową do nawierzchni wrażliwych na zarysowania. Szczotka boczna ma średnicę

510 mm i została wyposażona we włosie
stalowe, które najlepiej radzi sobie z zanieczyszczeniami znajdującymi się przy krawężnikach, w tym z różnymi roślinami.
Do wszystkich oferowanych zamiatarek firma POM Augustów opracowała niestandardowe zawieszenia (mocowania),
dzięki którym maszyny te mogą współpracować nie tylko z ciągnikami, ale również innymi nośnikami narzędzi, takimi jak
np. ładowarki teleskopowe czy ładowarki przegubowe.
REKLAMA

OFERTA MASZYN KOMUNALNYCH
• rozsiewacze soli i piasku
• zamiatarki ciągnikowe
• urządzenia pompujące do cieczy
(woda, ścieki komunalne itp.)
Zamiatarki
w wersji
komunalnej są
wyposażone
w zbiornik
na zmiotki, który
jest opróżniany
ręcznie lub
hydraulicznie.
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Pracowniczy Ośrodek Maszynowy
w Augustowie Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 4
16‑300 Augustów
Tel. 87 643 34 76 do 78 wew. 113, 114, 118
www.pom.com.pl
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Wyłączny importer ciągników TYM na Polskę

DOSTĘPNE JUŻ W SPRZEDAŻY!

NOWY
MODEL

T265 HST
Silnik: Kukje STAGE V
Moc: 24,5 KM
Przekładnia: Hydrostatyczna bezstopniowa,
2 zakresy prędkości

T575
Silnik: Kukje STAGE V
Moc: 55,8 KM
Przekładnia: 8/8

T475 / T475 HST
Silnik: Kukje STAGE V
Moc: 46,2 KM
Przekładnia: 12/12 lub Hydrostatyczna,
3 zakresy prędkości

T255 / T255 HST
Silnik: Yanmar STAGE V
Moc: 24,2 KM
Przekładnia: 6/2 lub Hydrostatyczna
bezstopniowa / 2 zakresy prędkości

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
POLSKA PÓŁNOCNA
+48 609 407 405

POLSKA CENTRALNA
+48 607 604 801

POLSKA POŁUDNIOWA
+48 517 296 749

www.tym-traktor.pl
CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW I MASZYN www.sklep.hydro-masz.pl
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Volvo FE Electric
sprosta oczekiwaniom!
W Warszawie jeździ już wiele autobusów elektrycznych, więc teraz czas na bezemisyjne pojazdy
komunalne. Tę epokową zmianę z pewnością przyspieszy zimowy test śmieciarki Ekocel Medium X4
na w pełni elektrycznym podwoziu Volvo FE Electric. Uzyskane wyniki pozwalają traktować
unikatowy pojazd jako „dojrzałe” rozwiązanie gotowe do zastąpienia przynajmniej części
wykorzystywanych śmieciarek spalinowych.

V

olvo Trucks Polska wiąże duże nadzieje z pojazdami elektrycznymi, a szczególnie w zastosowaniach komunalnych, gdzie można osiągnąć bardzo korzystne efekty
ekologiczne i ekonomiczne. Nie są one
bezpodstawne, ponieważ w połowie
ub. roku zaprezentowała śmieciarkę bazującą na Volvo FE Electric, która spełnia

wszystkie kluczowe założenia i tym samym zachęca firmę do coraz śmielszych
działań w kierunku rozwoju i popularyzacji samochodów ciężarowych zasilanych akumulatorowo. Wyjątkowy pojazd ma rozstaw osi 3900 mm. Do jego napędu zastosowano dwa silniki elektryczne o łącznej mocy stałej/szczytowej 330 kW (449 KM)/400 kW (544 KM)

Zastosowane silniki elektryczne są jednakowe i zostały umieszczone
pośrodku podwozia między podłużnicami ramy. Z przodu widać
jedną z dwóch sprężarek elektrycznych zasilających układ hamulcowy
i zawieszenie pneumatyczne.
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i maksymalnym momencie obrotowym
wynoszącym 800 Nm, które współpracują z dwubiegową przekładnią sumująco-redukcyjną. Jeden silnik jest na stałe połączony z reduktorem i pracuje cały czas, natomiast drugi włącza się przy
większym zapotrzebowaniu na moc. Gdy
dochodzi do pełnego obciążenia, skrzynia
zmienia mu przełożenie na wyższe. Takie

Centralne miejsce pod kabiną zajmują dwa tradycyjne akumulatory,
wpięte w 24-voltową instalację podwozia. Przed nimi znajduje się
chłodnica do optymalizacji warunków pracy elektroniki i baterii
trakcyjnych, by wydłużyć ich trwałość.

TK nr 1/2022
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Wnętrze jest przestronne i wygodne nawet dla środkowego pomocnika,
który ma pełnowymiarowy fotel i może łatwo dostać się do niego po
stopniu na tunelu silnika.

rozwiązanie optymalizuje zużycie energii
przy napędzaniu pojazdu i polepsza jej
odzysk w trakcie hamowania. Napęd ze
skrzyni biegów jest przekazywany na standardowy tylny most o przełożeniu 5,29.
O funkcjonalności pojazdu elektrycznego decyduje zasięg, choć w przypadku śmieciarki równie ważna jest ilość pracy, jaką można wykonać na jednym ładowaniu. Mając to na uwadze Volvo
Trucks Polska wyposażyło swoje „demo”
w 4 baterie trakcyjne zamontowane po
obu stronach ramy, o łącznej pojemności
265 kWh. Z tego do wykorzystania jest
211 kWh, ponieważ reszta została zarezerwowana na optymalizację warunków temperaturowych pracy baterii, aby
maksymalnie wydłużyć ich żywotność.
Oznacza to, że latem są one chłodzone,
a zimą podgrzewane. Uzupełnianie energii może odbywać się na kilka sposobów.
Najprostszym jest podłączenie pojazdu
do typowego gniazda siłowego i ładowanie prądem zmiennym o mocy 22 kW,
ale zajmuje to ok. 11 h. Takie gniazdo jest
jednak na wyposażeniu praktycznie każdej bazy transportowej czy sortowni odpadów, więc nie wymaga dodatkowych
nakładów inwestycyjnych, chyba że naraz
miałoby ładować się kilka śmieciarek elektrycznych. Zdecydowanie bardziej wydajnym rozwiązaniem jest ładowanie prądem stałym o mocy 150 kW, przy wykorzystaniu ładowarki stacjonarnej – wówczas trwa mniej niż 2 h. Wiąże się ono
niestety z dość znacznymi kosztami, ale
warto je ponieść, by w znaczący sposób
zwiększyć dostępność posiadanej floty „elektryków”.
Po licznych prezentacjach śmieciarka na podwoziu Volvo FE Electric została
TK nr 1/2022

Pracownicy MPO Warszawa nie kryli zadowolenia z możliwości
przetestowania elektrycznej śmieciarki. Zgodnie zwracali uwagę
na bardzo dobrą dynamikę pojazdu i wyjątkową ciszę w kabinie, która
ułatwia rozmowę i ogranicza zmęczenie. Na zdjęciu od lewej: Dariusz
Chmura – ładowacz, Kamil Pokrzywnicki – kierowca, ładowacz oraz
Mateusz Chmura – kierowca, ładowacz.

skierowana na testy do różnych
firm komunalnych, by sprawdzić jej funkcjonalność w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W tym gronie nie mogło
zabraknąć
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w Warszawie, w którym test
przypadł na przełom roku, dokładnie od 22 grudnia 2021 r.
do 13 stycznia br. Odbywał się
więc przy niskich temperatuBaterie trakcyjne wykorzystują całą dostępną przestrzeń
rach, w tym ujemnych, co sprapo zewnętrznej stronie ramy między kołami. Pozwalają
na zmagazynowanie łącznie 265 kWh energii, z czego
wia, że osiągnięte wyniki są
do wykorzystania jest 211 kWh.
najbardziej miarodajne w ocenie możliwości pojazdu i jednocześnie pozwalają przypuszczać, że w okresie letnim będą jeszcze korzystniejsze. Przez
pierwszą połowę testu śmieciarka była ładowana z gniazda siłowego i wykorzystywana na jednej, porannej zmianie. – U nas ta zmiana jest cięższa, ponieważ rano jeździ się
po Warszawie znacznie łatwiej
Na tablicy przyrządów warto obserwować nie tylko stan
niż podczas popołudniowenaładowania akumulatorów trakcyjnych i zasięg, ale
go szczytu. Trzeba więc obsłuprzede wszystkim wskaźnik przepływu energii zastępujący
żyć więcej adresów, w dodatobrotomierz. Pokazuje on, kiedy i jak intensywnie energia
elektryczna jest wykorzystywana bądź odzyskiwana.
ku bardziej oddalonych od siebie i z utrudnionym dostępem.
Pokonywaliśmy 70-80 km, odbieraod ok. 40 do 100% zajmowało niecając średnio ok. 8 ton odpadów. Na kołe 1,5 godziny. Śmieciarka mogła więc
niec zmiany, po wyładunku odpadość szybko rozpocząć pracę na drudów w sortowni i powrocie do bazy
giej zmianie, a ponieważ jest ona lżej(ok. 25 km) poziom naładowania akusza, pojazd wracał do bazy z zapasem namulatorów sięgał 35-40% – opowiawet ponad 50% energii. Nie zawsze jedda Kamil Pokrzywnicki, kierowca i ładonak praca odbywała się według tego sawacz w MPO Warszawa. – W drugiej pomego schematu, co wynika z różnej ilości
łowie testów zaczęliśmy korzystać z tzw.
odpadów do odebrania w danym dniu.
szybkiej ładowarki. Uzupełnianie energii
– Podczas testu zdarzało się również tak,
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Pojazd został wyposażony w nową zabudowę Medium X4 firmy Ekocel. Łatwo ją rozpoznać
po samym wyglądzie, m.in. za sprawą mniejszego kąta nachylenia tylnej krawędzi skrzyni ładunkowej. Dzięki temu, przy takich samych gabarytach śmieciarki, udało się zwiększyć jej pojemność o prawie 2 m3. Ma to szczególne znaczenie w przypadku odbioru lżejszych odpadów, ponieważ w większym stopniu można wykorzystać dopuszczalną ładowność śmieciarki.

