nakládání s odpady

Novinka na českém trhu – unikátní systém
nosiče kontejnerů za malotraktor
Již delší dobu je bioodpad často skloňovaný termín v komunální sféře a v poslední době o to více poté, co
politici začali uvažovat o povinném svážení biologicky rozložitelného odpadu. Hlavní výhody jsou jasné: o více
než polovinu nižší cena oproti skládkování nebo spalování a využitelnost bioodpadu například pro zlepšení
úrodnosti půd, jelikož je dlouhodobě zaznamenáván úbytek organické hmoty v půdě.

Řada obcí vlastní malotraktory a traktory, avšak donedávna byly možnosti
svážení bioodpadu těmito stroji značně omezené, a tak v obcích museli
pořizovat další nákladnou techniku.
Letos přišla prostějovská firma Wisconsin Engineering s inovativním systémem nosiče a kontejnerů nazvaným
BioGreen. Miroslav Bičan, obchodní
ředitel firmy, dodává: „Náš nový unikátní systém je jednoduchým a levným
řešením pro obce jakékoliv velikosti –
umožňuje snadno svážet bioodpad

kontejnerech,
v kontejnerech
h kkteré jsou rozmístěny
po obci a vyklápět je na komunálním
dvoře, nebo v obecní kompostárně.“

S jednoduchou obsluhou
Základem nového systému BioGreen je
nosič kontejnerů, který zároveň může
odpad z kontejneru vysypávat v kompostovací stanici. Svážení bioodpadu
z kontejnerů na sběrných místech rozmístěných po obci je s tímto systémem
velmi jednoduché. Na vybraném místě
z nosiče vyložíte kontejner. Po naplnění

jej naložíte
zpět na nosič, dojedete
l
d d do
kompostovací stanice, vysypete odpad
a kontejner vrátíte zpět. Takto může
jeden pracovník s traktorem a nosičem
kontejnerů snadno obsluhovat libovolný počet kontejnerů.
Možná někoho napadne, že tento systém nemusí být striktně používán pouze na svážení bioodpadů. To potvrzuje
i obchodní ředitel výrobce: „BioGreen
je možné použít na svážení různých
odpadů, ale už o něj projevili zájem
i vinaři, kterým se hodí, že do kontej-
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neru mohou díky zadním dveřím vjet
s kolečky.“
Systém BioGreen lze použít s traktory,
ke kterým lze připojit nebrzděné vleky do 1,5 t, mající hydraulické vývody
pro hydraulický okruh nosiče kontejnerů. Pokud takový traktor už obec
vlastní, může systém BioGreen začít
ihned používat.

K dispozici také traktor
Wisconsin Prostějov také vyrábí a nabízí komunální traktor YUKON. Jde
o model W 5064, o kterém prodejkyně
výrobce Jana Richterová říká: „Už před
uvedením systému BioGreen byl oblíben v obcích pro své široké možnosti
využití, skvělé technické parametry
a kvalitní odolnou konstrukci. Nyní náš
nový systém ještě víc rozšířil stávajících
50 druhů nářadí o další komunální využití traktoru Yukon a je o něj zvýšený
zájem.“
Srdcem v Prostějově vyráběného traktoru Yukon je úsporný dieselový motor KUBOTA o výkonu 45 koní. Při
takovémto vysokém výkonu je však
stále zachována šířka stroje 1,1 m,
a tak se například se zametacím kartáčem nebo radlicí vejde na chodník.
S tímto traktorem se ale můžete pustit i do těžšího terénu třeba mulčovat
díky stálému náhonu 4 x 4 a nezávisle
výklopným nápravám zajišťujícím stálý styk kol se zemí.
(red)
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