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Nie widać, 
a czuć

Szkoły ekonomicznej 
jazdy w ofercie 

producentów pojazdów

Ford Transit AWD 
– prosty sposób 

na jazdę w terenie



wiat ciągle ewoluuje. Zmienia się 
klimat, środowisko, koniunktura 
i my zmieniamy się, ulegając tej fali. 

Wbrew naszym obawom, każda zmiana 
jest impulsem do rozwoju. Dlatego chęt-
niej podejmujemy się nowych wyzwań. 
To one dają nadzieję na lepsze jutro.

Prognozy ekonomistów na ten rok są 
bardzo obiecujące. Wszystko wskazuje 
na to, że kryzys mamy już za sobą. 
Po bardzo chudym 2009, rok 2010 przy-
niósł spore wzrosty. Końcówka minio-
nego roku była bardzo dobra. Początek 
tego, trochę studzi optymizm. Wprawdzie 
konsumpcja wzrosła, liczba przewozów 
się zwiększyła, pojazdy dalekobieżne 
wreszcie zaczęły się sprzedawać, ale… 
Nowy rok przywitał nas problemami na wschodniej granicy, wizją wyższych 
opłat drogowych i nagłym wzrostem cen ropy na rynkach światowych w wyniku 
konfl iktu w Egipcie. 

Jednak bez względu na to, co czeka branżę, my chcemy być blisko i służyć facho-
wą wiedzą. W marcu przedstawimy pierwszy numer nowego miesięcznika 
„Truck & Van”. Pisma adresowanego do tych, którzy chcą być na bieżąco informo-
wani o wszystkich nowościach na rynku pojazdów użytkowych. Na łamach 
„Truck & Van” będziemy nie tylko prezentować nowe modele pojazdów, 
ale również je testować i przedstawiać opinie ich użytkowników. Chcemy, aby nasz 
magazyn dostarczał kompleksowej wiedzy na temat ekonomiki eksploatacji 
i nowoczesnych narzędzi, które pozwalają ograniczyć koszty działalności 
transportu i przyczynią się do podejmowania świadomych decyzji przez osoby 
nimi zarządzające.

W tym wydaniu „TSL Biznes” wyjątkowo „Truck & Van” gościnnie, jako zapo-
wiedź zbliżającej się premiery. Chcemy tworzyć pismo użyteczne dla czytelników, 
dlatego zapraszamy państwa do dzielenia się swoimi sugestiami. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Truck&Van

Co miesiąc: 
	wydarzenia	i	aktualności	
	prezentacje	nowości	rynkowych
	testy	samochodów	dostawczych	

	 i	ciężarowych
	raporty	i	przeglądy	rynkowe	
 komentarze, rozmowy i analizy
	reportaże,	historia,	ciekawostki...

Magazyn Truck & Van to czasopismo dla osób 
profesjonalnie związanych z transportem samochodowym 

Truck & Van 
w atrakcyjnej cenie 
5,50 zł za wydanie 

i jedyne 49 zł 
w rocznej prenumeracie 

(11 wydań, wysyłka gratis)

Truck&Van

Jeżeli jesteś:
■ przewoźnikiem lub właścicielem firmy transportowej

■ menedżerem transportu lub zarządzasz flotami 
pojazdów w firmach produkcyjnych i handlowych, 
wykorzystujących samochody wszystkich 
segmentów – lekkie i średnie pojazdy dostawcze, 
pojazdy ciężarowe i specjalistyczne

to  jest magazynem 
stworzonym specjalnie dla Ciebie

Tematy specjalne 2011:

marzec oleje silnikowe
kwiecień transport dystrybucyjny
maj  pojazdy budowlane
czerwiec  transport długodystansowy
lipiec-sierpień  ciężarówka – pasja i hobby
wrzesień  transport pasażerski 
październik transport spożywczy i chłodniczy
listopad pojazdy komunalne
grudzień przyczepy, naczepy, zabudowy

samochody dostawcze
autobusy, mikrobusy i vany

zabudowy i osprzęt specjalistyczny
wyposażenie dodatkowe
paliwa i karty paliwowe

ogumienie
zarządzanie flotą

pojazdy ciężarowe różnych segmentów
komponenty, technologie, akcesoria
szkolenia i doskonalenie techniki jazdy
naczepy i przyczepy 
telematyka 
oleje i smary
nawigacje

 ... i wszystko  co związane z transportem drogowym



ercedes zawsze miał w sobie „coś”. 
Z czasem fi rma nauczyła się ma-
mić klientów gadżetami. Słychać 

głosy, że marka oddaliła się od dawnej, 
niezachwianej rzetelności. Lecz producent 
zawsze umiał odnaleźć właściwą drogę 
w zawiłościach zmian na rynku: zarówno 
aut osobowych, jak użytkowych. Dowo-
dem na to jest, że w przeciwieństwie do 
wielu konkurentów wciąż istnieje i ma się 
dobrze. Ciągnik Actros 1846 ma dwa, zgo-
ła odmienne oblicza, co jest być może uni-
wersalną receptą na zwabienie nabywcy. 

Można w butach

Egzemplarz na zdjęciach jest dość wy-
jątkowy. Wyposażono go w kabinę Me-
gaspace, czyli największą z oferowanych 
w tym modelu. Jej główną cechą jest zu-
pełnie płaska podłoga. Kiedyś tylko Re-
nault Magnum miało taką. Actors to 
zmienił. Lecz choć tak duża, Megaspace 
nie należy do największych na rynku. 
Jest raczej… niska! Wysokość od podłogi 
do sufi tu wynosi 207 cm. Dokładnie tyle 
samo, co w Magnum. Mniej natomiast 

niż w ciężarówkach, 
w których jest podest 
nad silnikiem. W naj-
wyższym Iveco Stralisie od tunelu do da-
chu jest 208 cm, w MAN-ie TGA i DAF-ie 
XF105 – 210 cm, a w Scanii – aż 222 cm. 