Załadunek odpadów odbywa się za pomocą
w pełni automatycznego wrzutnika DELTA 2301,
który zapewnia najwyższy komfort i bezpieczeństwo, ale także znacznie większą wydajność pracy.

że na koniec pierwszej zmiany obciążenie śmieciarki wynosiło tylko 6 ton. Nie
było zatem sensu tracić czasu ani energii na przejazd do sortowni, kiedy mogły
się w niej zmieścić odpady spodziewane
na popołudniowej trasówce. Druga zmiana kontynuowała więc załadunek, odbierając kolejne 3-4 tony śmieci i dopiero
wtedy jechała się sypać. To wszystko pokazuje, że taki pojazd może już zastąpić
klasyczną śmieciarkę. Pomijam jednak wyjątkowe sytuacje, gdy odpadów jest bardzo dużo, np. po weekendzie w sezonie

letnim. Wówczas nie dość, że pod koniec
zmiany konieczny jest wyładunek, to trzeba jeszcze zrobić tzw. dobierkę i również
opróżnić śmieciarkę, aby druga zmiana
miała pewność, że na raz zabierze wszystkie odpady. Korzystając z „elektryka” mogłoby się to okazać nieco problematyczne
– tłumaczy Kamil Pokrzywnicki.
Wiele ciekawych informacji dostarcza również system telematyczny Volvo
Connect zainstalowany w testowej śmieciarce Volvo FE Electric. Ze zgromadzonych
danych wynika, że średnie zużycie energii wynosiło 197 kWh/100 km. Na ten wynik spory wpływ miała praca zabudowy:
„zapłon” był włączony przez łącznie 85,5 h,
a przystawka odbioru mocy – 60 h, czyli ¾ tego czasu. Nasuwa się więc wniosek,
że zastosowane akumulatory są optymalne,

Ze względu na sposób zasilania, DMC testowej śmieciarki wynosi 27 ton. Dodatkowa
tona ma rekompensować większa masę własną wynikającą z zastosowania akumulatorów
trakcyjnych. Ładowność tego pojazdu wynosi ok. 10 ton.
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tym bardziej, gdy weźmie się jeszcze pod
uwagę rekuperację energii, a ta okazała
się znaczna – średnio 58,3 kWh/100 km.
Łącznie odzyskano 643,8 kWh, co oznacza
prawie 2,5-krotne naładowanie akumulatorów od 0 do 100%. Zdjęcie nogi z pedału
„gazu” nie powoduje raptownego zwolnienia, by jak najlepiej wykorzystać energię kinetyczną. Skuteczniejsze hamowanie, a tym
samym odzysk energii, wymaga delikatnego użycia pedału hamulca. Informacją dla
kierowcy jest położenie wskazówki na zegarze przepływu energii przechodzącej ze
strony „-” przy napędzie, na „+” przy wytwarzaniu prądu przez silniki. Dopiero przy
mocniejszym wciśnięciu włączają się hamulce główne. Efektywny odzysk wymaga
trochę wprawy, ale może w wymierny sposób zwiększyć zasięg/czas pracy pojazdu.
Śmieciarka bazująca na Volvo FE Electric
ma wszelkie predyspozycje by stawać
w szranki z pojazdami spalinowymi – oczywiście w określonych warunkach eksploatacji. Na razie trzeba pominąć kwestię ceny, ale autobusy elektryczne też są dużo droższe, a mimo to spotyka się je coraz częściej. To ogólnoświatowy, a przede wszystkim europejski trend,
z którego Polska nie chce się wyłamywać
i wdraża Ustawę o elektromobilności, obligującą do stopniowego zwiększania inwestycji we floty nisko- i zeroemisyjne.
Z czasem spełnienie jej wymagań powinno być łatwiejsze, zwłaszcza dla mniejszych samorządów i podmiotów prywatnych, bo większa skala produkcji pojazdów akumulatorowych i równoległy rozwój technologii efektywnego magazynowania energii elektrycznej z pewnością
przełożą się na spadek cen.
Karol Wójtowicz
TK nr 1/2022

CICHA
REWOLUCJA
Nowe Volvo FE Electric to w pełni elektryczny samochód ciężarowy do
wymagających zadań w środowisku miejskim. Oferujemy płynne przejście na
elektromobilność poprzez zindywidualizowane rozwiązania transportowe oparte
na szerokiej i profesjonalnej sieci dealerskiej Volvo Trucks.

Volvo Trucks. Driving Progress
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Oferta Terberg Matec Polska
jeszcze bogatsza!
Warszawska spółka Terberg Matec Polska ma bardzo szeroką ofertę pojazdów do odbioru i transportu
odpadów stałych, ale brakowało w niej śmieciarek bębnowych. Aby ją uzupełnić podjęła współpracę
z austriacką firmą MUT, która specjalizuje się w produkcji takich zabudów.

W

ybór partnera nie jest przypadkowy. Po pierwsze to firma
o długiej tradycji, która została założona w 1932 r., a produkcją zabudów do śmieciarek zajmuje się
od blisko 70 lat. Po drugie w większości
swoich pojazdów tego typu stosuje wrzutniki Terberg Environmental, co jest nie tylko gwarancją jakości, ale również upraszcza obsługę serwisową. Dzięki temu firma Terberg Matec Polska może być w pełni przekonana co do oferowanego produktu i zapewnić profesjonalne wsparcie posprzedażowe.

Śmieciarki bębnowe w znaczący sposób różnią się od tradycyjnych pojazdów
do zbiórki odpadów. W miejscu skrzyni znajduje się obrotowy cylinder, którego ściany mają od wewnątrz spiralę.
Gdy bęben obraca się, wrzucany do niego materiał „wędruje” do przodu aż oprze
się o ścianę. Przy takim rozwiązaniu jest
on mniej zagęszczany niż w przypadku
śmieciarek z płytą oporowo-wypychającą i prasą. Śmieciarki bębnowe znakomicie nadają się do odbioru odpadów zielonych, spożywczych, kuchennych oraz sypkich, jak np. popiół. Wyładunek materiału

Z boku zabudowy
może być
zamontowany
filtr, w którym
oczyszczane jest
powietrze z tylnej
części śmieciarki.
Wszystkie pojazdy
tego typu nie
mają mechanizmu
prasy, więc są
krótsze i bardziej
zwrotne.
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odbywa się poprzez zmianę kierunku obrotów bębna. Czynność ta zajmuje jednak
nieznacznie więcej czasu w porównaniu
do tradycyjnych pojazdów.
Brak ciężkiej prasy i płyty oporowo-wypychającej sprawia, że zabudowa bębnowa jest lżejsza, co przekłada się na większą
ładowność i niższe zużycie paliwa oraz,
poprzez skrócenie tylnego zwisu, lepszą
manewrowość pojazdu.
Gamę śmieciarek bębnowych dostępnych w ofercie Terberg Matec Polska
tworzą dwa typoszeregi. Pierwszy obejmuje zabudowy RotMini o pojemności
od 4 do 16 m3, montowane na niewielkich podwoziach dwuosiowych. Są one
optymalnym rozwiązaniem do obsługi ścisłych centrów miast z utrudnionym dostępem większych pojazdów. Drugi typoszereg stanowią śmieciarki RotOlympus o pojemności sięgającej 22 m3, wymagające
przy większych modelach zastosowania
podwozi 3- lub nawet 4-osiowych.
Firma MUT produkuje bębny samodzielnie. Do wyboru są wersje wykonane
ze stali nierdzewnej, która zapewnia jeszcze większą trwałość, szczególnie w kontakcie z kwaśnym środowiskiem odpadów
TK nr 1/2022
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Kompaktowe
śmieciarki
RotMini
umożliwiają
bezpieczną
i wygodną
obsługę
ścisłych
centrów
miast,
starówek
czy osiedli
z gęstą
zabudową.

zielonych i bio. Bęben jest wyłożony gumą
osłoniętą dodatkowym poszyciem. Takie
rozwiązanie amortyzuje uderzenia ładunku podczas obracania bębna i tym samym
ogranicza hałas. W obu typoszeregach zabudów, czyli RotMini jak i RotOlympus bęben może być odsłonięty (widać, jak się obraca), albo całkowicie zabudowany. Jedna
i druga wersja zachęca do umieszczania
grafik. Przyklejane bezpośrednio do bębna
wymagają więcej wysiłku i kreatywności,
ale z pewnością będą bardziej efektowne.
Sterowanie podstawowymi parametrami pracy śmieciarki odbywa się za pomocą wielofunkcyjnego ekranu dotykowego w kabinie. Charakteryzuje się on intuicyjną obsługą i łatwością konfiguracji,

więc każdy kierowca szybko przywoła ustawienia, które najlepiej mu odpowiadają. Wszystkie śmieciarki mogą być fabrycznie wyposażone w system kamer 360°, któW zabudowach bębnowych
ry zapewnia widok z lotu ptaMUT są stosowane wrzutniki
Terberg Environmental.
ka ułatwiający manewrowanie
w ograniczonej przestrzeni,
a także zestaw reflektorów typu LED oświezapachów, co ma istotne znaczenie nie
tlających teren wokół pojazdu. Inną ciekatylko dla otoczenia, ale przede wszystwą opcją jest system Clean Air. Zasadniczą
kim osób pracujących bezpośrednio przy
jego część stanowi wydajny filtr zamontoopróżnianiu pojemników. Zabudowy MUT
wany z boku między zabudową a podwosą również dostępne z napędem elektryczziem, który oczyszcza powietrze zasysane
nym jako odpowiedź na coraz większe zaw obszarze roboczym. Dzięki temu wokół
interesowanie podwoziami bezemisyjnymi.
śmieciarki jest mniej kurzu i nieprzyjemnych
Karol Wójtowicz
REKLAMA

