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Od pa dy wszel kie go ro dza ju, na wet ma ku la tu ra
i fo lie, to dla każ dej fir my zło ko niecz ne. Trze ba je
ze brać, prze nieść do ma szy ny, spra so wać i zma -
ga zy no wać. Od kil ku dzie się ciu lat po wszech nie
w tym ce lu uży wa się be low nic. Jed nak ich sto so -
wa nie wią że się z utrud nie nia mi, któ rych nie za -
wsze moż na za ak cep to wać. Przede wszyst kim
pra cy be low nic to wa rzy szy uciąż li wy ha łas, a ob -
słu ga jest cza so chłon na. Do dat ko wo be lo wa nie
prowadzi do du żego za py le nia. Są to po wo dy,
któ re w wie lu wy pad kach wy klu cza ją moż li wość
ich sto so wa nia. Al ter na ty wą mo że być pra so kon -
te ner. Jed nak usta wio ny za zwy czaj po za ha lą
pro duk cyj ną, ge ne ru je do dat ko we kosz ty i czas
zwią za ny z trans por tem od pa dów. To skło ni ło
kon struk to rów fir my BERG MANN do za pro jek to -
wa nia no we go urzą dze nia, któ re pod na zwą „ro -
to kom pak to r” staje się  co raz po pu lar niej sze tak -
że na pol skim ryn ku.
In no wa cja ro to kom pak to ra po le ga na za gęsz -
cza niu za po mo cą ob ro to we go wal ca, któ ry roz -
ry wa i ubi ja pra wie każ dy ro dzaj od pa dów. Mo gą
one być wrzu ca ne do ma szy ny w try bie cią głym,
bez cze ka nia na za koń cze nie cy klu pra cy. Za ła -
du nek od by wa się tra dy cyj nie – ręcz nie lub
przez ta śmo ciąg, przy czym jest on moż li wy
z każ dej stro ny, na wet od gó ry.
Pro ces za gęsz cza nia mo że roz po cząć się au to ma -
tycz nie po wrzu ce niu od pa du, co czy ni je go ob słu -
gę dzie cin nie pro stą. Kom pak to we wy mia ry ma -

szy ny w po łą cze niu z za ska ku ją co ci chym na pę -
dem elek trycz nym po zwa la ją na umiesz cze nie ma -
szy ny w każ dym do god nym miej scu. Dzię ki te mu
urzą dze nia mo gą stać w bez po śred nim są siedz -
twie miej sca po wsta nia od pa dów. Z ko lei za sto so -
wa nie, do stęp ne go w wy po sa że niu opcjo nal nym,
mgieł ko wa te go zra sza cza w ko mo rze pra so wa nia
ogra ni cza po wsta nie py łu. Pro du cent umoż li wia
tak że do bra nie ro dza ju wal ca za gęsz cza ją ce go,
tak aby był jak naj le piej do pa so wa ny do zgnia ta ne -
go od pa du. I tak kol cza sty wa lec naj le piej na da je
się do twar dych kar to nów, pła ski do fo lii, a wa lec
z ło pat ka mi do od pa dów ko mu nal nych. 
Ist nie ją dwa ro dza je Ro to kom pak to rów. 
Ro to kom pak tor PS1400 -E za gęsz cza od pa dy
do wor ków o po jem no ści 1,4 m³ (bel ki z ma ku la -
tu ry wa żą do 450 kg). Trans port oraz ma ga zy no -
wa nie be lek od by wa się wy god nie na eu ro pa le -
cie. Za sto so wa nie wor ka spra wia, że żad ne od pa -
dy nie wy do sta ją się po za bel kę, a per so nel nie
tra ci cza su na wią za nie ich ta śmą.
Ro to kom pak tor AP S1100 -E – zbie ra od pa dy w stan -
dar do wym po jem ni ku o po jem no ści 1.100 litrów.
Dzię ki te mu moż li we jest za gęsz cza nie od pa dów ko -
mu nal nych na wet z frak cja mi mo kry mi. W re zul ta cie
oszczęd ność to pięć z sześciu wy wo zów od pa dów
śmie ciar ką. Pro du cent prze wi dział tak że moż li wość
współ pra cy ro to kom pak to ra z pra so kon te ne rem.
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Ro to kom pak to ry zagęszczają skutecznie
Co raz wię cej za kła dów trud nią cych się za go spo da ro wa niem od pa dów ko mu nal nych za mie nia
sta re, po wszech nie do tąd sto so wa ne be low ni ce na ro to kom pak to ry – no wy ro dzaj ma szyn
do za gęsz cza nia od pa dów. Ko rzy ści ze zmia ny są na tych mia sto we i czę sto wręcz za ska ku ją ce. 