Z drugiej strony wysokość przekraczająca 
2 m, umożliwia większości kierowców wy-
godne wyprostowanie się i chodzenie po 
kabinie. Wyżej hula wiatr. Z praktycznego 
punktu widzenia ważniejsze jest ukształtowa-
nie tablicy rozdzielczej. Odkąd rozpowszech-
niły się deski wygięte z prawej strony ku kie-
rowcy, niewygodnie jest czasem przechodzić 
na przykład z fotela na leżankę. Mercedes jest 
inny. Deska wygina się łagodnie, a w dolnej 
części jest zwężona. Raczej nie zawadza się 
o nią kolanem czy butem. Na tablicy, z prawej 
jest mała dźwignia hamulca postojowego. 
Lewarka skrzyni biegów nie ma. Actros ma 
zautomatyzowaną przekładnię PowerShift , 
którą steruje się za pomocą dżojstika na pod-
łokietniku. Podłokietnik zaś jest składany 
i również nie przeszkadza w przemieszcza-
niu się po kabinie. 

Mercedes stosuje w Actrosie jako wy-
kończenie szare plastiki w kilku odcie-

niach. Ton wnętrzu nadaje jasny popiel. 
Fotele i leżanka są ciemne, prawie czarne. 
Podobnie jak drobne elementy wyposa-
żenia, np. gniazda na kubki, nawiewy itp. 
W dzisiejszej dobie ten styl trąci myszką. 
Zwłaszcza, że jakość plastików jest iście 
„korporacyjna”. Są bezduszne i robią wra-
żenie odrobinę tandetnych. Wskaźniki są 
jednak oprawione w półmatową imitację 
drewna orzechowego. Kolejna niespo-
dzianka czeka nocą: dyskretne podświe-
tlenie kabiny ma formę rozsianych na 
sufi cie gwiazdek. 

Schowków jest dużo i są duże. Pod le-
żanką jest miejsce na chłodziarkę. Wypo-
czywający kierowca ma za głową przełącz-
niki oświetlenia kabiny, a także lampkę 
i dwie kieszenie na drobiazgi. Poniżej 
jest wąska półka. Wyobraźmy sobie tam 
telefon, ulubioną książkę i paczkę landry-
nek, a zrobi się całkiem przytulnie. Przed 
miejscem pasażera znajduje się składany 
stolik. Nie jest ani stabilny, ani estetycz-
ny. Scania ma o niebo lepszy. W Actrosie 

Wyższy poziom
Actros imponuje, ale im bliżej go poznawać, 
tym więcej rodzi się pytań.

Mercedes-Benz Actros 1846 LS 4×2

Dmc (t) ............................................................................. 18
Kabina ................................... sypialna, wysoka Megaspace
Silnik .........................................................................OM501
Liczba cylindrów ..............................................................V6
Pojemność (dm3) ............................................................. 12
Moc (KM/kW/obr/min) .................................... 456/335/1800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ........................ 2200/1080
Skrzynia biegów....................zautomatyzowana PowerShift
Liczba biegów .................................................................. 12
Przełożenie mostu napędowego ................................ 2,846
Zawieszenie przednie ........................... resory paraboliczne
                     tylne ...............................................powietrzne
Hamulce ................................................................. tarczowe
Napęd ............................................................................4×2
Gwarancja ............................................ na układ napędowy, 
  ........................................................... 3 lata lub 450 tys. km
Przeglądy ........................................wg wskazań komputera
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można go całkiem zdemontować, tylko co 
z nim wtedy zrobić? Zostawić w domu? 

Trendsetter?

Wprowadzając Actrosa w 1996 r. Merce-
des wyposażył go w szereg urządzeń elektro-
nicznych, określanych wspólnym mianem 
Telligent. Z grubsza chodziło o zintegro-
wanie, również w świadomości odbiorcy, 
cyfrowych pomocników w spójny system 
„sztucznej inteligencji” panujący nad cię-
żarówką. Cztery lata później MAN przed-
stawił swoją „Truckonology Generation” 
i dla wszystkich stało się jasne, że elek-
tronika coraz głębiej będzie ingerować 
w działanie pojazdu. 

Odnowiony w 2008 r. Actros, jako 
pierwsza ciężarówka na rynku, dostał 
w standardzie zautomatyzowaną skrzynię 
PowerShift . Doniesienia Mercedesa i jego 
rywali wydają się potwierdzać, że i tym ra-
zem zarząd fi rmy nie pomylił się. Ogólnie 
rzecz biorąc udział nabywców wybierają-
cych tego rodzaju skrzynie do ciężarówek 
dalekobieżnych rośnie. Ze swej strony 
urządzenia te ewoluują niezwykle szybko. 
Obok modeli do pojazdów na długie trasy, 
powstają wersje do ciężarówek budowla-
nych oraz dystrybucyjnych. 

PowerShift  obecnego Actrosa to dru-
ga już generacja tej skrzyni. Zmienia biegi 
szybciej i bardziej płynnie niż pierwsza. 

W modelu 1846 ma 12 biegów, z których 
ostatni jest biegiem bezpośrednim. Opro-
gramowanie umożliwia jazdę „na luzie”, gdy 
warunki na to pozwalają. Funkcja ta nosi 
nazwę „Eco Roll”. Inny program pozwala 
rozkołysać pojazd i wydostać się z grzą-
skiej pułapki, a następny „Power” opóźnia 
zmianę biegu, aby kierowca mógł korzystać 
z pełnej niemal mocy silnika, gdy to koniecz-
ne. Ponieważ jazda w tym trybie przyczynia 
się do zwiększenia zużycia paliwa, jest on au-
tomatycznie wyłączany po 10 minutach. 