NOWOCZESNA EKOTECHNOLOGIA







Pojazdy komunalne do zbiórki odpadów
Profesjonalne zamiatarki
Autonomiczne myjki i śmieciarko-myjki do pojemników na odpady
Pojazdy z napędem elektrycznym
Mobilny i stacjonarny serwis
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Terberg Matec Polska Sp. z o.o.
ul. Inowłodzka 5, 03-237 Warszawa
+48 22 370 28 10
kontakt@terbergmatec.pl
www.terbergmatec.pl
www.facebook.com/TerbergMatecPolska
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Śmieciarki Geesinknorba
coraz popularniejsze!

Najciekawszy pojazd PGK Zamość to śmieciarka Geesink w połączeniu z zakabinowym żurawiem,
który wyciąga pojemniki podziemne i opróżnia je do odpowiednio zaaranżowanego odwłoka.

Od niedawna zabudowy Geesinknorba znów są dostępne w Polsce i szybko zdobywają
klientów – w ciągu dwóch lat sprzedano kilkadziesiąt nowych śmieciarek. To duże osiągnięcie,
biorąc pod uwagę brak odpowiedniej obsługi posprzedażowej ze strony wcześniejszych
dystrybutorów i kilkuletnią nieobecność marki na polskim rynku.

Z

upełnie nowego otwarcia dokonała w 2019 r. Grupa Wanicki, dysponująca olbrzymim doświadczeniem w dziedzinie samochodów
ciężarowych, a jednocześnie gwarantująca dostęp do sieci warsztatów pojazdów
użytkowych o najwyższym standardzie
usług (regularnie wygrywają w konkursach autoryzowanych stacji obsługi). Służą
one pomocą już na etapie przygotowania podwozia do zamontowania zabudowy, gdy trzeba spełnić specyficzne wymagania przyszłego użytkownika dotyczące

istotnych szczegółów. Obsługa techniczna pojazdów, łącznie z dojazdem do klienta, to dla takich serwisów codzienne zajęcie, dlatego mogą zapewnić przeglądy
planowe, szybkie usuwanie usterek, a nawet obsługę zapobiegawczą śmieciarek.
Obecnie sieć serwisową Grupy Wanicki
tworzy 7 punktów głównie na południu
kraju, choć najnowszy w Sobiekursku znajduje się zaledwie 35 km od Warszawy.
Uzupełniają je profesjonalne serwisy mobilne. Takie argumenty mocno przemawiają do klientów, nawet tych, którzy
PGK Zamość
zaczęło
swoje zakupy
od śmieciarki
Norba
z wrzutnikiem
L200. Skrzynia
ładunkowa jest
wykonana ze
stali gatunkowej,
a dzięki temu
lekka. Wydajności
odbioru odpadów
sprzyja także
krótki czas cyklu
ładowania.
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wcześniej nie mieli do czynienia z zabudowami Geesink lub Norba.
Ale śmieciarki Grupy Geesinknorba same w sobie stanowią silny argument sprzedażowy i Firma Wanicki bardzo świadomie
podjęła się ich dystrybucji, wprowadzając nawet odrębną markę Geesink Polska.
Upatruje dla nich szansy przede wszystkim w jeszcze niezagospodarowanej niszy, jaką stanowi sprawny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Ich ilość z roku
na rok jest coraz większa, natomiast mało jest rozwiązań umożliwiających odbieranie „gabarytów” tym samym pojazdem,
co zmieszanych odpadów komunalnych.
Zazwyczaj trzeba dysponować oddzielnym
środkiem transportu, np. hakowcem albo „skrzynią” z nadstawkami. Inaczej jest
w przypadku zabudów Geesink, wyposażanych w unikatowy, opatentowany mechanizm zagęszczający własnej konstrukcji. Określa się go jako „jarzmowy”; jarzmo stanowi rama zamocowana obrotowo na przegubach w dolnej części skrzyni,
na której jest osadzona płyta zagarniająca z osią obrotu na górnej krawędzi. Przed
załadunkiem jarzmo odchyla się do tyłu,
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a w cyklu pracy odpady są zgniatane najpierw przez ruch płyty, a następnie powrót jarzma, co umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego stopnia zgniotu nawet
1:7 (w innych zabudowach maksymalnie
1:5). To, wraz z bardzo dużą pojemnością
odwłoka sięgającą 2,6 m3 (w konkurencyjnych rozwiązaniach 1,7-1,8 m3), predestynuje śmieciarki Geesink do odbioru odpadów gabarytowych. Sprostanie wymagającym zastosowaniom nie byłoby jednak
możliwe bez odpowiednich materiałów.
Dlatego do produkcji zabudów jest wykorzystywana stal o wysokiej wytrzymałości,
np. Hardox 450, popularna w skrzyniach
wywrotek narażonych na duże odkształcenia oraz ścieranie. Bez obaw można więc
ładować do śmieciarek Geesink duże meble, sprzęt AGD czy zużyte części samochodowe. Aby zmieściło się ich jak najwięcej, krawędź płyty zagarniającej jest wyposażona w zęby, które powodują wstępne
rozdrobnienie takich odpadów.
Jeśli chodzi o zabudowy Norba, pod
względem konstrukcyjnym są zbliżone
do typowych śmieciarek, ale nadal wyróżniają się solidną budową i wynikającą
z niej trwałością. Ponadto tylko w tym typoszeregu są dostępne nadwozia wielokomorowe. Zabudowa multifrakcyjna może mieć 2, 3 lub 4 komory. W najprostszej
wersji skrzynia i mechanizm załadunkowy są podzielone wzdłuż pojazdu na dwie
części w proporcji 2/3 i 1/3, zawsze z szerszą lewą częścią. Przy trzech frakcjach zostaje dodatkowo wygospodarowana komora z przodu zabudowy, przy czterech
dzielona jeszcze na pół. Systemy załadunku bocznego są montowane tylko z prawej
strony, mogą obejmować zwykłe ramiona
do podnoszenia pojemników lub chwytaki. Takie rozwiązania zapewniają wysoki
stopień automatyzacji (operator nie musi
wychodzić z kabiny), choć wymagają odpowiedniego ustawienia pojemników.

Śmieciarka musi mieć serwis i części blisko siebie. Geesink Polska może to zapewnić, korzystając
z sieci warsztatów Grupy Wanicki. Nowy obiekt w Sobiekursku staje się obecnie centrum
zabudów Grupy, tu będą instalowane i obsługiwane śmieciarki.

Specyfikując śmieciarkę Geesink lub
Norba klient ma do wyboru długość skrzyni
(z określonego przedziału), dwie wysokości
(L i H) oraz dwie szerokości (2,2 lub 2,5 m).
Kombinacja tych wymiarów pozwala na uzyskanie pojemności od 13 do 28 m3, dostosowanej do pojazdów 2-, 3- i 4-osiowych
o DMC od 12 do 32 ton. W obu liniach produktowych jest dostępnych wiele praktycznych opcji zapewniających jeszcze większą
funkcjonalność śmieciarek. Jednym z przykładów są ramiona do podnoszenia pojemników z hydrauliczną regulacją rozstawu.
Mogą one pełnić rolę chwytaka do załadunku sprasowanych materiałów, np. makulatury. Takie zastosowanie wrzutnika
nie byłoby możliwe bez odpowiedniego
udźwigu, który w tym przypadku sięga nawet 1 tony, podczas gdy wiele urządzeń tego typu jest w stanie podnieść maksymalnie
600-800 kg. Inną ciekawą opcją są przedłużone ramiona pozwalające na obsługę kontenerów, np. KP7. Można je zamówić zarówno do zabudowy Geesink, jak i Norba,
ale ze względu na większą pojemność odwłoka częściej występują w pierwszym typie oferowanych nadwozi. W obu typoszeregach są też dostępne różne żurawie. Ta

Z zeszłorocznych dostaw na wyróżnienie zasługują dwa pojazdy dla
Alba MPGK jeżdżące na Śląsku. Oba mają zabudowy 2-komorowe
dostępne tylko w linii produktów marki Norba.
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oferta nie dotyczy tylko konstrukcji zakabinowych o największym udźwigu, stosowanych np. do ciężkich pojemników podziemnych. Obejmuje też mniejsze żurawie montowane nad odwłokiem, wykorzystywane do obsługi pojemników z lżejszymi frakcjami zbieranymi selektywnie, a nawet niewielkie urządzenia tego typu instalowane przy odwłoku w celu np. ułatwienia załadunku gabarytów. Wszystkie zabudowy można jeszcze doposażyć w osprzęt
do mycia pojemników wewnątrz oraz systemy ważenia i identyfikacji pojemników,
a także monitoring wizyjny.
Wychodząc
naprzeciw
współczesnym oczekiwaniom, kilka lat temu firma
Geesinknorba a opracowała elektryczny napęd mechanizmów śmieciarki Li-On Power
Pro, czyli powerpack zastępujący przystawkę odbioru mocy, składający się z pompy
hydraulicznej napędzanej przez silnik elektryczny. Źródłem energii jest bateria litowo-jonowa ładowana z sieci przed rozpoczęciem pracy i doładowywana w czasie jazdy z alternatora. Dzięki temu w czasie załadunku silnik spalinowy podwozia można wyłączyć, oszczędzając paliwo, zmniejszając emisję szkodliwych zanieczyszczeń

