
 Chociaż posiadamy uprawnienia do  
kierowania ciężarówkami, samodziel-
ne sprawdzenie śmieciarki w praktyce 
jest właściwie niemożliwie. Dlatego 

skorzystaliśmy z pomocy firmy Remondis 
w Warszawie, która na czas jednej zmiany 
pozostawiła swój pojazd, a do zrealizowania 

trasówki z normalnego dnia pracy w środku 
tygodnia skorzystała z pojazdu testowego. 

W ten sposób mieliśmy „prawdziwą” tra-
sę z podjazdami pod altany śmietnikowe 
w różnych miejscach, kilkadziesiąt cykli zała-
dunkowych, rzeczywiste obciążenie, wyładu-
nek odpadów i co najważniejsze cenne wnio-
ski kierowcy i pomocnika, którzy od wielu lat 
pracują w tym zawodzie. Obaj mieli do czy-
nienia z różnymi pojazdami i zabudowami, 
więc mogli obiektywnie ocenić różne aspekty 
śmieciarki „demo” przygotowanej przez fir-
mę DAF Trucks Polska.

Jest moc!
Testowy pojazd o rozstawie osi 3,8 m został 
wyposażony w 6-cylindrowy silnik rzędo-
wy MX-11 o pojemności 10,8 l. Jednostka 
osiąga moc 251  kW (341  KM) przy 
1675 obr./min i maksymalny moment ob-
rotowy 1500 Nm dostępny w bardzo sze-
rokim zakresie obrotów – od 900 do 1400. 
Zgodnie z obowiązującym trendem, czy-
li coraz częstszym stosowaniem w śmie-
ciarkach przynajmniej zautomatyzowa-
nej skrzyni biegów (mimo znacznie wyż-
szej ceny wiele firm komunalnych decyduje 
się nawet na konstrukcje w pełni automa-
tyczne), pojazd „demo” otrzymał właśnie 
taką przekładnię. To nowoczesna skrzynia 
ZF TraXon, model 12TX1810. Ma 12  bie-
gów do jazdy w przód, o rozpiętości prze-
łożeń 12,92–0,77. Napęd na tylną, przed-
ostatnią oś jest przenoszony za pomocą 

W drodze do doskonałości 
DAF systematycznie wprowadza do swoich pojazdów liczne ulepszenia 
i jak się okazuje nie są to tylko kosmetyczne zmiany, ale rozwiązania, 
które mają faktyczny wpływ na bezpieczeństwo, komfort pracy 
kierowcy, efektywność transportową czy w końcu koszty eksploatacji. 
Mogliśmy się o tym przekonać podczas testu redakcyjnego modelu 
CF 340 FAN 6x2 z zabudową do zbiórki odpadów Ekocel Medium XL-Sib.

Tablica rozdzielcza jest przejrzysta 
i ma odpowiednio rozmieszczone 
przyrządy. Do regulacji temperatury 
wnętrza i nawiewu zastosowano 
oddzielny, wygodny w obsłudze 
panel z wyświetlaczem cyfrowym. 
Po jego prawej stronie znajduje się 
pokrętło wyboru trybu pracy skrzyni 
biegów z przełożeniami pełzającymi 
w obu kierunkach jazdy.
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stosunkowo „wolnej” przekładni głównej 
o przełożeniu 4,1.

Układ napędowy skonfigurowany w ten 
sposób okazuje się bardzo trafny i to pod 
różnymi względami. Po pierwsze samo-
chód łatwo nabiera prędkości, więc bez 
kompleksów można wcześniej zająć lewy 
pas przygotowując się do skrętu niż zmie-
niać go w ostatniej chwili, aby ustrzec się 
przed trąbieniem osobówek. Nawet pod 
największym obciążeniem jakie osiągnęli-
śmy pod koniec zmiany (ok. 7 t), pojazd tak 
samo co „na pusto” wciąż ruszał z czwar-
tego biegu, nie wykazując przy tym po-
gorszenia dynamiki. Oczywiście w każdej 
chwili można zredukować przełożenie, np. 
rozpoczynając manewrowanie na nierów-
nym terenie, ale nie wystarczy samo pocią-
gnięcie dźwigienki do sterowania skrzynią 

–  musi być ono poprzedzone zmianą try-
bu jej pracy na manualny. Podczas normal-
nej jazdy nie ma potrzeby jakiejkolwiek in-
gerencji, ponieważ biegi za każdym razem 
są dobierane bardzo trafnie.

