pojazdy komunalne

Chemeko‑System 
inwestuje w ekologiczną flotę!
Chemeko‑System to dynamicznie rozwijająca się polska spółka, której
głównym przedmiotem działalności jest odbieranie oraz kompleksowe
zagospodarowywanie odpadów komunalnych i przemysłowych
na poziomie kilkuset tysięcy ton rocznie. W tym celu firma
wykorzystuje własne instalacje do przetwarzania odpadów, posiada
zaplecze logistyczne i nowoczesną flotę pojazdów ciężarowych,
wśród których znaczna część stanowią podwozia marki Scania.

C

hemeko
‑System posiada ponad 50
pojazdów ciężarowych, przy czym
połowę floty tworzą Scanie, zabudo‑
wane nadwoziami typu śmieciarka,

bramowiec, hakowiec. Niedawno zakupio‑
no sześć sztuk pojazdów napędzanych sprę‑
żonym gazem ziemnym (CNG): cztery o kla‑
sycznej budowie i dwa z żurawiem zakabi‑
nowym. Skąd wziął się pomysł
na taki rodzaj zasilania?
Już wkrótce Ustawa o elek‑
tromobilności będzie wyma‑
gać od spółek komunalnych
co najmniej 10‑procentowego
udziału pojazdów elektrycz‑
nych lub gazowych w wykorzy‑
stywanych flotach. Ma to być
jeden ze sposobów ograni‑
czenia emisji zanieczyszczeń,
które są zmorą wielu miast.
Jeden z dwóch najnowszych pojazdów zakupionych przez
Inwestycja w pojazdy zasilane
Chemeko‑System ma szerokie zastosowanie. Może być wykorzystywany zarówno do obsługi zwykłych pojemników, jak rówCNG była więc dla Chemeko
nież chowanych w podłożu oraz naziemnych – dzwonowych.
‑System krokiem w przyszłość,
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choć bardzo odważnym, ponieważ na ten
moment we Wrocławiu istnieje tylko jed‑
na stacja z CNG zlokalizowana przy ulicy
Gazowej. Ogólnopolski rozwój punktów
ze sprężonym gazem ziemnym daje jednak
nadzieję, że w rejonie operacyjnym spółki
z czasem pojawią się kolejne miejsca tan‑
kowania „błękitnego” paliwa. Zupełnie
inaczej wyglądał wybór dostawcy podwo‑
zi, ponieważ nie wiązał się z żadnym ry‑
zykiem. Przedstawiciele obu firm znają się
od lat, a dodatkowo Scania ma duże do‑
świadczenie w pojazdach zasilanych CNG
i posiada liczne referencje nawet z samego
rynku polskiego.
Z racji rzadziej spotykanej zabudowy,
warto przyjrzeć się śmieciarce wyposażo‑
nej w żuraw. Jej podwozie stanowi Scania
P 340 B6x2*4NA z kabiną dzienną typu
CP14L. Zasilany sprężonym gazem ziem‑
nym pojazd spełnia normę emisji spalin
Euro 6. Do jego napędu zastosowano sil‑
nik OC09 105 o pojemności 9 dm3 i mocy
340 KM, współpracujący ze zautomatyzo‑
waną skrzynią biegów GRS905 Opticruise.
Przekładnia główna R780 ma przełoże‑
nie 3,8 – optymalne zarówno pod wzglę‑
dem osiągów, jak i ekonomiki paliwowej.
Wleczona oś skrętna jest podnoszona.
Opuszczenie jej następuje automatycznie
po przekroczeniu nacisku 11,5 t na most
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napędowy, ale nawet wtedy można ją pod‑
nieść (za pomocą przycisku na tablicy roz‑
dzielczej), by chwilowo dociążyć oś napę‑
dową, np. na śliskim podjeździe. W takiej
sytuacji prędkość jazdy jest ograniczona
do 30 km/h. Ze względu na miejski charak‑
tery pracy pojazdu zastosowano zawiesze‑
nie mechaniczno‑pneumatyczne. Gaz jest
przechowywany w ośmiu zbiornikach cy‑
lindrycznych zamocowanych z boku ramy
(po cztery na stronę). Pojemność każdego
z nich wynosi 118 dm3.
Kabina prezentowanego pojazdu Scania
ma wszystko, czego oczekuje współcze‑
sna branża komunalna. Jest wyposażona
m.in. w dodatkowy fotel na tunelu silni‑
ka, wydajną klimatyzację, mnóstwo półek
i schowków ułatwiających codzienną pra‑
cę 3‑osobowej załodze. Nie brakuje też