Działający na Podkarpaciu Empol jest jednym z tych klientów, którzy
raz wybrali zabudowę Geesink i zaraz wrócili po następną.
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Odwłok o dużej pojemności łatwiej mieści duże gabaryty, ale pozwala też na wyładunek odpadów z kilku pojemników i dopiero potem wygarnięcie ich w jednym
cyklu prasy do wnętrza skrzyni ładunkowej. Takie rozwiązanie zmniejsza zużycie
energii, a tym samym paliwa. Na zdjęciu pojazd dostarczony do MZO Leszno.

i hałasu. W ofercie są też w pełni elektryczne
śmieciarki, powstające jako konwersje nowych lub używanych podwozi dieslowskich.
Wśród klientów, którzy już korzystają z zabudów Geesinknorba jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Zamościu. Obecnie pracuje w nim aż 8 takich śmieciarek: 4 marki Geesink i tyle samo
marki Norba, przy czym 5 zostało kupionych jako używane (3 Norby i 2 Geesinki).
Marcin Zrol, główny specjalista ds. technicznych Zakładu Transportu Odpadów w zamojskiej spółce bardzo pozytywnie wypowiada się o ich dotychczasowej eksploatacji:
– Śmieciarki Geesinknorba, nawet te używane, dobrze się sprawdzają i nie mamy z nimi problemów. Zapewniają wysoki stopień
zgniotu, dzięki czemu mieści się w nich więcej odpadów. W przypadku Geesinków warto podkreślić kluczową zaletę – te zabudowy mogą odbierać wszystko, czyli gabaryty, odpady zmieszane, bio, a nawet popiół.

RPK Złotoryja zamówiło zabudowę Geesink z dzielonym
wrzutnikiem Split Lift, ułatwiającym opróżnianie
pojemników z obu stron ulicy.

Konkurencyjne śmieciarki gorzej zagęszczają odpady gabarytowe, a wrzucając do nich
popiół można byłoby doprowadzić do zatarcia prasy. Marcin Zrol chętnie dzieli się też
opinią załóg pracujących na śmieciarkach
Geesinknorba: – Operatorzy chwalą zabudowy za szybkość działania wrzutnika i mechanizmu zagęszczającego, jak również intuicyjne, proste sterowanie. Ich zdaniem nie
ma zbędnych przyrządów, zastosowano tylko to, co naprawdę jest potrzebne.
Od lipca ub. roku użytkownikiem śmieciarki Geesink jest również Regionalne
Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi.
Nowy pojazd został wyposażony w zabudowę o pojemności 21 m3 zamontowaną
na 3-osiowym podwoziu. – Zakupiliśmy go
z myślą o obsłudze sąsiednich gmin, ponieważ mieści się w nim dużo odpadów i ich
odbiór jest bardziej ekonomiczny. Obecnie
ta śmieciarka służy głównie do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

Geesink Polska montuje zabudowy Geesinknorba na podwoziach wszystkich marek. Oba
typoszeregi powstają w tym samym zakładzie produkcyjnym, więc mają skrzynie ładunkowe
o tej samej konstrukcji. Są pozbawione użebrowań, co zapewnia niższą masę i ułatwia
utrzymanie w czystości, pozwala też na umieszczenie dużej grafiki reklamowej bez konieczności
stosowania dodatkowego panelu wyrównującego powierzchnię ścian bocznych. Na zdjęciu
pojazd dostarczony do firmy Urbis.
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a także gromadzonych selektywnie oraz
bio – tłumaczy Dariusz Spychała, specjalista ds. transportu w RPK Złotoryja.
– Posiadając ją mamy też możliwość sprawnego odbioru gabarytów, bo wanna załadunkowa jest duża, a prasa zapewnia duży zgniot. To dla nas bardzo ważne, ponieważ mieszkańcy cały czas wymieniają meble na nowe i w ciągu 2-3 lat ilość odpadów gabarytowych bardzo się zwiększyła.
Inwestując w taki sprzęt chcieliśmy też zagwarantować naszym pracownikom większy komfort pracy, niezawodność działania czy w końcu bezpieczeństwo, aby np.
różne czujniki wykluczały możliwość błędu ludzkiego. Zabudowa Geesink spełnia
te warunki i do tej pory funkcjonuje bez
zarzutu, więc jesteśmy z niej w pełni zadowoleni – dodaje Dariusz Spychała.
W podobny sposób na temat śmieciarki
Geesink wypowiada się Jarosław Jankowiak,
Starszy Inspektor w spółce Urbis w Gnieźnie.
– Nowa śmieciarka ułatwia nam zbiórkę gabarytów, którą teraz musimy wykonywać
cztery razy w roku. Ona lepiej potrafi zagęścić te odpady, a poza tym ma nisko umieszczoną krawędź załadunkową, więc znacznie łatwiej wrzucać do niej ciężkie gabaryty niż na pojazd skrzyniowy. Pracownik firmy
Urbis zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię: – Bardzo cenię sobie obsługę posprzedażową Firmy Wanicki. Gdy przydarzyła nam się awaria siłownika, serwis zadziałał
bardzo szybko i profesjonalnie, dzięki czemu
śmieciarka mogła praktycznie od razu wrócić do pracy. Nie raz otrzymaliśmy też pomoc
przez telefon, co jest dużą zaletą, ponieważ
nasi mechanicy zdobywają w ten sposób
praktyczną wiedzą, a problem rozwiązany
od ręki i zdalnie to oszczędność czasu i pieniędzy – podsumowuje Jarosław Jankowiak.
Karol Wójtowicz
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Zabudowy i kompletne
pojazdy dostępne od ręki!
Zabudowy Geesink i Norba możemy
zamontować na dowolnym podwoziu:

DAF, MAN, Scania, Volvo, Mercedes-Benz, IVECO, Renault Trucks

DAF CF 340 FAN 6x2

Zabudowa Geesink GPM IV

DAF CF 340 FAN 6x2
Zabudowa Norba MF

*Zdjęcia stanowią przykładowe
dostępne kompletne pojazdy na stoku

www.geesinkpolska.pl
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Ambitne plany spółki TTCS
Obchody 10-lecia działalności
firmy TTCS zapowiadają się
na pracowite. Realizacja
bieżących zamówień
i przygotowanie kolejnych
pozycji w ofercie nałożą się
na rozbudowę nowej siedziby
w Zawierciu. Ale właściciele
spółki lubią wyzwania.

T

TCS powstała w okresie uważanym
za najtrudniejszy dla producentów
sprzętu komunalnego działających
na polskim rynku. Obowiązujące
wtedy ustawy o odpadach powodowały
wiele zamieszania i niepewności, zniechęcając użytkowników do inwestycji w nowe pojazdy. A co z używanymi? Zbigniew
Szkop i Janusz Wołcz dostrzegli swą szansę w dostawach śmieciarek pozyskiwanych
na rynku wtórnym w Zachodniej Europie.
Nie działali w tym po omacku: mając spore doświadczenia w branżach transportowej i komunalnej, byli w stanie wyszukać
odpowiednią propozycję na każde zapytanie z określoną górną granicą ceny. W takim celu założyli spółkę TTCS, Trade Trans
Cleaning Services.
Przed wydaniem każda zabudowa czy
kompletny pojazd przechodziły gruntowną renowację, łącznie z malowaniem i wymianą instalacji, uzyskując stan techniczny i wygląd zaskakujący nowych właścicieli. W ten sposób zdobyto bazę zadowolonych klientów i praktyczną wiedzę

o konstrukcji śmieciarek z całej Europy,
a że jednocześnie inwestowano w wyposażenie warsztatowe, szybko pojawił się
pomysł rozpoczęcia produkcji własnych
zabudów. Wybór padł na małe śmieciarki; wzięto pod rozwagę skromne możliwości ówczesnego zakładu, jak i układ sił
na polskim rynku.
Mikrośmieciarki są przydatne zarówno w małych miejscowościach, gdzie powstaje niedużo śmieci, jak i wielkich miastach, w których mogą ekonomicznie odbierać bioodpady. Mimo to uważa się,
że popyt na nowe pojazdy tej klasy jest
w Polsce niewielki. Zaprzecza temu sukces, jaki odniosły w 2016 r. pierwsze małe śmieciarki skonstruowane i wyprodukowane przez TTCS. Mając własne opracowanie, obserwowano bacznie konkurencję w tym segmencie, zwracając szczególną uwagę na Turcję. Działa tam wielu producentów pojazdów komunalnych na wysokim poziomie technicznym, współpracujących ze znanymi firmami europejskimi jako dostawcy kompletnych zabudów