Podczas jazdy po placu, zabierania czy 
zostawiania naczepy można włączyć tryb 
manewrowy, który czyni pedał gazu mniej 
czułym na nacisk i pozwala precyzyjnie 
kierować. PowerShift  właściwie nie ma 
wad, może poza jedną: „kick down” włącza 
niższy bieg zbyt późno. 

Hamulce zasadnicze również sterowa-
ne są elektronicznie. Pomaga im hamulec 
wydechowy oraz retarder. Obydwa uru-
chamia ta sama dźwignia pod kierownicą. 
Dwa pierwsze stopnie: „góral”, kolejne trzy 
– retarder. 

Mercedes stosuje w Actrosie wyłącz-
nie silniki widlaste w wersjach o sześciu 
i ośmiu cylindrach. Ewenementem jest V6, 
taki jak w naszym egzemplarzu. Wszyscy 
pozostali producenci z europejskiej „Wiel-
kiej Siódemki” optują za „szóstkami”, ale 
rzędowymi. Mercedes proponuje je rów-

Komputer pokładowy 
„mówi po polsku”.

Tablica rozdzielcza wygina się efektownie w środkowej części. Dół 
jest zwężony. Dzięki temu wygodniej jest chodzić po kabinie. Podłoga 

kabiny Megaspace jest zupełnie płaska. Skrytek i półek nie brakuje. 

Drewnopodobna okładzina, a w zapasie 
dużo przycisków. Te, które czemuś 
służą są czytelnie opisane. 

Zautomatyzowana skrzynia 
PowerShift jest standardem. 
Dżojstik umieszczono dość 
wygodnie na odchylanym w tył 
podłokietniku. 

W samej tylko Szwecji, samochody cięża-
rowe przewożą corocznie 70 mln m3 drew-
na. Projekt „One More Pile” (ETT), w którym 
uczestniczy Volvo Trucks, obejmuje serię 
testów praktycznych z dłuższymi niż standar-
dowe zestawami drogowymi, przewożącymi 
cięższy ładunek dłużycy drzewnej. 

Zestaw „One More Pile” ma długość 30 m
i transportuje 65 t dłużycy drzewnej. Te-
sty praktyczne takiego zestawu rozpoczęto 
w styczniu 2009 r. Dotychczas poko-
nał on 525 tys. km i przewiózł ponad 
100 tys. t dłużycy drzewnej pomiędzy Över-
kalix a Piteå w północnej Szwecji. 

Już na półmetku projektu sprawdziły się 
wcześniej wysuwane przypuszczenia: w po-

Więcej za mniej
Dłuższe zestawy drogowe do prze-
wozu dłużycy drzewnej, testowane 
w ramach projektu „One More 
Pile” (O jeden stos więcej), 
mogą zapewnić redukcję emisji 
dwutlenku węgla w transporcie 
leśnym o ponad 20%.

równaniu z konwencjonalnymi pojazdami do 
przewozu dłużycy drzewnej, transport zesta-
wami „One More Pile” znacznie obniża emisję 
toksycznych substancji. Z testów wynika, że 
zaletą takich zestawów jest nie tylko mniejszy 
wpływ na środowisko, ale również większe 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i opłacal-
ność w eksploatacji. Pod względem zdolności 
pokonywania przeszkód terenowych, statecz-
ności i skuteczności hamowania nie różnią się 
niczym od samochodów ciężarowych do tej 
pory obsługujących transport leśny. 

Kontynuując badania, planuje się m.in. wy-
próbowanie pojazdów testowych w regular-
nej eksploatacji w innych regionach Szwecji. 

Projekt „One More Pile” jest wspólnym 
przedsięwzięciem szwedzkiego Instytutu Ba-
dawczego Leśnictwa, Szwedzkiej Dyrekcji 
Dróg, Volvo Trucks, Parator, Szwedzkiej Fe-
deracji Przemysłu Leśnego, Holmen, SCA, 
Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, 
Szwedzkiego Stowarzyszenia Przewoźników 
Drogowych i Krajowego Stowarzyszenia Za-
rządców Dróg Prywatnych.  ▐

Fot. Volvo

Składany stolik jest praktyczny, ale niezbyt stabilny. 
Można go całkiem zdemontować. Siedzisko fotela pasażera jest składane

 – kolejne ułatwienie w poruszaniu się po Actrosie. 
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nież, ale w skromniejszym Axorze. Trudno 
powiedzieć, skąd taka różnorodność w do-
bie racjonalizacji i konstrukcji modułowej. 
Być może nabywcy są mimowolnie częścią 
wielkiego eksperymentu, który ostatecz-
nie rozstrzygnie co lepsze: „rzędówka” 
czy „fałka”. Byłoby to badanie prowadzone 
z iście niemieckim rozmachem! Zapewne 
stoimy u progu zmian. Już w chwili debiu-
tu nowego Actrosa w naszym kraju, dyrek-
tor sprzedaży i marketingu samochodów 
użytkowych w Mercedes-Benz Polska He-
iko Schulze zapowiadał, że w 2012 r. dołą-
czy do gamy jednostek napędowych silnik 
rzędowy, który jest „tańszy w produkcji”, 
jak się wyraził pan Schulze. Wśród zalet 
silników widlastych wymienił natomiast 
żywotność i wysoką kulturę pracy. 

Żeby rachunek się zgodził

Actros polakierowany w „szampańskim” 
odcieniu beżu z naczepą Profi  Liner fi rmy 

Wprowadzanie opon bieżnikowanych 
do oferty rozpoczęto od opon Eco-
pia dla samochodów ciężarowych 
– M749, ze wzorem bieżnika za-
projektowanym z myślą o eksplo-
atacji autostradowej. Dostępne są 
już w europejskiej sieci dealerskiej 
Bandag.