Pozytywne zaskoczenie
Druga ważna zaleta zastosowanego ukła-
du napędowego to niskie zużycie paliwa. 
Do oszczędnej jazdy polegającej np. na de-
likatnym operowaniu gazem, w przypadku 
śmieciarki szybko zniechęcają częste posto-
je w korkach i na światłach. Załogom od-
bierającym odpady zależy ponadto na jak 
najszybszym przemieszczaniu się od punk-
tu do punktu, aby w ciągu zmiany wyrobić 
się z realizacją zaplanowanej trasówki. Nie 
pomagają w tym sytuacje, gdy o danej go-
dzinie jakaś altana jest jeszcze zamknięta 
i trzeba do niej wrócić, zazwyczaj już przy 
wzmożonym ruchu. W trakcie testu po-
konaliśmy dystans ok. 130 km, na którym 

zostało opróżnionych blisko 70  pojemni-
ków. Średnie spalanie wyniosło nieco po-

nad 42  l/100  km. 
Zdaniem Bogdana 
Barbarskiego z fir-
my Remondis to bar-
dzo dobry rezultat. 
–  Jeśli zużycie pali-
wa w śmieciarce tej 
klasy nie przekra-
cza 50-55  l/100  km 
uznaje się, że wszyst-
ko jest w porządku. 
Wynik bliższy 40  niż 
50 l/100 km jest więc 
znakomity, zwłaszcza, 
że został osiągnię-
ty bez żadnych sta-
rań. Testowy DAF nie 
miał taryfy ulgowej. 
Jeździliśmy nim w taki 
sam sposób, jak śmie-

ciarką, z której korzystamy na co dzień – tłu-
maczy doświadczony kierowca. Odnośnie 
układu napędowego warto zwrócić uwa-
gę na jeszcze dwa aspekty. Gdy Bogdan 
Barbarski pierwszy raz wsiadł do kabiny 

i uruchomił silnik, zareagował spontanicz-
nym okrzykiem „jak tu cicho!”. Pojazdy 
DAF wyróżniają się bardzo dobrym wyci-
szeniem wnętrza, co w połączeniu z dopra-
cowanymi jednostkami napędowym o wy-
sokiej kulturze pracy, zawsze daje się łatwo 
zauważyć. Kierowca Remondisu nie krył też 
wrażenia jakie zrobiła na nim zastosowa-
na skrzynia biegów. Podkreślał jej brak „za-
stanawiania się” nad wyborem przełożenia 
i bardzo płynną, niekiedy wręcz niewyczu-
walną zmianę biegów.

Od środka
Testowa śmieciarka ma kabinę dzienną 
o szerokości 2,3 m. Zastosowano w niej do-
datkowy, trzeci fotel, umieszczony na tu-
nelu silnika. Takie wyposażenie w przypad-
ku pojazdów do zbiórki odpadów powoli 
staje się standardem. Załoga składająca się 
z kierowcy i dwóch ładowaczy może praco-
wać bardziej efektywnie – kierowca nie mu-
si co chwila wchodzić i wychodzić z kabiny, 
a pozostałe osoby mogą pokonać dystans 
do kolejnej altany stojąc z tyłu śmieciar-
ki na rozkładanych podestach. Istotne zna-
czenie mają też względy bezpieczeństwa. 

Pełnowymiarowy środkowy fotel zapewnia maksimum komfortu, ale przebywająca na nim osoba musi 
okraczać stopami konsolę umieszczoną na tunelu silnika. Duża półka na wierzchu tablicy rozdzielczej 
byłaby znacznie bardziej praktyczna, gdyby została ograniczona chociaż niewielkim obrzeżem. 
W takiej postaci pozostawione tam przedmioty, np. podkładka z dokumentami czy pudełko z kluczami 
do altanek, łatwo spadają podczas ruszania czy skręcania.

Do kabiny prowadzą dwa 
szerokie stopnie wejściowe 
z zabezpieczeniem 
przeciwpoślizgowym.  
Są zamontowane z pewnym 
przesunięciem względem siebie 
i tym samym tworzą schodki 
ograniczające wysiłek rąk. 