Dzięki współpracy z tureckimi partnerami TTCS Sp. z o.o. może zaproponować pełną gamę śmieciarek opracowanych z myślą o maksymalnej
niezawodności i prostocie obsługi. Główną pozycją w ofercie są jednak
mikrośmieciarki, z których firma jest dobrze znana na polskim rynku.
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i elementów spawanych. Jednym z bardziej znaczących jest Hidro-Mak, firma należąca do niemieckiej grupy przemysłowej
Kirchoff Ecotec wraz z tak znanymi markami jak Zoeller, Faun czy Farid. Można jeszcze wymienić Orakci Makina, prężne przedsiębiorstwo z doskonale wyposażonym zakładem w Bursie, skąd śmieciarki, zamiatarki, podnośniki montażowe i lawety trafiają do kilkudziesięciu krajów świata. Ale
Polski dotąd nie było na tej liście.
Dlatego w TTCS zmieniono koncepcję: zamiast własnej produkcji od podstaw postawiono na montaż tureckich zabudów dostosowanych do norm europejskich i dodatkowo przygotowanych
do specyficznych wymagań polskiego rynku. Chodziło przede wszystkim o lepszą odporność na trudniejsze warunki klimatyczne oraz zmniejszenie zależności od kaprysów elektroniki. Założono, że awaria sterowania mechanizmami zabudowy nie może
spowodować przerwania pracy. Załoga powinna dokończyć cykl załadunkowy, trasę,
a w sprzyjających warunkach nawet zmianę

Informacje o zabudowach z Zawiercia rozeszły się szeroko,
do zabudowy trafiają podwozia lekkich samochodów ciężarowych
marek Fuso, IVECO i Isuzu.
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Współpraca z IVECO Poland zaowocowała serią mikrośmieciarek
na podwoziach Daily, a także pierwszą MIDI o pojemności
12 m3 na podwoziu Eurocargo.

korzystając ze sterowania ręcznego, tak by
do usuwania usterki przystąpić po rozładunku odpadów. Naprawa ma być z kolei
maksymalnie uproszczona dzięki zastosowaniu zespołów powszechnie dostępnych
w handlu. TTCS nie zamierza konkurować
z wielkimi graczami rynku komunalnego
o zamówienia trafiające na pierwsze strony
gazet, skupiając się raczej na małych przedsiębiorstwach. Te mają skromne zaplecze
techniczne, a już na pewno bez elektronika
samochodowego wśród mechaników.
Nie należy przez to rozumieć, że TTCS
chce przenieść cały ciężar utrzymania stanu technicznego śmieciarek na klientów. Przeciwnie, już teraz po Polsce krążą dwa samochody serwisowe wykonując planowe obsługi i naprawy, których
jest bardzo niewiele, to głównie uszkodzenia mechaniczne typowe dla pojazdów komunalnych.
Tureccy partnerzy okazali się otwarci na sugerowane zmiany, a pozostawiając po swojej stronie cały proces zabudowy ułatwiono dopasowanie funkcji i wyposażenia dodatkowego ściśle do potrzeb
klientów. Jedną z takich opcji jest myjka
ciśnieniowa. Pod koniec cyklu załadunkowego, gdy opróżniony pojemnik jest
jeszcze podniesiony na wrzutniku, operator może przez boczne drzwiczki w skrzyni opłukać go za pomocą lancy. Ścieki są
zbierane do szczelnej wanny w podwoziu. To rozwiązanie nie zastępuje w pełni mycia, ale skraca częstotliwość kursów
specjalistycznej myjki do pojemników, a ta
także może pochodzić z TTCS! Spółka jest
już znana polskim przedsiębiorstwom komunalnym jako dostawca pojazdów własnej konstrukcji do mycia pojemników,
z nadwoziami wykonanymi w całości ze
stali nierdzewnej. Opracowano również
wersje przystosowane do współpracy
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Zabudowa o pojemności 16 m3 na podwoziu DAF LF dostarczona
w ub. roku do przedsiębiorstwa komunalnego w Zgorzelcu.

z podwoziem wyposażonym w hakowe
urządzenie załadunkowe lub żuraw.
Mogąc skorzystać z pełnego programu tureckich producentów wprowadzono
do oferty także większe śmieciarki na podwozia 2- i 3-osiowe i szybko znaleziono
pierwszych klientów. Dużą pomocą w tej
ekspansji rynkowej była współpraca z łódzką firmą STT Trading o jeszcze dłuższych doświadczeniach w dostawach dla branży komunalnej. Podstawowe znaczenie miała

jednak właściwa organizacja i podział obowiązków. Prace nad każdym projektem rozpoczynają konstruktorzy tureccy, opracowując dokumentację zabudowy optymalnie
dopasowanej do przygotowanego podwozia, tak by całość spełniała wszelkie wymagania przepisów. Za proces zabudowy odpowiada TTCS. Szefowie firmy mają świadomość, że muszą pogłębiać wiedzę techniczną oraz szybko reagować na zmiany w przepisach i regulacjach. Pomoc specjalistów
REKLAMA

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

TTCS Sp. z o.o.
ul. Polska 14C
42-400 Zawiercie

Kontakt ogólny: 505 834 853, biuro@ttcs.pl
Sprzedaż: 516 517 006, sprzedaz@ttcs.pl
Serwis: 537 326 584, serwis@ttcs.pl
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W tym roku kilka śmieciarek na gazowych podwoziach IVECO S-WAY
zostanie wyprodukowanych na stok, do czego zachęciło powodzenie
pierwszych egzemplarzy dostarczonych klientom.

Do ZGK Bolesław
trafiła w drodze przetargu
śmieciarka dwukomorowa, dzięki
której możliwy jest odbiór dwóch
frakcji odpadów w jednym kursie.

Tureccy producenci stosują stale o podwyższonej wytrzymałości na skrzynie ładunkowe, a części najbardziej narażone na zużycie
wykonują z gatunków o największej odporności na ścieranie, jak Hardox.

Instytutu Transportu Samochodowego i TDT
jest wręcz oczekiwana, a ich opinii wysłuchuje się z uwagą.
Wspólnymi siłami w ub. roku skompletowano i wydano klientom blisko
40 śmieciarek, pod marką TTCS ze względu
na wkład pracy włożony przez polską stronę. Taka wydajność całkowicie wyczerpała
możliwości dotychczasowej, wynajmowanej siedziby firmy. Nowe miejsce znaleziono w Zawierciu: to spora działka z dwoma halami przystosowanymi do montażu zabudów. Nad jedną z nich jest piętro
mieszczące biura i zaplecze socjalne załogi,
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Trzyosiowe podwozie S-WAY CNG mieści zabudowę o pojemności 20 m3.
Można dostrzec cięgna ręcznego sterowania rozdzielaczami hydraulicznymi, umożliwiające zakończenie cyklu załadunku, jeśli elektryka zawiedzie.

Myjka do pojemników komunalnych w systemie wymiennym,
na ramie hakowej. Dzięki takiej koncepcji podwozie może pracować
przez cały rok, ponieważ nie jest zajmowane prze zabudowę
wykorzystywaną głównie w sezonie od wiosny do jesieni.

na którą składa się obecnie 11 pracowników produkcyjnych. Przeprowadzka ułatwiła powiększenie zespołu o fachowców
szybko wdrożonych do specyfiki układów
nowoczesnych pojazdów komunalnych.
Pełne wykorzystanie potencjału tego obiektu to zadanie na najbliższe miesiące. Jeśli
plany sprzedaży zostaną wykonane, kolejnym etapem będzie połączenie obu budynków nową halą. Umożliwi to podjęcie
kolejnych wyzwań. TTCS Sp. z o.o. chciałaby montować na miejscu hakowe urządzenia załadunkowe oraz podjąć obowiązki serwisowe marki Gergen Kipper. To też
wynik współpracy z STT Trading. Gergen
to niemiecka marka premium w branży hydrauliki siłowej. Na polskim rynku jest znana z urządzeń używanych cenionych za
wydajność i trwałość, ale utrzymanie tych
cech wymaga bezpośredniego dostępu
do obsługi i części zamiennych. Te można
by skoncentrować właśnie w nowej siedzibie spółki w Zawierciu, która łatwo zmieści
magazyn i stanowisko serwisowe.
Ciągły rozwój, poważne podejście
do klientów i cenione przez nich cechy zabudów proponowanych przez TTCS zachęciły do współpracy także importerów
podwozi. Szczególnie dobrze układa się

współpraca z IVECO Poland, dzięki której
zrealizowano kilka prestiżowych zamówień
dla firm komunalnych z dużych ośrodków
miejskich, m.in. Krakowa. Co ważne, użyto w nich podwozi z silnikami spalającymi
CNG, umożliwiając wpisanie się w ekologiczne wymogi Ustawy o elektromobilności, a także uzyskanie pozytywnych efektów ekonomicznych. W tych projektach potwierdziła się także elastyczność partnerów
dostarczających zabudowy, gotowych dostosować je do specyficznych wymagań np.
w przypadku podwozi z butlami gazowymi
za kabiną. Dzięki temu w tym roku powstaną kolejne pojazdy optymalnie dopasowane do potrzeb klientów, np. na podwoziu
IVECO Eurocargo CNG o DMC 16,8 t.
Bardzo dobre recenzje zebrał także FUSO
Canter zaprezentowany na ubiegłorocznych targach Poleco. Ten 7,5-tonowy model wypełnia specyficzną lukę: ma ładowność większą niż najcięższy Daily, a także
lekkie ciężarówki europejskich producentów, doskonale pasuje pod zabudowę MIDI.
W tym roku powinno powstać kilkanaście
takich pojazdów, a „na deskach” projektantów jest już nowy model Cantera, którego
produkcja ruszyła pod koniec ub. roku.
Wojciech Karwas
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Testy drogowe pojazdów
dystrybucyjnych DAF nowej generacji
Wraz ze swoimi największymi
klientami firma DAF Trucks
rozpoczęła kompleksowe testy
drogowe w ramach ostatniej
fazy rozwoju całkowicie
nowej generacji pojazdów
dystrybucyjnych. Będą one
miały te same kluczowe cechy,
co pojazdy nowej generacji XF,
XG i XG , zapewniając najwyższy
poziom jakości, bezpieczeństwa,
wydajności i komfortu kierowcy.

