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AKTUALNOŚCI

Poleco Poznań 
Już 19-21 października zapraszamy Cię, 

na nasze stoisko podczas targów  

POLECO 2022 w Poznaniu. Poznaj, uzna-

ne w Europie rozwiązania Globtrak, do 

zarządzania odbiorem odpadów. Stwórz 

z nami unikalny klimat spotkań bizneso-

wych. Czekamy na Ciebie niecierpliwie. 

Ecomondo Rimini 
Nie zatrzymujemy się i chcemy podbijać 

świat, promując naszą polską, niezawod-

ną technologię komunalną! Końcówka 

roku zapowiada się nad wyraz inten-

sywnie. Od 8 do 11 listopada, jesteśmy 

w Rimini EXPO CENTRE, na targach 

gospodarki ekologicznej. 

Ekotech Kielce 
EKOTECH 2022 za Nami. Dziękujemy, 

za merytoryczne rozmowy, dyskusje 

i spotkania, na naszych rodzimych, kie-

leckich targach komunalnych. Frekwen-

cja na targach i naszym stoisku była 

imponująca. Dziękujemy za Wasz cenny 

czas. Już szykujemy się do następnej 

edycji!

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zeskanuj kod QR i zobacz więcej
naszych aktualności 

SYLWIA
tel.: 514 761 431
e-mail: s.ptak@globtrak.pl

Spotkaj
się 
z Nami!

będziemy będziemy

Nie możesz się doczekać spotkania?

Z przyjemnością przyjedziemy do Twojej firmy, wystarczy że dasz Nam 

sygnał do działania!

Zadzwoń lub napisz, a Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Uzgodnimy termin i już będziemy krok bliżej Ciebie!

byliśmy



KORZYŚCI SYSTEMU

OPTYMALIZACJA CZASU 

- zastosowanie lokalizacji 

pojazdów, planu tras oraz systemu 

monitoringu wizyjnego, powoduje 

skrócenie czasu wywozu śmieci

nawet do 25%.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

- dzięki systemowi wizyjnemu 

(kamery 360- 4 KAMERY – 1 

OBRAZ)  użytemu w śmieciarce, 

zwiększa się bezpieczeństwo.

OBNIŻENIE KOSZTÓW

– kontrola zużycia paliwa, 

optymalizacja tras ( jedna 

śmieciarka może planowo 

obsługiwać większy teren) 

pozwalają wygenerować

oszczędności nawet do 40%.

USPRAWNIENIE OBIEGU 

DOKUMENTÓW

-eliminacja błędu ludzkiego, 

przy wypełnianiu dokumentów, 

pozwala usprawnić działalność 

gminy w zakresie nadzoru 

i kontroli gospodarowania 

odpadami komunalnymi.

Kontrola za 
pomocą sondy 

paliwa lub
odczytu wskazań 

CAN

Waga
montowana 
na pojeździe

Telematyka Wizyjna Telematyka Komunalna

System Globtrak Cloud -  wszystkie dane z urządzeń w jednym miejscu

Telematyka GPS

4 Kamery, 
1 Obraz, 

0 martwych stref

Archiwizacja  
materiału

video  po WI -FI, 
4G  do Chmury 

Globtrak 
lub serwera 

lokalnego

KOMPONENTY SYSTEMU

Monitoring 
otwarcia 
odwłoka

zgodnie z ustawą

Identyfikacja 
pojemników 

RFID

Panel 
kierowcy

zadania, trasówki, 
harmonogramy

Lokalizacja
pojazdu 
na żywo



W następnym numerze : ZASTOSOWANIE INTELIGENTNEGO RFID W PROCESIE ODBIORU ODPADÓW 

WAŻENIE ODPADÓW, SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA 

ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW

ZAUTOMATYZOWANE RAPORTOWANIE
URZĄD
GMINY

OBYWATEL-MIESZKANIEC

JAK SYSTEM GLOBTRAK WSPIERA
PROCES ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

EKO EDU

W Globtrak Polska  stawiamy na inteligentne i dobrze skomunikowane rozwiązania telematyczne. Dostarczamy przedsiębiorstwom technologię do 
zdalnego (on-line) zarządzania pracą pojazdów. Raportowanie odbywa się automatycznie. System analizuje zebrane dane, z urządzeń zamontowanych 
na pojeździe, generując zbiorcze zestawienia, z realizacji harmonogramu, trasówki, wskazując faktyczny poziom zbiórki selektywnej z podziałem na 
frakcje. 

Każdy właściciel nieruchomości, jest objęty przez ustawodawcę, systemem gospodarowania odpadami, na terenie zamieszkałej gminy. Za prowadzenie 
gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce odpowiedzialne są – zgodnie z „ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” – gminy. 