M749 Ecopia na oś napędzaną 
zapewniają dobrą przyczepność oraz 

doskonałe prowadzenie na mokrych nawierzch-
niach, ograniczając jednocześnie zużycie paliwa 
i emisję gazów.

Opony regenerowane nie tylko 
wymagają mniejszej ilości ener-
gii i zasobów w fazie produkcji, 
ale również pozwalają na bar-
dziej efektywne wykorzysta-
nie materiałów, co przekłada 
się na zmniejszenie liczby 
opon przeznaczanych do re-
cyklingu lub utylizacji.

Wzór bieżnika odpowiada za 
około 40% oporów toczenia opony, natomiast 
udział w pozostałych 60% mają składniki zasto-
sowane do budowy karkasu. Zastosowanie kar-
kasu M749 Ecopia o niskich oporach toczenia 
w oponach bieżnikowanych umożliwia maksy-
malne wykorzystanie jego potencjału do zmniej-
szania zużycia paliwa.

Firma Bridgestone planuje rozszerzać linię 
opon bieżnikowanych Ecopia, wprowadzając 
pod koniec tego roku kolejny wzór bieżnika R109 
przeznaczony dla naczep.

W ramach oferty opon bieżnikowanych Retread 
dostępne są również opony napędowe Qualitread 

M729 oraz opony do przyczep R168. Od 
kwietnia 2011 roku dołączy do nich 

wzór Qualitread M729 EVO.
Opona regionalna napędowa 

M729 charakteryzująca się głębo-
kim, wieloblokowym wzorem bież-
nika, znana jest z długiego przebie-
gu oraz odporności na nieregularne 

zużycie. Regionalny wzór bieżnika 
o dużej objętości do opon naczepowych 

i przyczep R168 zapewnia doskonałe przebiegi 
i osiągi we wszystkich zastosowaniach drogo-
wych.

Połączony asortyment Bridgestone Retread 
i Bandag tworzy sieć ponad 140 europejskich 
przedstawicielstw handlowych. ▐

Fot. Bridgestone

Życie po życiu
Bridgestone uzupełnia swoją 
ofertę opon bieżnikowanych. 
Od stycznia znalazły się 
w niej opony M749 Ecopia, 
Qualitread M729 oraz R168.
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B Krone, wyposażoną w osłony boczne pre-

zentuje się znakomicie. Jednak przy bliż-
szym kontakcie okazuje pewną oschłość. 
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że 
został stworzony pod dyktando liczb. Nie 
tylko tych, wygenerowanych przez kon-
struktorów, ale również otrzymanych 
w dziale fi nansowym koncernu. „Dar-
mowa”, standardowa skrzynia PowerShift  
odzwierciedla całą fi lozofi ę stojącą za tą 
ciężarówką. Mamy więc dużą wygodę, 
wręcz muśnięcie luksusu, ale w formie 
urządzenia lekkiego, długowiecznego 
i przynoszącego oszczędności na kosztach 
eksploatacji. 

Za gwiazdą na przedzie jest uważnie 
skonstruowana maszyna, nastawiona na 
poprawne działanie. Możesz się w niej do-
patrywać legendy, symbolu, lat doświad-
czeń, ale jeśli potrzebujesz klimatu – jedź 
do Ciechocinka. ▐ 

Michał Kij
Fot. M. Kij

Pod leżanką obszerne szuflady, a w opcji 
lodówka. W okolicach głowy lampka, przyciski 
oświetlenia i kieszonki na relaksującą lekturę. 

Wyróżnikiem najnowszego Actrosa są „brwi” nad 
szybą i wlot powietrza z szerokich sztab ułożony 

w wyraźne V. Współgrają z tym obudowy lusterek.

Naczepa Krone Profi Liner ma osłony boków. Pytanie brzmi: czy ich masę równoważą 
korzyści wynikające z poprawienia aerodynamiki zestawu? 
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Mają wszystko, z czego słynie Sca-
nia V8, a nawet więcej. Dotknęła 
ich ręka mistrza! Na zaproszenie 

Scanii, legendarna szwedzka fi rma Svem-
pas zajmująca się tuningiem ciężarówek, 
przygotowała pojazd wyjątkowy pod każ-
dym względem. Choć powstanie tylko 100 
sztuk, będzie oferowany na całym świecie. 
Znaleziony na plaży bursztyn jest cenną 
zdobyczą. Można go oprawić i nosić jako 
elegancką ozdobę. „Black Amber”, czyli 
tak zwany czarny bursztyn, w głębokim, 
ciemnym odcieniu jest bardzo rzadki 
i przez to niezwykle cenny. Właśnie on 
zainspirował tegoroczną limitowaną edy-
cję Scanii V8. 

„Razem z fi rmą Svempas i jej zespołem, 
stworzyliśmy design, który będzie wyróż-
niał się zawsze i wszędzie. Bez względu na 
to, czy mówimy o kabinie z zewnątrz, czy 
o jej wyposażeniu, nie ma najmniejszej 
wątpliwości, jak wiele troski i uwagi wło-
żyliśmy w projekt. Naturalnie zachowa-
liśmy tradycyjne cechy Scanii V8: niepo-
skromioną moc, ekonomię eksploatacji 
i wytrzymałość” – opowiada Kristofer 
Hansén, szef stylistów w Scanii.

Podstawą dla limitowanej serii „Black 
Amber” jest nowa generacja Scanii V8 
przedstawiona w kwietniu 2010 r. Cięża-
rówki te są dostępne z kabinami Highline 
lub Topline. Silnik można zamówić w za-

leżności od potrzeb: Euro 5 lub EEV. Do 
wyboru są wersje od 500 KM i 2400 Nm do 
730 KM i 3500 Nm.