W

prowadzenie na rynek ciężarówek XF, XG i XG+ nowej generacji okazało się ogromnym sukcesem w całej Europie. Po pierwszych doświadczeniach za kierownicą pojazdy te były powszechnie zachwalane przez prasę branżową i wkrótce potem uhonorowane tytułem International Truck of the Year 2022. Jeszcze przed
oficjalnym rozpoczęciem produkcji na początku listopada ub. roku odnotowano imponującą liczbę zamówień – niemal 20 tys.
sztuk. „Trojaczki” pobiły wszystkie możliwe rekordy w 93-letniej historii holenderskiego producenta pojazdów ciężarowych.

Poddane testom drogowym ciężarówki dystrybucyjne DAF nowej generacji wykorzystują tę samą platformę, co nagradzane pojazdy ciężarowe do ciężkiego transportu długodystansowego – pierwsze pojazdy użytkowe
opracowane z uwzględnieniem nowych europejskich przepisów dotyczących maksymalnych mas i wymiarów. Podobnie jak siostrzane modele seria ciężarówek dystrybucyjnych
będzie przekraczać granice pod względem
bezpieczeństwa drogowego, wydajności i niskiej emisji spalin, a także komfortu kierowcy.
– Dzięki przełomowym modelom XF,
XG i XG+ firma DAF rozpoczęła nowy
rozdział w historii ciężkiego transportu

długodystansowego – powiedział Ron Borsboom, dyrektor wykonawczy ds. rozwoju produktów. – Teraz jesteśmy na drodze
do rozpoczęcia nowego rozdziału w dziedzinie dystrybucji regionalnej i krajowej.
Widoczność bezpośrednia, pozycja za kierownicą, ergonomia, spasowanie i wykończenie – to wszystko będzie najwyższej klasy razem z doskonałą wydajnością, parametrami jezdnymi i prowadzeniem się.
DAF zaprezentuje swoją nową generacją
pojazdów dystrybucyjnych w drugiej połowie
br. roku. Nowa seria będzie oferowana razem z szeroką gamą popularnych i wszechstronnych pojazdów ciężarowych DAF CF.
REKLAMA

Już 30 lat produkujemy i zaopatrujemy Państwa w najwyższej jakości rębaki!

Zapraszamy na targi

LAS-EXPO KIELCE 18-20.03.2022

www.teknamotor.pl
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Ciężarówkowy rynek 2021
Wiosną pandemicznego 2020 roku rynek pojazdów użytkowych zachwiał się na skutek
lockdownów. Gdy jednak okazało się, że nie wszyscy umrzemy naraz, szybko wrócił
na normalne tory. Wydawało się, że nic nie zdziwi nas w 2021, ale plan był inny!

O

d początku utrzymywał się bardzo duży popyt, który trudno było uzasadnić odbudową po kryzysie. Ta właściwie jeszcze się nie
rozpoczęła, a covidowe obostrzenia wciąż
hamowały wiele gałęzi gospodarki. Inne,
jak budownictwo mieszkaniowe, ruszyły żywiołowo. Stworzyło to świetną okazję dla międzykontynentalnych spekulantów i nagle okazało się, że brakuje wszystkiego, m.in. materiałów i podzespołów
potrzebnych do produkcji samochodów
wszystkich wielkości. Dotknęło to przemysł motoryzacyjny na całym świecie, toteż wyniki ubiegłorocznej sprzedaży należy traktować jako wypadkową zaradności
zaopatrzeniowców i preferencji klientów.
Całościowo ujmując, polski rynek
2021 wypadł bardzo dobrze, kończąc się
wynikiem 32 684 ciężarówek powyżej
3,5 t DMC (wg danych PZPM). To o ponad
58% więcej niż rok wcześniej, co by nie
dziwiło, ale też o ponad 15% więcej niż
w ostatnim „zdrowym” 2019 r., a nawet
blisko 10% więcej niż w najlepszym dotąd
2018 r. Zwyczajowo rok kończy się sprzedażowym wyścigiem o pozycję na rynku,
ale ostatni grudzień pod tym względem
pobił wszelkie rekordy: 3677 ciężarówek,
jeszcze nigdy nie sprzedano w Polsce tylu
w ciągu jednego miesiąca!
W tej sytuacji wszystkie marki są mniej
lub bardziej zadowolone, a największe
powody do radości są jak zwykle w DAF
Trucks Polska. Do 1. miejsca marki można było już się przyzwyczaić, ale wynik
7459 pojazdów jest godny podziwu, podobnie jak zwiększenie udziału rynkowego do 23%. Dodatkowo, powiódł się plan
poprawy udziału podwozi w sprzedaży.
Wprowadzana w najtrudniejszym okresie
strategia miała na celu poprawę marży dealerów i dociążenie pracą serwisów, które
mają niewiele korzyści z ciągników dalekodystansowych kursujących za granicą. DAF
był w trudnej sytuacji, bo lekkie podwozia
LF są produkowane w Wlk. Brytanii i trudniej je zamawiać na skutek Brexitu, ale
i w tym segmencie poprawił pozycję. Dużo
lepiej wygląda to w cięższej klasie: udział
w rynku podwozi wzrósł z 13 do ponad
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W najtrudniejszym okresie pandemii w DAF Trucks Polska podjęto wysiłki nad poprawą
sprzedaży wieloosiowych podwozi komunalnych i budowlanych, z dobrym skutkiem.

17%. To wprawdzie wystarcza tylko na 5.
miejsce na naszym rynku, ale ubiegłoroczna premiera nowej rodziny XF/XG/XG+ dała holenderskiej marce mocne przyspieszenie na rynku transportu dalekiego, a wkrótce zadebiutują pojazdy do przewozów lokalnych oparte na tej samej filozofii.
Drugie miejsce zajęła firma Volvo Trucks
z wynikiem 5558 pojazdów, tu akurat segment podwozi wypadł dużo słabiej niż
przed rokiem, spychając markę daleko
w rankingu. Powodem do dumy może być

natomiast wsparcie transformacji energetycznej transportu dystrybucyjnego i komunalnego za pomocą modeli FL i FE Electric,
zabudowanych w Polsce i przekazanych
na praktyczne testy potencjalnym klientom. Pierwsze wyniki potwierdzają możliwość szybkiego wprowadzenia do praktycznej eksploatacji zwłaszcza śmieciarek, w których cicha i lokalnie bezemisyjna
praca jest szczególnie korzystna i względnie łatwo zorganizować pracę z przerwami na ładowanie po zakończeniu zmiany.

Rewolucja stoi u drzwi, do altan śmietnikowych: Volvo FE Electric przechodzi próby praktyczne
w polskich przedsiębiorstwach komunalnych obsługujących miasta najbardziej narażone na smog.
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WZMOCNIONE KONTENERY KP-7
• FABRYCZNIE NOWE
• WYSOKOJAKOŚCIOWA
BLACHA O GRUBOŚCI
DO 4 MM
• DODATKOWE
WZMOCNIENIA
• WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA
• WZMOCNIONY HAK
• MALOWANIE
W DOWOLNYM
KOLORZE

DOSTĘPNOŚĆ OD RĘKI
tel. +48 509 393 800

WWW.FUGO.PL

FUGO@FUGO.PL

REMONTY URZĄDZEŃ
DO GOSPODPARKI ODPADAMI
•
•
•
•
•
•

REMONTY PŁYT OPOROWO-WYPYCHAJĄCYCH W ŚMIECIARKACH
NAPAWANIE ZĘBÓW DO ROZDRABNIACZY
REMONTY LEMIESZY DO ŁADOWAREK
REMONTY CHWYTAKÓW HYDRAULICZNYCH
INNE PRACE OBRÓBKI STALI
INNE PRACE REMONTOWE

Celem uzyskania oferty
prosimy o kontakt:
+48 509 393 800

WWW.FUGO.PL

FUGO@FUGO.PL
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Podjęte w tym roku próby z elektrycznymi ciężarówkami większej ładowności oraz
porozumienia dotyczące dostaw ogniw litowo-jonowych wskazują na determinację
firmy Volvo Trucks, która chciałaby szybko
zmniejszyć emisje w wybranych gałęziach
transportu, przede wszystkim budowlanym i komunalnym.
Podobne plany ma Mercedes-Benz
Trucks Polska. W ub. roku firma zajęła 3.
miejsce na podium z wynikiem 5445 pojazdów, a w dziedzinie sprzedaży podwozi
jest nr 2. Ten rok zapowiada się na inny niż
wszystkie m.in. z tego względu, że spółka-matka Daimler Trucks została oddzielona od części koncernu odpowiedzialnej za samochody osobowe i dostawcze.
Wpłynie to zarówno na plany rozwojowe
marki, jak i organizację sprzedaży wcześniej prowadzonej „pod jednym dachem”.
Wśród najważniejszych zajęć na najbliższe
miesiące jest wprowadzenie elektrycznej
ciężarówki eActros, a nieco później dedykowanego podwozia komunalnego eEconic, o zunifikowanej konstrukcji z silnikami w piastach tylnego mostu. W tym celu zmodernizowano zakład produkcyjny w Wörth. Montaż końcowy wersji spalinowych i elektrycznych będzie odbywał się na wspólnej linii, ale bardziej pracochłonne komponenty napędu bateryjnego zostaną podszykowane jako moduły. Ponieważ Mercedes zrezygnował wcześniej z zasilania gazowego, jedynym sposobem na sprostanie wymaganiom ekologicznym są nowe modele elektryczne
i ten rok powinien przynieść rozwiązania
dla branży komunalnej.
Firma MAN Truck & Bus Polska z wynikiem 5149 szt. spadła z kolei na 4. miejsce,
a wzrost sprzedaży r/r był sporo niższy niż
średnia rynkowa. Nie tego oczekiwano po
nowej generacji TG zaprezentowanej tuż
przed wybuchem pandemii. Ale zamknięcia zakładów zrobiły swoje, a wobec chaosu zaopatrzeniowego nie udało się sprostać rosnącej liczbie zamówień. Pociechą
jest 1. miejsce na rynku podwozi oraz…
dobre perspektywy na najbliższą przyszłość. Tej jesieni zakończy się rozbudowa
zakładu MAN w Niepołomicach. Przejmie
on montaż pełnej gamy ciężarówek marki,
wśród których pojawią się też wersje elektryczne, ale nie wcześniej niż w 2024 r.
Scania, należąca wraz z MAN do Grupy
TRATON, również mocno odczuła zawirowania produkcyjne i na polski rynek mogła przeznaczyć tylko 4575 pojazdów,
wyłącznie powyżej 16 t DMC. Grając tylko w tej klasie, jest nr 1 pod względem
dostaw podwozi z udziałem ponad 20%.
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Ukoronowaniem ubiegłorocznego sukcesu Mercedes-Benz na polskim rynku była dostawa
nietypowego podwozia 8x2 z 3 osiami skrętnymi pod zabudowę śmieciarką z przednim
załadunkiem.

