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Wybór urządzenia do aplikacji Śmieciarka może się wydawać pozornie prosty. W końcu działa ona na 

praktycznie każdym urządzeniu z Androidem co najmniej w wersji 3.  

Po półtorarocznym testowaniu różnych urządzeń, w ciężkich warunkach, podczas pracy śmieciarek, 

zdobyliśmy istotne informacje o jakości działania tabletów z różnych przedziałów cenowych. 

1.  350zł – 7’calowy tablet 

 

- niska jakość obudowy 

- słaba czułość ekranu = utrudniona praca na tablecie 

- niska moc obliczeniowa = wolne działanie aplikacji 

- słaba jakość anteny wi-fi = problemy z podłączeniem do Internetu 

- niskiej jakości odbiornik GPS = problem ze złapaniem sygnału GPS; mała dokładność 

- bardzo słaba bateria 

 

2. 650zł – 8’calowy tablet 

 

- wyjście micro USB(ładowanie) psuje się po paru miesiącach ze względu na wstrząsy 

samochodu i konieczność ciągłego ładowania tabletu 

- ekran pęka przy upadku 

- słaby odbiornik GPS 

- średnia prędkość działania aplikacji  

 

3. 1100zł – 10’calowy tablet 

 

- duża prędkość działania aplikacji = łatwa praca 

- dobra czułość ekranu 

- dobra jakość anten wi-fi i GPS 

- wyjście micro USB(ładowanie) jest solidniejsze ale wciąż jego umiejscowienie sprawia, że w 

łatwy sposób można je ‘rozruszać’ 

- obudowa solidniejsza ale nie dedykowana do tych warunków pracy 

- brak solidnego uchwytu samochodowego; gładka obudowa nie daje wiele możliwości 

skonstruowania takiego 

- brak odporności na warunki atmosferyczne 

 

4. 1500zł – 8-10’calowy tablet 

 

- tak samo jak wyżej tylko minimalnie lepsza konstrukcja 

- bardzo dobra rozdzielczość ekranu 

 

Podsumowując wszystkim tym tabletom czegoś brakuje i choć przy ostrożnym użytkowaniu i dbaniu 

mogą starczyć na jakiś czas to istnieje ciągłe ryzyko uszkodzenia. Komfort pracy w przypadku 

tabletów za mniej niż 1000zł nie jest rewelacyjny, choć jest wystarczający. Wszystkie tablety 

uwzględnione w tych testach są stworzone do użytku domowego i nie bardzo nadają się do pracy w 

śmieciarkach. Spędziliśmy wiele godzin badając rynek i szukając odpowiedniego rozwiązania. 
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Oczywistym rozwiązaniem są tablety przemysłowe, dedykowane do tego typu warunków, jednak 

jeszcze rok temu ceny takich urządzeń były w granicach od 5000zł do 17000zł, Branża urządzeń 

mobilnych rozwija się ostatnio bardzo szybko i dzięki temu udało nam się znaleźć urządzenie, które w 

końcu spełnia wszystkie wymagania, a przy tym cena nie jest zaporowa. Jest to tablet angielskiej 

firmy Tablet Store UK, która zajmuje się produkcją wzmacnianych urządzeń mobilnych. Tablet 

kosztuje 2100zł (netto), co nie jest mało, jednak myślę, że zdecydowanie jest wart swojej ceny i w 

dłuższym okresie czasu okaże się o wiele tańszy niż inne tablety, nieprzystosowane do takiej pracy. 

 

Z zalet tego urządzenia możemy wyróżnić: 

- prędkość działania taka jak wśród tabletów z najwyższej półki 

- ekran IPS o wysokiej jasności nadający się do pracy w świetle słonecznym 

- kod odporności IP67 – wodoodporny, wstrząsoodporny, kurzo-odporny 

- wzmacniana szyba  

- osłonięte, wzmocnione wyjście micro USB do ładowania 

- bardzo dobrej jakości anteny wi-fi i GPS 

- odporny na upadek z wysokości 1-metra na twarde podłoże 

- gwinty z tyłu obudowy, do których można zamontować solidny uchwyt samochodowy 

- pasek z tyłu, ułatwiający trzymanie i korzystanie z tabletu poza samochodem, np. podczas robienia 

zdjęć 

- 3 razy większa bateria niż tablety domowe - 15000mAh; Samsung Tab S 8.4 – 4900mAh. Pozwala na 

cały dzień pracy z włączonym wi-fi, 3G i GPS. 

- pozwala na pracę w mrozie i śniegu. Temperatura pracy: -20oC do +60oC. 

- posiada czytnik NFC, który w przyszłości można wykorzystać do znakowania pojemników i 

odczytywania danych z nalepek 

 

Minusem jest, że firma, która produkuje ten tablet znajduje się w Wielkiej Brytanii i nie ma w Polsce 

swojego przedstawicielstwa. Nie jest to jednak uciążliwe, gdyż kontakt z firmą jest wzorowy; chętnie i 

szybko odpowiadają na pytania, pomagają i dbają o klienta.  

 

Poniżej zdjęcia tabletu (robione przez nas) oraz dokładna specyfikacja. 
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Zdjęcie 1 - Wodoodporne przyciski 

 

Zdjęcie 2 - Przednia kamera 13Mpx 
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Zdjęcie 3 - Wodoodporne przyciski i osłonki portów 

 

Zdjęcie 4 - Tył tabletu 
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Zdjęcie 5 - Tylna kamera 2Mpx i gwint do mocowania 

 

Zdjęcie 6 - Porty karty SIM i microSD 
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Zdjęcie 7 - Porty HDMi i microUSB 
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Zdjęcie 8 - Przód tabletu 
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Zdjęcie 9 - Wzmacniana obudowa 

 

Zdjęcie 10 - Wzmacniana obudowa 

  



  
 

www.acme-gliwice.pl 
 

SPECYFIKACJA: 

System Operacyjny: Android 4.2.2 
CPU:  MediaTek MT8382 1.5GHz Quad-core CPU 
GPU: PowerVR SGX 544MP 
Pamięć: 1GB LP DDR2 RAM + 16GB NAND Flash 
Ekran: 7.85" IPS, resolution 1024x768, brightness 330 nits 
Touch 5-point Capacitive Multi-touch screen with toughened glass 
Porty: 
1 x 3.5mm Headphone jack 
1 x Micro USB for Data / OTG / DC-in, 5V, 2A 
1 x MicroSD Card Slot (supports 32GB) 
1 x SIM Card Slot 
1 x HDMI 
Wbudowane mikrofon i głośniki 
Bateria: 15,000mAh  
Sieć: WiFi 802.11b/g/n, 3G: WCDMA, Bluetooth: 4.0, GPS 
Czytnik NFC: NFC 13.56MHz 
Kamery: 
13.0 MegaPixel rear camera with Auto Focus and LED flash, 
2.0 MegaPixel front facing camera 
Wymiary: 240 x 179 x 20mm 
Waga: 830g 
Test upadku z wysokości 1m na twarde podłoże 
IP Rating: IP67 
Temperatury pracy: -20°C - 60°C 
Wilgotność powietrza podczas pracy: 90% RH max. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: Daniel Więcek 
wiecek.daniel@gmail.com 