kolorowy monitor pozwala‑
jący „mieć oko” na sytuację
za odwłokiem – zwłaszcza
przy cofaniu i opróżnianiu
pojemników.
Zabudowa firmy Eko‑
cel typu MEDIUM XL‑ib
do zbiórki odpadów skła‑
da się ze skrzyni V19b i od‑
włoka XL. Ma wzmocnioną
wannę, wykonaną z blachy
trudnościeralnej o grubości
10 mm. Załadunek odpa‑
dów może się odbywać od
Duża, łączna pojemność butli (8 x 118 dm3) eliminuje konieczność
tyłu – klasycznie, za pomo‑
częstego tankowania CNG. Zasilana w ten sposób śmieciarka
cą dobrze znanego wrzut‑
jest tańsza w eksploatacji, bardziej przyjazna dla środowiska
nika SK 200 lub przy wyko‑
i pracuje ciszej, co najłatwiej docenić przy odbiorze odpadów we
rzystaniu żurawia zakabi‑
wczesnych godzinach rannych.
nowego Fassi 195A.23. Za‑
daniem nowej śmie‑
a między skrzynią i odwłokiem znajdują się
ciarki w Chemeko
specjalne uszczelki z dwiema krawędzia‑
‑System jest m.in.
mi uszczelniającymi. Praca zabudowy jest
obsługa
podziem‑
szybka i cicha. Czas opróżniania „kubłów”
nych i półpodziem‑
SM 90/110 l i MB 120/240 l wynosi ok. 8 s,
nych
pojemników
a modeli MGB 770/1100 l oraz 660/770 l
na odpady zmiesza‑
ok. 11 s. Obsługa śmieciarki nie nastręcza
ne i selektywne. Prze‑
żadnych problemów: jest intuicyjna i wy‑
pisy wymagają, aby
godna, m.in. za sprawą dobrze oznaczo‑
rozładunek
takich
nych i rozmieszczonych ergonomicznych
kontenerów odbywał
przycisków i dźwigni. Zasięg pojazdów to
się w sposób niepylą‑
ok 200 km, przy aktualnym położeniu stacji
cy, dlatego konieczne
CNG z bezpiecznym zapasem paliwa prze‑
było połączenie typo‑
widziane jest tankowanie co 2-3 dni w za‑
wej śmieciarki z żura‑
leżności od realizowanych tras.
Miejsce pracy kierowcy nie pozostawia nic do życzenia. Nie brakuje
wiem
hydraulicznym.
Czym zajmuje się niedawno zakupio‑
podręcznych schowków, wszystkie przyrządy są w zasięgu ręki, a całość
Wiązało się to z ko‑
na Scania CNG? Pojazd został skonfigu‑
jest doskonale wykonana i przy użyciu materiałów wysokiej jakości.
niecznością zastoso‑
rowany pod wiele zastosowań. Zadaniem
nowoczesnych systemów, które wspoma‑
wania specjalnego kosza zasypowego, któ‑
nowej śmieciarki w Chemeko-System jest
gają kierowcę, czyli np. Hill Hold zapobie‑
ry będzie umożliwiał opróżnianie pojemni‑
m.in. obsługa podziemnych i pół-pod‑
gający staczaniu się pojazdu na wzniesie‑
ków od góry. Ponadto zabudowa musi być
ziemnych pojemników na odpady zmie‑
niu, ESP z możliwością dezaktywacji czy
szczelna, aby nie przepuszczać odcieków
szane i selektywne. Dodatkowo moż‑
AEB do hamowania awaryjnego. Obok pa‑
na zewnątrz. Konstrukcja firmy Ekocel speł‑
na z niego korzystać jak ze zwykłej śmie‑
nelu do obsługi zabudowy znajduje się
nia te warunki. Ma wodoszczelne spawy,
ciarki i opróżniać „kubły” o pojemności
REKLAMA