s Ob słu ga jest dzie cin nie pro -
sta. Wy star czy je dy nie wrzu -
cić od pa dy do ma szy ny

s Bel ki z kar to nu osią ga ją na -
wet wa gę do 450 kg

f Ro tu ją cy wa lec efek tyw nie
prze chwy tuje, roz ry wa oraz
za gęsz cza od pa dy
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Po dob nie jak i po zo sta łe pro duk ty fir my BERG -
MANN, rów nież ro to kom pak to ry są wy ko na ne
we dług tych sa mych wy śru bo wa nych stan dar -
dów ja ko ścio wych. To prze cież wła śnie ta ce cha
de cy du je o wy so kiej po zy cji i re no mie mar ki
na pol skim i świa to wym ryn ku bran ży od pa do -
wej. I wła śnie ja kość oraz no wa tor skie roz wią za -
nia spra wia ją, że urzą dze nia są chęt nie ku po wa -
ne przez czo ło we fir my pro wa dzą ce w Pol sce
dzia łal ność na sze ro ką ska lę. – Ko rzy sta my z ro -
to kom pak to rów BERG MANN i mo że my po wie -
dzieć, że pod sta wo we za le ty to oszczęd ność,
wy go da i po rzą dek. Oszczęd ność ope ra to ra, któ -
ry mu siał by bez prze rwy wy wo zić kar to ny spod li -
nii, do dat ko wo oszczęd ność miej sca po nie waż
od pa dy są mie lo ne i zaj mu ją o wie le mniej miej -
sca. Po rzą dek po nie waż wszyst kie od pa dy tra fia -
ją do jed ne go miej sca i nie są roz sta wia ne
wzdłuż li nii. Do dat ko wo pra cow ni kom jest wy -
god niej wy rzu cać kar to ny w jed no miej sce – wy li -
cza Mi chał Po lak, spe cja li sta ds. Za opa trze nia
i Ad mi ni stra cji w FM Pol ska Sp. z o.o.
Jest to tyl ko jed na z wie lu firm, któ ra na „wła snej
skó rze” prze ko na ła się o wy go dzie i oszczęd no -
ściach, ja ką za pew nia ją ro to kom pak to ry. Dla te -
go li sta pol skich klien tów sys te ma tycz nie ro -
śnie. Po za tym fir ma udo stęp nia swo je pro duk ty
na te sty a na stęp nie do sto so wu je je do in dy wi -
du al nych po trzeb klien tów. – Wy bie ra jąc ro to -
kom pak to ry fir my Berg mann kie ro wa li śmy się kil -

ko ma czyn ni ka mi. Pierw szym by ło bez pie czeń stwo
użyt ko wa nia. Dru gim zaś efek tyw ność urzą dze nia
pod ką tem spe cy fi ki naszej pra cy. Chodzi o ogra ni -
cze nie czyn no ści nie przy no szą cych war to ści do -
da nej. Ko lej ny mi kry te ria mi by ły bez a wa ryj ność,
do stęp ność ser wi su oraz ce na. Po za tym BERG -
MANN oka zał się fir mą nam przy chyl ną i mo gli śmy
prze te sto wać kil ka wer sji ro to kom pak to rów. Dzię ki
te mu po wpro wa dze niu kil ku nie wiel kich mo dy fi ka -
cji otrzy ma li śmy urzą dze nia speł nia ją ce wszyst kie
na sze po trze by – za pew nia Ma ciej Ba do ra z De ca -
th lon.

f Ro to kom pak tor AP S1100
za gęsz cza od pa dy i su row -
ce wtór ne w stan dar do -
wych, wy mien nych po jem ni -
kach o pojemności 1100l