„Black Amber” wzbogacone jest grafi ką 
łączącą akcenty matowe i błyszczące oraz 
chromowanymi detalami. W standardzie jest 
metaliczny lakier „Black Amber” na kabinie 
i spojlerach, dekoracyjne, czarne, matowe 
„płomienie” ze złocistymi, lśniącymi ob-
wódkami, wlot powietrza w kolorze „Black 
Brilliant” oraz lusterka zewnętrzne, oprawy 
do refl ektorów i emblematy przy klamkach 
w połyskliwym odcieniu „Piano Black”. Wy-
eksponowano również nity mocowania ele-
mentów zewnętrznych i zastosowano kseno-
nowe refl ektory. Stopnie wejściowe pokryto 
anodyzowaną, czarną powłoką.

We wnętrzu znalazły się materiały 
o wysokiej jakości. Jest komfortowo i ele-
gancko. Entuzjaści z pewnością docenią 
dodatki: symbole Scanii V8 i gryfa. Czarne 
skórzane fotele z pomarańczowym symbo-
lem V8, kierownica pokryta czarną, per-
forowaną skórą ze wstawkami w odcieniu 
„Black Amber” i skórzana mata z pasem 
nawiązującym do symbolu V8 mówią 
same za siebie. Każdy pojazd z limitowanej 
serii Black Amber jest osobiście podpisany 
przez założyciela fi rmy – Sven-Erika Ber-
gendahla „Svempę” i nosi indywidualny 
numer od 1 do 100. Tablica limitowanej 
serii  z numerem egzemplarza i podpisem 
„Svempy” jest zamocowana na tylnej ścia-
nie kabiny. 

Kierowca ma do dyspozycji m.in. radio 
z odtwarzaczem DVD oraz nawigację z wy-
suwanym monitorem i telewizor LCD 22”. 

Limitowana seria „Black Amber” jest do-
stępna jako ciągnik siodłowy lub podwozie. ▐

Fot. Scania

Dla prawdziwych fanów posiadanie ciężarówki Scania V8 to za mało. 
Poświęcają długie godziny, niezmordowanie budując jej indywidualność. 
Wielu z nich pewnie ucieszy wiadomość, że Scania wypuszcza kolejną, 
limitowaną serię niezwykłych ciężarówek.

Aluminiowe felgi są w kolorze „Black Brilliant”. 
Mają chromowaną obręcz i nakrętki kół

Tablicę z numerem serii i podpisem Sven-
Erika Bergendahla „Svempa” zamontowano 
na honorowym miejscu w kabinie

Lusterka zewnętrzne i emblematy 
przy klamkach są w odcieniu „Piano Black”

TruckVan& 7

Czarny bursztyn

Bursztynowe akcenty na kierownicy, 
podkreślają charakter auta
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rzeci co do wielkości niemiecki pro-
ducent naczep nie wytrzymał kryzy-
su. Sprzedaż spadła o 90%. Doszło do 

ogłoszenia upadłości. Lecz szybko przyszło 
rozwiązanie. Z pomocą zjawiła się ulokowa-
na po sąsiedzku fi rma Ulricha Humbaura, 
specjalizująca się głównie w lekkich przy-
czepach do różnych zastosowań. Dużymi 
pojazdami – naczepami – zainteresowała 
się niedawno, w 2004 r. Przejęcie Kögela ma 
w tym kontekście newralgiczne znaczenie. 
Daje dostęp do nowoczesnych zakładów, 
o olbrzymich zdolnościach produkcyjnych. 
Równie ważne jest doświadczenie konstruk-
torów fi rmy Kögel, którzy mają na swoim 
koncie pojazdy nader zróżnicowane. Jest 
wśród nich zaawansowany technicznie, zbu-
dowany przy użyciu włókien węglowych pro-
totyp Phoenixx z 2006 r., a na przeciwległym 
końcu opracowana w tym samym czasie, 
tania i nastawiona na zdobycie dużej liczby 
klientów seria Foxx. Co ciekawe, od chwili 
debiutu była oferowana w sprzedaży interne-
towej. Choć oba eksperymenty nie wywołały 

rewolucji na rynku, wiedza zdobyta podczas 
ich przeprowadzania jest bezcenna. 

Dobry start

Zaledwie rok po zmianie właściciela, z Burt-
nbach płyną pokrzepiające wieści. Sprzedaż 
idzie lepiej, niż przewidywał plan. Firma 
zwiększa produkcję i zapowiada nowe, inno-
wacyjne naczepy. 

Dawne zakłady Kögela pracują, choć zmniej-
szenie zatrudnienia było niestety konieczno-
ścią. Główna fabryka znajduje się w Burten-
bach, około 20 minut drogi samochodem 
od siedziby fi rmy Humbaur w Gersthofen. 
W tym miejscu odbywa się zabezpieczanie 
ram naczep metodą KTL oraz montaż goto-
wych pojazdów. W zakładzie w Choceniu, 
w Czechach powstają surowe ramy. Urucho-
miony w 2008 r. zakład w Stargardzie Szcze-
cińskim nie funkcjonuje. 

Fabryka w Chceniu ma wydajność 450 
ram na tydzień. Zakład w Burtenbach może 
wyprodukować w tym samym czasie 500 po-

jazdów. Są to nie tylko naczepy, ale również 
przyczepy i nadwozia wymienne. Obecnie 
zatrudnia 410 osób. Na linii montażowej 
w Burtenbach powstają obok siebie nacze-
py Humbaur i Kögel. Bardzo łatwo można 
odróżnić jedne od drugich już na samym 
początku linii montażowej. Kluczem jest 
sposób zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Pojazdy Humabaur mają ocynkowaną, sre-
brzysto-szarą ramę utworzoną z elementów 
łączonych śrubonitami. Kögel ma spawaną, 
czarną, matową, malowaną kataforetycz-
nie. Cynkowanie jest charakterystyczne dla 
produktów Schmitz, a kataforeza dla Krone. 
Są to dwaj najważniejsi rywale Kögela. Być 
może to właśnie on na własnej skórze spraw-
dzi, który ze sposobów ochrony jest lepszy 
i pod jakim względem. 