Plaskosz 9,

89-500 Tuchola

TEL. 505 445 809, 884 002 141
POMPY HYDRAULICZNE DO:
- koparek

- ładowarek

www.sklep.hylmet.pl

- wywrotek

* bezpośrednio od polskiego producenta *

TK nr 5/2019

- hakowców

* szeroki asortyment *

- HDS

* dostępne od ręki *
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Hydraulicznie sterowany kosz zasypowy pozwala na szybkie „przezbrojenie”
śmieciarki do pracy z pojemnikami, które obsługuje się za pomocą żurawia.
Duże wymiary elementu zapobiegają rozpraszaniu wyładowywanych odpadów.

Do odwłoka zamontowano urządzenie
zasypowe SK200 przystosowane
do opróżniania wielu rodzajów
pojemników. Dopuszczalne obciążenie
użytkowe wynosi 750 kg.

od 60 do 1100 l lub naziemne pojemniki
gazu ziemnego jest tak daleko” – po‑
typu „dzwon” do zbiórki selektywnej. Ak‑
wtarzają pracownicy Chemeko‑System.
tualnie Scania CNG jest wykorzystywana
Ale to jedyna wada „programu” CNG,
do odbioru odpadów zarówno z domów
która z czasem na pewno przestanie
jedno‑ i wielorodzinnych, jak i zakładów
występować.
pracy – na dwie zmiany. Z dotychczaso‑
Grzegorz Teperek
wych spostrzeżeń
C h e m e k o ‑ S y s t e m
wynika, że pojazd
świetnie sprawdza
się w tej roli. Istot‑
ne znaczenie ma‑
ją też oszczędności,
jakie zapewnia eks‑
ploatacja śmieciar‑
ki zasilanej CNG,
nie
wspomina‑
jąc już o kwestiach
ekologicznych.
Zastosowany żuraw ma trzy sekcje teleskopowane hydraulicznie
„Szkoda
tylko,
i zapewnia maksymalny zasięg nieco ponad 10 m. Udźwig przy
że do stacji tanko‑
maksymalnie rozłożonym wysięgniku wynosi 1550 kg.
wania sprężonego
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Specjaliści od recyklingu
The specialists for recycling
ROZDRABNIACZ TQZ
TQZ TURBO-CRUSHER

ROZDRABNIACZ BIO-TQZ
BIO-TQZ

MŁYN CM
CM CUTTING MILL

GRANULATOR AG
AG GRANULATOR

ROZDRABNIACZ WSTĘPNY XL
PRE-SHREDDER XL

GRANULATOR ZM
ZM GRANULATOR
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DAJEMY WARTOŚĆ
ODPADOM...

Zastosowania naszych urządzeń do recyklingu
Applications of recyclingmachines
ZŁOM ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
ELECTRICAL / ELECTRONIC WASTE

URZĄDZENIA CHŁODNICZE
REFRIGERATORS

KABLE
CABLE

WSZELKIE POŁĄCZENIA METALI
METAL COMPOSITES

WIÓRY METALOWE
METAL SHAVINGS

OPONY
DEAD TIRES

WE TURN WASTE
INTO VALUE...

+49 (0) 72 62 / 92 43 -200
info@thm-rs.de
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THM recycling solutions GmbH
www.thm-rs.com

Sulzfelder Str. 38 · 75031 Eppingen, Germany
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