Dzięki wleczonej osi skrętnej testowa śmieciarka przypomina pod względem zwrotności 
pojazd 2-osiowy. Ma to szczególne znaczenie, gdy np. konieczny jest wjazd do posesji  
tyłem wprost z ruchliwej ulicy. Takie sytuacje zawsze są stresujące, więc najlepiej,  
jeśli manewr daje się wykonać za jednym razem.
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Podczas opróżniania pojemników silnik jest 
włączony, a kabina otwarta, więc zawsze 
istnieje ryzyko, że wejdzie do niej postron-
na osoba. Sam dodatkowy fotel nie budzi 
jakichkolwiek zastrzeżeń. Ma pełnowymia-
rową budowę, dwa podłokietniki o regulo-
wanej wysokości oraz zintegrowany z opar-
ciem zagłówek i 3-punktowy pas bezpie-
czeństwa. Niestety, o ile łatwo się na nie-
go wchodzi, to nie ma co zrobić ze stopa-
mi. Łatwo byłoby rozwiązać ten problem eli-
minując dolną konsolę pełniącą funkcję pół-
ki. W wygospodarowanej wnęce swobod-
nie mieściłyby się nawet duże buty robocze. 
Całą przestrzeń między podstawą fotela 

a tablicą rozdzielczą warto byłoby też za-
bezpieczyć jakimś tworzywowym podestem 
z niewielkim obrzeżem. Takie proste rozwią-
zanie utrudniłoby rozprzestrzenianie się po 
kabinie nieczystości przyklejonych pod bu-
tami – szczególnie w okresie zimowym.

Kabina tej wielkości jest optymalna dla 
śmieciarki obsługiwanej przez trzy osoby. 
Za oboma skrajnymi fotelami, nawet gdy są 
odsunięte nieco dalej, pozostaje dużo miej-
sca na podstawowe narzędzia, podręcz-
ne torby i kurtki załogi. Drobne przedmio-
ty można zmieścić w schowkach nad szy-
bą. Pracownicy Remondisu zwracali uwagę 
na ich siatkowe zabezpieczenia, które do-
skonale zapobiegają wypadaniu ekwipunku.

Na różne potrzeby
Zastosowana zabudowa firmy Ekocel ma 
pojemność 21 m3. Jej skrzynia to spawana 
w całości, szczelna konstrukcja stalowa nie 
podlegająca odkształceniu. Producent do-

stosowuje ją do każdego typu nadwozia, 
dzięki czemu zapewnione jest maksymal-
ne wykorzystanie odległości między skrzynią 
i kabiną w celu najlepszego rozkładu obcią-
żenia osi. Precyzyjny ruch przegrody wypy-
chającej gwarantują boczne prowadnice (po 
jednej na stronę) z dodatkowymi klockami 
ślizgowymi ograniczającymi tarcie. W trak-
cie zbiórki odpadów przegroda pełni funk-
cję płyty oporowej, umożliwiającej odpo-
wiednie zagęszczenie materiału. Do wybo-
ru jest pięć wartości utrzymywanego prze-
ciwciśnienia, dostosowanego do konkret-
nych rodzajów odpadów: zwykłe, wielkoga-
barytowe, organiczne, szkło i przeznaczone 
do recyklingu.

Odwłok wykonany w całości spawem 
ciągłym jest otwierany uchylnie do góry. 
Ma mechaniczne blokowanie poprzez pod-
parcie na wspornikach z podłużnym otwo-
rem (na górze) i hakach ryglujących (na do-
le), przyspawanymi do tylnej ramy skrzyni 
ładunkowej. Na wypadek spadku ciśnienia 

hydraulicznego przy uniesionym odwłoku, 
np. na skutek pęknięcia przewodu, zastoso-
wano zabezpieczenia zapobiegające gwał-
townemu opadnięciu całego zespołu. Aby 
zapewnić jak najdłuższą, bezawaryjną eks-
ploatację odwłok ma stabilną, masywną ra-
mę i odporną na ścieranie wannę zasypo-

wą. Z kolei umieszczo-
ne na zewnątrz pyłosz-
czelne siłowniki hydrau-
liczne płyty nośnej, za-
pewniają możliwie naj-
szersze podparcie i tym 
samym optymalne pro-
wadzenie elementu.

Łatwa obsługa
Wrzutnik SK 350 Simplex 
to dobrze znane, spraw-
dzone urządzenie za-
sypowe przystosowane 
do opróżniania wielu ro-
dzajów pojemników. Jest 

sterowane za pomocą dwóch joysticków, za-
montowanych w wygodnym i bezpiecznym 
dostępie po bokach odwłoka. Codzienną pra-
cę ułatwia układ wytrząsający pozostałości 
w pojemnikach, automatyczne przełączanie 
prędkości dla pojemników 2- i 4-kołowych czy 
automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne, 
zapobiegające kolizjom pomiędzy pokrywami 
pojemników a mechanizmem załadunkowym. 