Podwozia Scania zdobyły sobie renomę mocnych i odpornych na komunalne trudy, a przy
tym występują w wersji z silnikiem CNG odpowiadającej ustawowym wymaganiom o udziale
pojazdów niskoemisyjnych we flotach.

Mocną ekologiczną ofertę ma także IVECO, światowy lider pod względem wykorzystania gazu
ziemnego w transporcie m.in. komunalnym. Nowoczesne, skomunikowane podwozia S-WAY
znajdują klientów w Polsce.
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REKLAMA

ROZSZERZ ZASTOSOWANIE SWOJEJ MASZYNY DZIĘKI GAMIE
OSPRZĘTU KOMUNALNEGO MARKI BK-TRADE
Produkujemy m.in.:
✓ łyżki uniwersalne
✓ łyżki pojemnościowe
✓ łyżki do kompostu
✓ łyżki z dociskiem
✓ łyżki wysokiego wysypu
✓ chwytaki do sortowania
✓ chwytaki wielopalczaste
✓ chwytaki do bel
✓ kosze robocze
Posiadamy osprzęt
i akcesoria do:
✓ koparko-ładowarek
✓ ładowarek teleskopowych
✓ miniładowarek
✓ minikoparek
✓ koparek gąsienicowych
✓ ładowarek kołowych
BK Trade Bartosz Karolczyk | ul. Kolejowa 18 | 63-210 Żerków
Tel.: 62 740 31 12, 508 077 687 | E-mail: biuro@bktrade.pl | www.bktrade.pl
REKLAMA

Dach pompowany
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Spory wkład w to ma proponowane zasilanie alternatywne CNG lub LNG, te pierwsze wybierane przez firmy komunalne,
drugie przez transport międzynarodowy.
Jeszcze większe znaczenie miało to dla firmy IVECO Poland, która zakończyła rok
na 6. miejscu z wynikiem 2137 pojazdów.
Ponad 1 tys. z tego przypada na ciężką klasę i tu nastąpił wzrost o ponad 66% r/r
głównie za sprawą ciągników siodłowych
nowej generacji S-WAY z silnikami gazowymi na LNG. W ostatnich dniach starego roku na nasz rynek trafił 1000. taki pojazd. Równolegle IVECO pilnuje polskiego rynku podwozi, dla którego ma ofertę
zróżnicowaną pod względem możliwości
terenowych, a także ekologiczne rozwiązanie komunalne w postaci S-WAY CNG.
Niskoemisyjny segment naszego rynku
dzielą między siebie IVECO i Scania, przyglądając się rywalom stawiającym pierwsze kroki z pojazdami elektrycznymi.
Jest wśród nich także Renault Trucks
Polska, która zakończyła rok na 7. miejscu
(1653 szt.) licząc od 3,5 t, ale na 6. w ciężkiej klasie. Tu może poszczyć się największym przyrostem r/r, aż o 87%, jeśli pominąć sukces ósmego gracza, tureckiego
Ford Trucks z wynikiem 420 ciężkich pojazdów (+189!). Renault Trucks ma nieduży udział w polskim rynku podwozi, ale
dla służb komunalnych szykuje atrakcyjną
propozycję w postaci elektrycznego modelu D Wide Z.E. Pod względem konstrukcyjnym jest identyczny jak Volvo FE Electric
(powstają w tej samej fabryce), co ułatwia
działanie na rynkach przekonanych do jednej lub drugiej marki. U nas będzie to rywalizacja „w rodzinie”, można ją wygrać
dzięki lepszemu całościowemu przygotowaniu pojazdu do wymagań klientów.
Wojciech Karwas

Renault D Wide Z.E. toruje pojazdom zeroemisyjnym drogę do polskich firm komunalnych.
Testowy egzemplarz ma za sobą zimowe próby w trudnych górskich warunkach.
Podział polskiego rynku samochodów ciężarowych (pow. 3,5 t), jego dynamika w ostatnim
10-leciu oraz przyrosty sprzedaży poszczególnych marek w 2021 r. w porównaniu
z poprzedzającym. Mimo powszechnych narzekań na brak dostaw nastąpił skok o blisko
60%, podczas gdy średnio w Europie odnotowano poprawę o jedynie 17%.
MAN
DAF

1,89%
17,25%

68%

Iveco

15,9%

31%

Mercedes

66%

Renault

14,20%

84%

Scania
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Volvo
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185% 5,09%

inni
Razem

11 473
∑

2010

Łatwe wejście
w elektromobilność
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Daimler Truck tworzy całościowy ekosystem, obejmujący kompleksowe usługi
doradcze i odpowiednią infrastrukturę urządzeń do ładowania, by w ten sposób
zapewnić swoim klientom eksploatującym samochody ciężarowe jak najlepsze
przejście na elektromobilność. Wraz z firmą Netze BW Sparte Dienstleistungen
jako inwestorem, w ramach obranej przez siebie strategii Daimler Truck tworzy pokazowy park ładowania samochodów ciężarowych w zakładzie w Wörth
am Rhein, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie swojego Centrum Informacji
Branżowej. Umożliwi on klientom użytkującym samochody ciężarowe zapoznanie się ze stacjami ładowania i systemami ładowania różnych producentów
w warunkach rzeczywistej eksploatacji, bez ograniczeń technicznych. We współpracy z dostępnymi na miejscu ekspertami możliwe też będzie wypracowanie
odpowiednich rozwiązań w zakresie ładowania dla konkretnych zastosowań.
Pokazowy park ładowania ma być wyposażony początkowo w pięć stacji ładowania. Ponadto planowana jest instalacja systemu fotowoltaicznego na dachu parku wraz ze stacjonarnym akumulatorem, który dodatkowo wesprze zasilanie stacji ładowania. Uruchomienie parku ładowania zaplanowano na lato
bieżącego roku.
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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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Lżejsze wywrotki i skrzynie
ładunkowe dzięki stali Hardox
Burty wywrotek i skrzyń
ładunkowych samochodów
użytkowych wciąż są
wykonywane głównie z blachy
stalowej. Na trwałą pozycję
tego materiału w transporcie,
tak przecież wrażliwym na masę
własną zabudowy, wpłynęły
trzy główne czynniki.

B

ez wątpienia profile aluminiowe są
lżejsze, ładnie wyglądają i mają naturalną odporność na korozję. Jeśli
użytkownik stawia na maksymalną
ładowność i efekt wizualny, zamówi burty aluminiowe. Jeśli jednak główną zaletą
skrzyni ma być wytrzymałość i odporność
na uszkodzenia przez np. gruz, tłuczeń
czy agresywne odpady, właściwości stali są trudne do zastąpienia. Burty z odpowiednio ukształtowanej blachy stalowej są
sztywniejsze oraz znacznie mniej wrażliwe
na punktowe naciski i ścieranie, do tego
łatwiej je produkować. Mocna burta aluminiowa musi być składana z profili o wysokości 200 mm, co zwiększa pracochłonność – porównywalną burtę stalową można uformować z jednego arkusza blachy. Dla firmy zabudowującej ważne jest,

Cieńsze burty boczne umożliwiają zwiększenie ładowności bez przekraczania dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu. W efekcie koszty transportu są niższe. Ponieważ 50% przejazdów
odbywa się z reguły bez ładunku, oszczędza się paliwo w obie strony.