Nanotechnologia

Zespawane ramy z Chocenia są przesyłane 
do Burtenbach. Nie czekają długo na dalszą 
obróbkę. Już na początku otrzymują numer 
VIN. Potem są poddawane śrutowaniu. Peł-
ni ono dwie funkcje: pozwala oczyścić je 
ze śladów korozji, a zarazem wzmocnić ich 
strukturę. Później ramy przechodzą proces 
malowania kataforetycznego. Są zanurzane 
w szeregu wanien. Zaczyna się od kąpieli, 
która ma usunąć zanieczyszczenia. Później 
zachodzi już właściwy proces kataforezy. 
Nałożona powłoka jest szczelna i mocno 
związana z powierzchnią ramy. Nowością 
jest zastosowanie ceramicznej nanotechno-
logii, zapożyczonej od fi rmy Henkel. Mówiąc 
w uproszczeniu „uszczelnia” ona dodatkowo 
powłokę KTL. 

Linia malowania kataforetycznego była 
bardzo drogą inwestycją. Pracuje w ruchu 
ciągłym. Wydatek energii potrzebny do jej 
uruchomienia, czyli głównie ogrzania cieczy 
„pracujących” w wannach jest bardzo duży. 
Dlatego nawet w okresach osłabienia popy-
tu linia nie jest wygaszana. Była w gotowości 
również przez cały niemal okres, poprzedza-
jący zmianę właściciela. 

Więcej i inne
Od jesieni 2009 Kögel należy do firmy Humabur. Nowy 
właściciel zapewnia, że rozwój produktów, będzie traktować 
równie poważnie, jak finanse. Z korzyścią dla stabilnego 
rozwoju w przyszłości.

Ramy Kögel zabezpieczone przed korozją 
w procesie kataforezy. Firma dysponuje wannami 
umożliwiającymi zanurzanie ram dla pojazdów 
o długości zwiększonej do 14,9 m.
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Wyjeżdżająca z linii KTL rama ma pół-
matowy ciemnoszary kolor, prawie czarny. 
Nabywca może zażyczyć sobie, aby została 
dodatkowo pokryta lakierem o dowolnej 
właściwie barwie. Zabieg taki ma znaczenie 
głównie estetyczne. Warstwa KTL stanowi 
wystarczającą ochronę przed korozją. 

Do ram montowane są elementy podwo-
zia: osie, nogi podporowe, sworznie kró-
lewskie, układy elektryczne i pneumatyczne 
oraz koła. Wszystko według zamówienia 
klienta. Zespoły te pochodzą od renomo-
wanych producentów, takich jak BPW, SAF, 
Jost, Hella. Nadal w ofercie fi rmy są własne 
osie Kögel Trax. 

Na kolejnych stanowiskach zabudowuje 
się nadwozie. Firma ma w ofercie komplet 
najpopularniejszych pojazdów: skrzynio-
we, kurtynowe, furgony i chłodnie. Ofertę 
posortowano od nowa. Obecnie są w niej 
naczepy klasy Mega, „odchudzone” Light 
oraz bardziej wyspecjalizowane pojazdy 
przystosowane poprzez odpowiedni system 
mocowania ładunku do transportu kręgów 
stali, bel papieru lub stalowych mat. Ponadto 
Kögel proponuje naczepy podkontenerowe. 
Nowością, której wytwarzanie uruchomiono 
niedawno, są pojazdy dla przemysłu budow-
lanego i rolnictwa: niskopodwoziowa nacze-
pa i przyczepy do transportu maszyn robo-
czych: trzy- i czterooosiowa. Ofi cjalny debiut 
przed dużą publicznością miały podczas wy-
stawy w Hanowerze, we wrześniu 2010 r. 

Na dłuższą metę

Jedno się nie zmieniło: Kögel nadal nama-
wia do szerokiego stosowania wydłużonych 
naczep. Chodzi o pojazdy, którym dodano 
z tyłu około 1,3 m. Przy długości 14,9 m 
naczepa taka tworzy z ciągnikiem zestaw 
mierzący 17,8 m. Czyli i tak mniej niż inny, 
typowy zestaw powszechnie występujący na 
europejskich drogach – ciężarówka z przy-
czepą. W porównaniu ze zwykłą naczepą zy-
skuje się dodatkowe 8 m3 objętości wnętrza, 
co pozwala pomieścić 6 europalet więcej. 

Tego rodzaju długie naczepy fi rma określa 
mianem Euro Trailer. 

Oferta wydłużonych naczep Kögel jest 
w dniu dzisiejszym niemal tak bogata, jak 
pojazdów typowych, krótszych. Poza nacze-
pami kurtynowymi fi rma proponuje długą 
chłodnię wyposażoną w „rękaw” pod da-
chem usprawniający dystrybucję zimnego 
powietrza wewnątrz. 

Kögel przekonuje do pomysłu naczepy 
Euro Trailer kilkoma argumentami. Trzy naj-
ważniejsze odwołują się nie tylko do korzy-
ści, jakie odnoszą użytkownicy, ale również 
do odczuć innych kierowców, wywołanych 
obecnością większych pojazdów na drodze. 

