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Zbiór ka od pa dów w otwar tych kon te ne rach jest
czę sto naj wy god niej szym roz wią za niem. By wa też,
że je dy nym moż li wym, jak np. w przy pad ku od pa -
dów drew nia nych, pa let, od pa dów wiel ko ga ba ry to -
wych oraz róż nych od pa dów, któ re nie da ją się za -
gę ścić w tra dy cyj nych pra sach. Z te go też po wo du
w kon te ne rach po wsta je mnó stwo pu stych prze -
strze ni, przez co w szyb kim tem pie wzra sta nie tyl -
ko po ziom śmie ci w kon te ne rach, ale rów nież czę -
sto tli wość ich od bio ru, a co za tym idzie kosz t ich
wy wo zu. A jak wia do mo, nic nie jest droż sze niż
trans port po wie trza. Czę ste wy wo zy kon te ne rów
po wo du ją rów nież nie ma łe za mie sza nie lo gi stycz ne
na pla cu prze ła dun ko wym. A w przy pad ku opóź nie -
nia w od bio rze od pa dy mu szą zo stać gro ma dzo ne
po za kon te ne rem, co mo że stać w sprzecz no ści
z prze pi sa mi prze ciw po ża ro wy mi i bhp, a tak że za -
kłó ca czy stość i po rzą dek za kła du.
Na szczę ście jest spo sób, aby te mu prze ciw dzia -
łać, a do dat ko wo ob ni żyć kosz ty funk cjo no wa nia
przed się bior stwa. 
Fir ma BERG MANN wy pro du ko wa ła se rie za gęsz -
cza czy wal co wych, któ re pod na zwą Roll -Pac ker
już od po nad 40 lat na ca łym świe cie spraw dza ją
się w zmniej sza niu ob ję to ści od pa dów w otwar -
tych kon te ne rach.
Za le tą Roll -Pac ke ra jest je go pro sto ta, wy trzy ma łość
oraz nie zwy kła sku tecz ność. Do dat ko wo moż na go
sto so wać z wszyst ki mi stan dar do wy mi kon te ne ra mi.
Roll -Pac ker to ma szy na wy po sa żo na w spe cjal ny
cięż ki wa lec do kru sze nia, ła ma nia i za gęsz cza nia
wszel kie go ro dza ju od pa dów i su row ców wtór nych,
jak np.: pa le ty, skrzy nie drew nia ne, kar to ny, fo lie,
od pa dy ko mu nal ne, zbiór ka se lek tyw na, od pa dy zie -
lo ne, me ble, lek ki złom oraz wie le in nych.
Wszyst kie te od pa dy zaj mu ją lu zem du żo miej -

sca, Roll -Pac ker dzię ki kru sze niu i za gęsz cza niu
war stwa po war stwie po zwa la za osz czę dzić na -
wet cztery z pięciu trans por tów!
Niezależnie, czy w za kła dzie znaj du je się wy łącz -
nie je den kon te ner czy tu zin roz rzu co nych po ca -
łym pla cu, dla każ de go moż na do pa so wać opty -
mal ne roz wią za nie. Od sta cjo nar ne go Roll -Packera
RP7700 (ob słu gu ją ce go je den kon te ner), przez
Roll -Pac ke ra VS pra cu ją ce go na sys te mie szy no -
wym (do więk szej ilo ści kon te ne rów usta wio nych
rów no le gle), aż po Roll -Pac ke ra Mo bil Jum bo
(mo bil ne go i sa mo jezd ne go za gęsz cza cza do za -
sto so wa nia przy więk szej liczbie kon te ne rów
usta wio nych w róż nych miej scach).
Dzię ki te mu ma szy ny znaj du ją swo je za sto so wa -
nie w wszel kich za kła dach pro duk cyj nych,
PSZOK -ach, sta cjach prze ła dun ko wych, hur tow -
niach, ma ga zy nach oraz wszę dzie tam, gdzie
uży wa ne są otwar te kon te ne ry.
Do wo dem przy dat no ści Roll -Pac ke rów mo że być
fakt, że w Pol sce wy ko rzy stu ją je tak re no mo wa ne
fir my, jak na przy kład Sam sung, Cer sa nit, Phi lips,
Ste na Re cy kling czy spół ka Naprzód. 
Wła dze tej ostat niej, kie ru jąc się no wy mi za sa da mi
se lek tyw nej zbiór ki od pa dów, rownież po sta no wi ły

Za gęsz cza nie od pa dów? To się opła ca!
Naj czę ściej od pa dy, w szcze gól no ści te wielkogabarytowe, gro ma dzo ne są w kon te ne rach, któ re
na stęp nie są trans por to wa ne do za kła dów uty li za cyj nych. Pro blem w tym, że więk szość od pa dów
ze wzglę du na swą ob ję tość zaj mu je du żo miej sca. Zmu sza to przed się bior stwa do zwięk sza nia
licz by kur sów co pod no si kosz ty. Roz wią za niem pro ble mu mo że być za gęsz cze nie od pa dów,
do cze go ide al nie na da ją się Roll -Pac ke ry pro du ko wa ne przez fir mę BERG MANN. 