że stalowe profile burtowe są równie łatwo dostępne w handlu jak aluminiowe
(a ostatnio nawet lepiej).
Niemały wkład w to ma austriacka firma Fuhrmann, jeden z czołowych europejskich dostawców. Początki Fuhrmann
Fahrzeuggesellschaft sięgają 1856 r. W ciągu sześciu pokoleń z wiejskiej kuźni w mieście Steinebrunn powstała firma rodzinna zatrudniająca ok. 160 pracowników.
Fuhrmann projektuje profile do całego
spektrum pojazdów, o różnej wysokości
i stosując wiele gatunków stali w zależności
od przewożonego ładunku. Często są one

Dla sztywności i łatwej produkcji górne i dolne obrzeża są gięte
tak, by tworzyły integralną część burt. Zminimalizowano spawanie,
a zamknięte przekroje oraz przegięcia blachy nadają burtom
wyjątkową odporność na uderzenia, nawet ciężkich skał.
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dobierane zgodnie ze specyfikacjami klientów. Profile firmy są eksportowane do producentów pojazdów w ponad 30 krajach
i doskonale znane także w Polsce.
Trzecim powodem popularności burt
stalowych jest właśnie zróżnicowanie grubości blachy, kształtów profilu oraz właściwości mechanicznych materiałów zgodnie z zastosowaniem, co umożliwia uzyskanie optymalnej równowagi między wytrzymałością i masą produktu końcowego. Firma Fuhrmann wykorzystuje stale Hardox dostarczane przez huty SSAB
w postaci arkuszy o grubości w zakresie

Lżejsze burty boczne przynoszą także korzyści praktyczne: znacznie
łatwiej je obsługiwać przy podnoszeniu i opuszczaniu.
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od 0,8 do 8 mm oraz długości do 16 m.
Co ważne, ta stal powstaje przy zachowaniu bardzo dokładnych tolerancji grubości i płaskości oraz wysokiej jakości powierzchni. Bardzo ułatwia to laserowe wycinanie elementów oraz zaginanie: wiadomo, że na kilkumetrowym odcinku materiał ma jednorodne właściwości, zachowując je także w kolejnych dostawach dzięki drobiazgowej kontroli składu stopowego i procesu walcowania.
W zakładach Fuhrmann arkusze blachy ze stali Hardox są formowane w profile przez zagięcie końców tak, by po zespawaniu tworzyły przekrój zamknięty.
Dodatkowo na całej długości są one kilkakrotnie przeginane na rolkach. Jest to zatem jeden bardzo sztywny element o małej pracochłonności, dwie proste spoiny
łatwo wykonać przy pełnym zautomatyzowaniu spawania. Ale nieskomplikowany produkt niekoniecznie musi w pełni
odpowiadać potrzebom klientów. W istocie ta procedura jest stosowana przy produkcji popularnych profili typu FOX„L”
i FOX, wyginanych z blachy Hardox o grubości odpowiednio 2,5 i 4 mm. Te pierwsze służą do wykonania bardzo mocnych
skrzyń pojazdów o DMC od 3,5 do 18 t,

z drugich można budować skrzynie wywrotek odporne na urobek największych
frakcji. Ale Fuhrmann ma jeszcze jeden
profil z Hardoxu: FOX„M”, w którym górny i dolny pas są zaginane z blachy o grubości 2,5 mm i spawane do środnika
z blachy o grubości 4 mm. W ten sposób
zmniejszono masę, zachowując bardzo
dużą wytrzymałość. Na tym nie koniec!
„Od dawna zalecamy klientom kupującym nasze zabudowy wywrotek i przyczep, by korzystali z burt bocznych wykonanych z trudnościeralnej stali Hardox
450. Początkowo były one produkowane
ze stali o grubości 4 mm. Obecnie produkujemy wytrzymałe burty boczne z arkuszy Hardox 450 o grubości 2,5 i 3 mm,
co oczywiście zmniejsza masę pojazdu”
– wyjaśnia Franz Fuhrmann, prezes firmy. „Przy tej samej stabilności i odporności na ścieranie, masa burt może być
zmniejszona o dobre 37% w porównaniu do arkuszy ze zwykłej stali” – uściśla Michael Glaser, dyrektor regionalny
SSAB w Austrii.
Trudnościeralna stal Hardox udowodniła, że ma znakomitą odporność
na ścieranie we wszystkich zastosowaniach, w których wchodzi w kontakt ze

Typowy profil burtowy Fuhrmann jest
kształtowany z jednego, odpowiednio
zaginanego arkusza blachy (po lewej).
Burta otwierana hydraulicznie (hydroboard)
wymaga innego przekroju (typ BM,
po prawej), ale to żaden problem dla
producenta i stali Hardox!

żwirem, gruzem, złomem, granulatem
szklanym, solą czy innymi materiałami
ściernymi, np. w recyklingu czy budownictwie. Gładka powierzchnia arkuszy Hardox
stanowi również idealne podłoże dla logotypów czy grafik reklamowych.
Wojciech Karwas
REKLAMA

Hardox® HiAce walczy ze ścieraniem korozyjnym w zabudowach
wywrotek. Ładunki ścierne o kwaśnym charakterze lub niskich
poziomach pH mogą spowodować poważne uszkodzenia
stali. Hardox® HiAce to nowy gatunek Hardox®, który radzi
sobie z korozyjnymi środowiskami. Może nawet trzykrotnie
wydłużyć trwałość użytkową w porównaniu do stali AR400.
hardox.pl
Odkryj świat mediów
społecznościowych Hardox®
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Dwufunkcyjny Meprozet w wersji MINI
Przyczepy dwufunkcyjne typu
WAK od wielu lat znajdują
się w ofercie firmy Meprozet
Kościan. Konstrukcje budowane
na bazie standardowych wozów
asenizacyjnych charakteryzuje
wysoka trwałość, funkcjonalność
oraz atrakcyjna cena. Dzięki temu
mogą sobie na nie pozwolić
również mniejsze gminy i będzie
to zakup bardzo rozsądny,
ponieważ tanie w eksploatacji
wozy typu WAK w pełni
zaspokoją ich doraźne potrzeby.
Jedną z ostatnich realizacji
jest model WAK-40, który
opracowano na podstawie
koncepcji bardzo popularnego
wozu Meprozet PN-40 MINI.

Z

optymalizowana samonośna konstrukcja gwarantuje trwałość i niezawodność urządzenia przy zachowaniu atrakcyjnej ceny seryjnie produkowanej przyczepy. Ocynkowany zbiornik podzielono na dwie komory w stosunku
1 do 3 z możliwością połączenia obu komór.
Przednia komora o pojemności 1000 litrów
przewidziana jest do zasilania wodą pompy
wysokociśnieniowej. Pompa napędzana hydraulicznie o wydajności 60 l/min i ciśnieniu
maksymalnym 140 bar służy do udrażniania

i czyszczenia „przykanalików”. Na specjalne życzenie klienta zwijadło z półcalowym
wężem wysokociśnieniowym zostało zamontowane z boku zbiornika. Takie umiejscowienie zespołu wynika ze specyfiki terenu, na którym urządzenie ma pracować. Są
to wąskie górskie uliczki utrudniające manewrowanie ciągnikiem z przyczepą.
Tylna część zbiornika o pojemności
3000 litrów jest przeznaczona do transportu nieczystości płynnych oraz pozostałości
odsysanych podczas pracy pompą wysokociśnieniową. Do obsługi komory nieczystości służy pompa próżniowa renomowanej marki Jurop o wydajności 6000 l/min.
Jest ona napędzana poprzez WOM bezpośrednio z ciągnika. Można ją wykorzystywać zarówno do napełniania zbiornika,
jak również do jego szybkiego opróżniania
wytwarzając ciśnienie w zbiorniku.
Klient zamawiający wóz WAK-40 postanowił skorzystać z wielu dodatkowych elementów wyposażenia, zwiększających jego
funkcjonalność oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo obsługi maszyny.

Zastosowane węże do odbioru nieczystości przechodzą przez
tylną dennice z jednego boku na drugi, dzięki czemu mogą być
odpowiednio długie i szybciej można spiąć wszystkie w całość.
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Opcjonalne węże ssące pozwoliły polepszyć
zasięg urządzenia, co jest dość istotne w terenie górskim z uwagi na trudno dostępne
miejsca. Z kolei umieszczone na przedniej
dennicy wskaźniki wypełnienia obu komór
ułatwiają ich podgląd z siedzenia w ciągniku. Komora wody jest dodatkowo wyposażona w elektryczny czujnik niskiego poziomu wody. Zapewnia on automatyczne wyłączenie pompy wysokociśnieniowej, nie
pozwalając jej pracować na sucho. Każda
z komór ma ponadto górny właz, który
ułatwia mycie wnętrza oraz okresową kontrolę ich stanu. Bezpieczny i wygodny dostęp do włazów gwarantuje zamontowana
na stałe drabinka.
Wóz asenizacyjny WAK-40 stanowi kolejny przykład urządzenia marki Meprozet
zaprojektowanego pod konkretne wymagania finalnego odbiorcy. Indywidualne
podejście do każdego zamówienia od lat
stanowi wizytówkę firmy i systematycznie
powiększa grono zadowolonych klientów.
Marcin Marciniak
MEPROZET

Dostęp do przedniej komory zapewnia nie tylko górny właz,
ale również otwór rewizyjny w dennicy, ułatwiający właściwą
konserwację.
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BOGATA OFERTA ROZWIĄZAŃ
DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH

50 LAT

DOŚWIADCZENIA

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

MEPROZET KOŚCIAN S.A.
64-000 Kościan, ul. Gostyńska 71
e-mail: meprozet@meprozet.pl
Tel. 065-512-53-25, Fax. 065-512-11-62
www.meprozet-koscian.eu

informator 2022
Ogólna charakterystyka czasopisma

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 instalacji komunalnych, 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
Aktualnie czasopismo Technika KOMUNALNA ukazuje się 6 razy
w roku w nakładzie drukowanym wynoszącym 3.100–3.500
egzemplarzy (zależnie od spiętrzenia imprez branżowych).

Ceny przykładowych publikacji
•
•
•
•

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

5.500 zł
3.000 zł
2.500 zł
4.500 zł

Uwaga: do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%,
zapraszamy do kontaktu w celu indywidualnej wyceny

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.
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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.

Zamawiam bezpłatną prenumeratę czasopisma Technika KOMUNALNA
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E-MAIL
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TELEFON

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