Pierwszym są naturalnie możliwości prze-
wozowe. Długa naczepa w wersji Mega ma 
ładownię o objętości 111 m3, co daje miej-
sce dla 37 europalet, podczas gdy zwykła 
z trudem sięga 100 m3. Drugim jest dosto-
sowanie do istniejącej infrastruktury. Zestaw 
mierzący 17,8 m jest wprawdzie dłuższy od 
zwykłego 16,5-metrowego, ale i tak krótszy 
niż dopuszczany przepisami zestaw z przy-
czepą o długości maksymalnie 18,75 m. Mie-
ści się na typowych europejskich parkingach 
i rondach. Po trzecie wreszcie, ciężarówka 
z naczepą to znajomy widok dla innych użyt-
kowników dróg. Widząc wydłużony zestaw 
mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że 
mają do czynienia z pojazdem w jakikolwiek 
sposób nietypowym. 

Powyższe czynniki, zdaniem Kögela dają 
przewagę naczepom Euro Trailer nad propo-
nowanymi głównie przez Krone zestawami 
EuroCombi złożonymi z typowego ciągnika 
z przyczepą centralnoosiową lub zwykłej 
ciężarówki z wózkiem dolly i posadowioną 
na nim naczepą. Euro Trailer jest w chwili 
obecnej rozsądnym kompromisem między 
dążeniem do zwiększenia ilości przewożone-
go ładunku, a istniejącą infrastrukturą i na-
wykami użytkowników dróg. Zarazem Kögel 
nie odżegnuje się od pomysłu EuroCombi, 
udowadniając, że takie „jamniki” mogą do-
datkowo zyskać, jeśli zwykłą naczepę zastąpi 
się wydłużoną. 

Dodajmy, że obecnie Kögel, Schmitz-Car-
gobull i Wielton porozumiały się i testują 
u klientów na terenie Polski wydłużone na-
czepy, rejestrowane na razie na zasadzie od-
stępstwa od homologacji. Możliwe, że w tym 
roku będzie można rejestrować takie pojazdy 
w ramach homologacji, jak ma to już miejsce 
w Czechach czy Szwecji. Bariery wciąż sta-
wiają Niemcy i Rosja. Trudno przewidzieć, 
kiedy długie zestawy staną się dla nabywców 
opcją wartą rozważenia. Sprawa jest w istocie 
w rękach ustawodawców. 

Powrót na budowę

Niezależnie od rozwijania typowych pro-
duktów, Kögel zamierza rozwijać projekt no-
woczesnej wywrotki. Ma pojawić się ona na 
wiosnę 2011. 

Firma zajmowała się produkcją wywrotek, 
choć krótko. Przed kilkoma laty przewinął 
się przez jej ofertę samowyładowczy model 
z kiprem typu „half-pipe”. Wyróżniała go mul-
da, wykonana z kilku rodzajów materiałów, co 
służyło w pierwszym rzędzie obniżeniu masy 
własnej pojazdu. Teraz Kögel zamierza przy-
pomnieć ten pomysł. Nowa naczepa wywrot-
ka ma być wytrzymała, ale lekka. 

Na rok 2011 zaplanowano produkcję rzę-
du 10 tys. pojazdów. Jednak zainteresowanie 
nabywców rośnie szybciej niż plany produ-
centa. W ciągu siedmiu tygodni od zakoń-
czenia wystawy w Hanowerze wpłynęło wię-
cej zamówień niż ktokolwiek się spodziewał. 
Pod koniec 2010 roku klienci składali tygo-
dniowo około 180 zamówień, a niekiedy ich 
liczba przekraczała 300. 

Są i tacy, którzy wstrzymywali się z zaku-
pem nowych pojazdów, do chwili, gdy sytu-
acja producenta będzie jasna. Teraz wracają. 
Atutem Kögela jest nie tylko doskonale zna-
na marka. Wspiera ją rozbudowana, własna 
sieć serwisowa oraz szereg autoryzowanych 
warsztatów ciężarówek, które podejmują się 
również obsługi tych naczep. ▐ 

Michał Kij
Fot. M. Kij, Kögel

Naczepy pojawiły się w ofercie firmy 
Humbaur w 2004 r. Teraz produkowane 
są obok pojazdów Kögel, w Burtenbach. 

Wyróżnia je ocynkowana, srebrzysta rama. 

Nowość w ofercie, przyczepy 
niskopodwoziowe oraz tego rodzaju 
naczepa mają zainteresować 
nabywców z branży budowlanej.

Naczepy o zwiększonej długości oferują 
konkretne korzyści. Sześć europalet więcej to 
dużo. Na pierwszym planie najnowszy model, 

w tle pierwotna wersja Kögel MAXX-Mega.

Masa własna Kögel Cool 
najlżejszych odmian wynosi 
6,6 t. Wyposażenie dodatkowe 
umożliwia transport np. półtusz.
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olenderska marka ma dobre notowa-
nia u kierowców jeżdżących w długich 
trasach. Ciągniki są wygodne i ekono-

miczne. Kabina Super Space Cab to po prostu 
salon. Duża, rozsądnie rozplanowana, cicha. 
I świetnie wykończona. Starannie i jakoś tak… 

po ludzku. Kolory są miłe dla oka, ciepłe, moż-
na dobrze się przy nich czuć. 

Kilka fi rm serwuje w lekkich ciężarówkach 
siermiężny, oschły wystrój, który stopniowo 
zanika, gdy przesuwamy się w górę oferty, 
w stronę pojazdów na długie trasy. DAF postę-

puje odwrotnie: doskonały styl kabin dalekobież-
nych spływa w dół, aż do dystrybucyjnego LF. 