a Sto so wa nie Roll -Pac ke rów
jest roz wią za niem, któ re po -
zwa la za cho wać wy go dę
otwar te go kon te ne ra przy rów -
no cze snej re duk cji na kła dów
na trans port. Dzię ki te mu moż -
na na wet o osiem dzie siąt pro -
cent ob ni żyć kosz ty wy wo zu
od pa dów, oszczę dzać czas
pra cow ni ków, dbać o czy -
stość i po rzą dek oraz wpły -
wać po zy tyw nie na śro do wi -
sko na tu ral ne

s Roll -Pac ke ry są w sta nie
sku tecz nie za gę ścić nie mal
każ dy ro dzaj od pa dów skła -
do wa nych w do wol nej licz -
bie kon te ne rów
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za ku pić Roll -Pac ke ra. W fir mie Naprzód uży wa ny
jest głów nie do za gęsz cza nia two rzyw sztucz nych
i me ta li zbie ra nych w wor kach, ale z po wo dze niem
ra dzi so bie też ze zmniej sze niem ob ję to ści od pa -
dów bu dow la nych oraz sta rych me bli. 
– Roll -Pac ke ra wy ko rzy stu je my głów nie przy se -
lek tyw nej zbiór ce pla sti ku, bu te lek ty pu PET. Ko -
rzy ści są ogrom ne, gdyż te raz w ta kim sa mym
kon te ne rze mie ści my trzy, a na wet czte ry ra zy
wię cej od pa du. To oczy wi ście prze kła da się
na znacz ne oszczęd no ści, przede wszyst kim
w trans por cie od pa dów do in sta la cji prze twór -
czej, od któ rej dzie li nas dy stans trzydziestu
pięciu ki lo me trów. Do te go do cho dzi za osz czę -
dzo ny czas i miej sce na pla cu. A po nie waż dzia ła -
my na bar dzo trud nym, kon ku ren cyj nym ryn ku
wo je wódz twa ślą skie go mu si my sto so wać roz -
wią za nia, któ re opty ma li zu ją wszel kie kosz ty. Dla -
te go już te raz bar dzo po waż nie roz wa żam za kup
ko lej nych urzą dzeń – za pew nia An drzej Adam -
czyk, wła ści ciel spół ki Naprzód. 
Zresz tą Roll -Pac ke ry rów nie do brze jak z pla sti -
kiem ra dzą so bie też z in ny mi ma te ria ła mi. Pew -
nie dla te go co raz wię cej firm z ryn ku re cy klin go -
we go się ga po to roz wią za nie. Ko lej nym przy kła -
dem jed nej z nich może być Ste na Re cy kling, li -
der kom plek so wych roz wią zań w dzie dzi nie go -
spo da ro wa nia od pa da mi, re cy klin gu oraz usług
śro do wi sko wych na ryn ku pol skim i skan dy naw -
skim. W szes na stu miej scach w Pol sce fir ma
prze twa rza wszyst kie ro dza je od pa dów po cho -

dzą cych z dzia łal no ści biz ne so wej i prze my sło -
wej. – W na szej fir mie wy ko rzy stu je my urzą dze nia
zgnia ta ją ce ty pu „Roll -Pac ker” u wie lu swo ich
klien tów, przede wszyst kim są to cen tra lo gi stycz -
ne i ma ga zy ny. Roz wią za nie na da je się do sko na le
do za gęsz cza nia znisz czo nych pa let drew nia nych,
jak rów nież tych wy ko na nych z bar dzo gru be go
kar to nu. Roll -Pac ke ry po zwa la ją na pię cio -, a na -
wet sied mio krot ne za gęsz cze nia ma sy na sy po wej
drew na w po rów na niu do wrzu co nych lu zem pa let
do zwy kłe go kon te ne ra. Do dat ko wym, a nie oczy -
wi stym za sto so wa niem tych urzą dzeń, jest nisz cze -
nie pro duk tów w ce lu usu nię cia ich przy dat no ści
ko mer cyj nej, jak na przy kład wy co fa ne pro duk ty
z ma ga zy nów. Jest to wy god ny i bez piecz ny spo -
sób, któ ry mo że od by wać się bez po śred nio na te -
re nie fir my, bez ko niecz no ści trans por to wa nia od -
pa dów do in sta la cji ze wnętrz nych – wy ja śnia Pa -
weł Her man, star szy spe cja li sta do spraw pro jek -
tów w spół ce Ste na Re cy kling.

f Za gęsz cza nie od pa dów po -
zwa la zmniej szyć kosz ty oraz
po zy skać wię cej miej sca
na ich skła do wa nie, co da je
nie wąt pli wą prze wa gę nad
kon ku ren cją