Z przodu zastosowano 2-piórowe resory para-
boliczne z amortyzatorami i stabilizatorem. No-
śność osi wynosi 8 t. 11,5-tonowa oś napędowa 
współpracuje z czterema miechami powietrzny-
mi, natomiast wleczona skrętna o nośności 7,5 t 
– z dwoma miechami. Przy obu tylnych osiach 
zamontowano po jednym stabilizatorze. 

Testowa śmieciarka ma masę własną ok. 14,9 t, co przy DMC 3-osio-
wego podwozia równej 26 t oznacza ładowność nieco ponad 11 t.

Przegroda wypychające porusza się wzdłuż 
dwóch prowadnic na ścianach bocznych. 
Tarcie w newralgicznych punktach 
ograniczają klocki ślizgowe. 

Ze względu na obecność trzeciego fotela, 
terminal obsługi zabudowy umieszczono  
nad przednią szybą, obok tachografu 
i CB-Radia – w tym miejscu jest mniej 
narażony na uszkodzenie mechaniczne 
butami. Umożliwia m.in. wybór jednego 
z pięciu programów zbiórki odpadów, 
podnoszenie i opuszczanie odwłoka czy 
sterowanie ruchem przegrody wypychającej.

Sposób mocowania rozkładanych stopni 
pozwala na łatwą zmianę ich wysokości 
i tym samym dopasowanie jej do stromych 
podjazdów i zjazdów spotykanych 
na konkretnej trasówce. 
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Czas cyklu roboczego w przypadku pojemni-
ków MGB 120-240 wynosi od 6 do 8 s, na-
tomiast dla 4-kołowych MGB trwa nieco dłu-
żej, tj. 11-12  s. Prezentowany egzemplarz 
był w wersji W&I, co oznacza przygotowanie 
wrzutnika do montażu systemów identyfikacji 
pojemników (RFID) oraz wagowego. 

Testowy pojazd został wyposażony 
w odsilnikową przystawkę odbioru mocy. 
Włączanie i wyłączanie hydrauliki nadwozia 
odbywa się za pomocą przycisku na terminalu 

obsługowym w kabinie. Układ 
sterowania uruchamia lub dez-
aktywuje pompę poprzez sprzę-
gło elektromagnetyczne. W pod-
woziu z automatyczną lub zauto-
matyzowaną skrzynią biegów wy-
posażonym w odpowiednie łą-
cze, po jednokrotnym włączeniu 
hydrauliki nadwozia na początku 
zbiórki odpadów, kolejne włącze-
nia i wyłączenia pompy odbywają 

się przez przełącznik trybu jaz-
dy. Zwiększenie obrotów silni-
ka następuje automatycznie 
– w chwili uruchomienia urzą-
dzenia załadunkowego.

Pracownicy firmy Remondis 
pozytywnie ocenili zastosowaną zabudo-
wę. Ich zdaniem ma ona trwałą, solid-
ną konstrukcję i jest łatwa w obsłudze, 
więc gdy taki pojazd pojawia się w fir-
mie, nie trzeba się go uczyć ani do nie-
go przyzwyczajać. Ponadto dzięki prze-
myślanej konstrukcji wrzutnika nie do-
chodzi do rozpraszania odpadów nawet 
jeśli „górują” w pojemniku i nie można 
domknąć jego pokrywy.

Pojazd zaproponowany przez DAF Trucks 
Polska to bardzo udana konstrukcja, która 
z łatwością może spełnić wysokie wymaga-
nia właściciela firmy komunalnej i dyrektora 
floty, a po wyeliminowaniu drobnych manka-
mentów –  również 3-osobowej załogi. Gdy 
będzie mniej liczna albo środkowe miejsce 
znajdzie zastosowanie tylko okazjonalnie, te 
wady mogą nie być w ogóle zauważone.

Karol Wójtowicz

REKLAMA

Aby na granicy skrzyni 
i odwłoka nie dochodziło 
do wycieków, w miejscu 
tym są specjalne uszczelki 
z dwiema krawędziami 
uszczelniającymi.

Urządzenie załadunkowe jest obsługiwane  
za pomocą ergonomicznie wyprofilowanej dźwigni 
(z obu stron), dzięki której można cały czas wygod-
nie obserwować ruch pojemnika, jednocześnie  
nie narażając się na uderzenie ramienia wrzutnika.
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