Artykuł 18 ustawy o odpadach wyraźnie podkreśla, że każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość tych odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko.  
System komunalny Globtrak to narzędzie zapewniające AUTOMATYZACJĘ ODBIORU ODPADÓW.  
Telematyka komunalna daje gwarancję zbierania rzetelnych informacji z zamontowanego na pojeździe osprzętu. Użytkownik Systemu Globtrak wie 
KTO/KIEDY/GDZIE/ Z JAKIEJ TRASÓWKI/ ILE oddał odpadów z uwzględnieniem zidentyfikowanych frakcji. 

Bezpieczeństwo (z telematyką wizyjną Globtrak) jest kluczową wartością Globtrak Polska. Zaprojektowaliśmy i wdrażamy inteligentne systemy 
telematyczne, które wykrywają użytkowników przestrzeni wokół pojazdów, eliminują martwe strefy, ostrzegają kierowcę przed możliwym zagrożeniem, 
poprawiają widoczność i manewrowość pojazdu oraz umożliwiają bezpieczne planowanie i nadzorowanie prac dyspozytorom i menedżerom flot. 
Życie jest tylko jedno, nie pozwól by ktoś stracił je w pracy! 

Wykorzystując Telematykę Komunalną Globtrak, rejestrujemy w systemie plany tras i ich realizacje  w czasie rzeczywistym. Jako jedyni oferujemy 
możliwość łączenia trasówek w jednym przejeździe z różnych obszarów rozliczeniowych z dokładnością 10 kg . Ważymy odpady dzięki zamontowanej 
wadze na pojeździe, a dane pojawiają się w systemie na bieżąco.  Nasze rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności środowiskowej. 
Optymalizujemy i udoskonalamy procesy transportowe odpadów, tak aby chronić bezcenne dla przyszłych pokoleń zasoby naturalne. 
Odpowiedzialność za środowisko jest związana z paradygmatem zrównoważonego rozwoju, który jest najbardziej pożądany z punktu widzenia 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

 



KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską firmą działającą od 2009 roku. Zainspirowani nowymi technologiami, 
każdego dnia tworzymy kompleksowe rozwiązania telematyczne dla branży komunalnej. 
Lokalizujemy pojazdy z wykorzystaniem modułu GPS, automatyzujemy odbiór odpadów 
za pomocą systemu komunalnego Globtrak, podnosimy bezpieczeństwo pracy dostarczając 
homologowany system kamer SELECT 360. 

AUTOMATYZACJA PRACY
- dostarczamy przedsiębiorstwom 
technologię do zdalnego  
(on-line) zarządzania pracą pojazdów. 
Automatyzujemy wewnętrzne procesy, 
optymalizujemy flotę, generujemy 
oszczędności.

BEZPIECZEŃSTWO
-wdrażamy inteligentne systemy 
telematyczne, które wykrywają 
użytkowników przestrzeni wokół 
pojazdów, eliminują martwe strefy, 
ostrzegają kierowcę przed możliwym 
zagrożeniem.

SYSTEM KOMUNALNY
-  to narzędzie on-line działające 
w „chmurze”. System na co dzień pracuje 
w przestrzeniach miejskich na całym 
świecie, minimalizując ryzyko zdarzeń 
drogowych, usprawniając procesy pracy 
i generując oszczędności.

SYSTEM KOMUNALNY GLOBTRAK TO: 

ABS GLOBTRAK

GMIN, MIAST i PRZEDSIĘBIORSTW KOMUNALNYCH, 
ORGANIZUJĄCYCH ODBIÓR ODPADÓW

POJAZDÓW WYPOSAŻONYCH W HOMOLOGOWANE KAMERY 
SELECT 360 Z PODGLĄDEM ON-LINE 

POJAZDÓW LOKALIZOWANYCH DZIĘKI URZĄDZENIOM GPS 
GLOBTRAK 

1000
1500
30000



globtrak.pl

Skontaktuj się z nami

MONIKA
tel.: 504 664 028
e-mail: m.armata@globtrak.pl

KINGA
tel.: 504 664 037
e-mail: k.ciszek@globtrak.pl

SYLWIA
tel.: 514 761 431
e-mail: s.ptak@globtrak.pl

ALEKSANDRA
tel.: 573 490 113
e-mail: a.kobryn@globtrak.pl

Globtrak Polska Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 65/2
25-561 Kielce

Nasza siedziba:

nasze nowe www:

obserwuj nas na :

Skanuj
i dowiedz się

więcej