Wskoczyć, jechać

Mały LF jest kompletnym przeciwień-
stwem pozbawionych grama człowieczeń-
stwa ciężarówek, jakie obijają się o dziurawe 
ulice tysiącami, rozwożąc artykuły pierw-
szej potrzeby i najróżniejsze przesyłki. Wy-
starczy spojrzeć. DAF jest sympatyczny. Ka-
bina ma miękki zarys z podcięciem u dołu, 
a zderzak z wlotem powietrza układa się 
w szeroki „uśmiech”. Ten zwinny targarz 
jest ruchomą reklamą właściciela. Całym 
sobą zachęca do korzystania z jego usług lub 
kupowania jego towarów. Kto uważa, że to 
bez znaczenia, niech zastanowi się, co nim 
kieruje, kiedy w obcym mieście wybiera 
miejsce, żeby coś przekąsić. Czy nie mówi 

Windowanie
Nie trzeba się z nim oswajać. Jest łatwy do opanowania od pierwszej chwili. Nie wymaga 
wysiłku podczas prowadzenia i jest przyjemny w środku. DAF do dystrybucji.

Menu komputera pokładowego 
jest po polsku. Funkcje wyszukuje 
się dużym pokrętłem z prawej 

strony tablicy rozdzielczej. 
Bardzo wygodnie. 

Kompaktowa tablica rozdzielcza jest czytelna 
i pozwala swobodnie czuć się w kabinie. 
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się wtedy do głodnego towarzystwa: „Może 
tutaj? Nieźle wygląda…” 

DAF jest miły nie tylko z twarzy. Jako 
współpracownik nie stwarza problemów. 
Samochód na zdjęciach ma 12-tonowe pod-
wozie przystosowane do pracy w dystrybucji. 
Ogumienie o małym rozmiarze sprawia, że 
kabina jest nisko. Wejście do wnętrza po dwu 
stopniach nie jest zanadto kłopotliwe. Poma-
gają uchwyty. Wskakujesz za kółko i od razu 
możesz jechać. Tablica rozdzielcza jest przej-
rzysta, mała, gruba kierownica dobrze leży 
w dłoni. Nie za dużo przycisków, wszystko 
na wierzchu i pod ręką. Bez szukania i zga-
dywania, co do czego. Teczka z papierami 
na stolik na tunelu, kanapka za siatką na 
tylnej ścianie, telefon do otworu na kubek. 
W kurtce możesz zostać, wnętrze jest tak 
rozplanowane, że najgrubsze rękawy o nic 
nie zawadzą. Jeśli nie planujesz często wy-
chodzić, zrzucenie jej i zawieszenie nie wy-
maga gestów z pogranicza gimnastyki arty-
stycznej. Mimo zwartych wymiarów, kabina 
jest obszerna. 

Pneumatyczny fotel z pełną regulacją ma 
zarówno kierowca, jak pasażer. Taka kom-
pletacja wyposażenia nie jest częsta i nie za-
wsze konieczna, jednak przy dwuosobowej 
obsadzie warto w nią zainwestować. Tapicer-
ka wygląda estetycznie, a wykrój siedziska 
i oparcia przyjemnie obejmuje plecy i uda. 

Zarazem nie ogranicza ruchu. Z foteli można 
daleko sięgać. 

Pod stolikiem na tunelu jest spory, prosto-
kątny schowek. Drobiazgi można położyć na 
przykrytym gumową wykładziną zagłębieniu 
z wierzchu deski rozdzielczej. Dodatkowe 
półki, zabezpieczone siatką są pod dachem. 
Na drzwiach znajdują się płytkie kieszenie. 

DAF znalazł bardzo wygodny sposób ob-
sługi komputera pokładowego. Zamiast ma-
łych, łatwo „przeskakujących” klawiszy jest 
duże pokrętło z prawej strony „zegarów”. 
Menu jest po polsku, zatem dane o bieżącej 
eksploatacji, w tym chwilowe i średnie zużycie 
paliwa, można poznać w ciągu kilku sekund. 

Nienerwowo

Ciężarówkę napędzał najmniejszy, ofero-
wany przez DAF-a silnik, ale w najmocniej-
szej odmianie – 210 KM. Jak inne jednostki 
holenderskiego producenta, w układzie zasila-
nia wykorzystuje szynę common rail. Oczysz-
czaniem spalin zajmuje się układ SCR, wyma-
gający uzupełniania płynu AdBlue. W zamian 
samochód spełnia normę EEV, ostrzejszą od 
obowiązującej obecnie Euro 5. Dzięki temu 
można zaoszczędzić na opłatach drogowych. 

Z silnikiem współpracuje zautomatyzo-
wana skrzynka ZF, typu AS Tronic o 6 prze-

Skrzynka na zewnątrz auta przyda się, 
gdy trzeba schować coś brudnego. 
Ułatwia też dostęp do rzeczy 
użytecznych podczas załadunku 
czy obsługi codziennej pojazdu.

Przyjemna kolorystyka wnętrza, sporo praktycz-
nych schowków. Pokrętło i przyciski obsługujące 
zautomatyzowaną skrzynię są na tunelu silnika. 
Nie ma problemu, póki kierowcy nie przyjdzie 
do głowy zmieniać biegów własnoręcznie.

Wysuwana 
drabinka 

pozwala wygod-
nie wejść do 

środka ładowni.

Ładunek można umocować do ścian 
lub podłogi. Lampki są zagłębione w suficie, 

co zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia. 

Zabudowa Igloocar wyposażona jest 
w dwa wejścia. Przy tylnym zamontowano 
windę BÄR Cargolift. 

Tablica rozdzielcza jest ciemnografitowa, 
a jej dolna część ma jeszcze ciemniejszy 
odcień, co nadaje wnętrzu dynamiki. Kon-
sola ogrzewania i nawiewy w wersji Oasis 
mają matowo-chromowe wykończenie, 
a w wersjach Helios i Privilège – metalizo-
wane ciemniejsze zabarwienie.

Zmieniono również zderzaki i lusterka 
boczne. Dostępne są teraz lakierowane 
w kolorze nadwozia dla wersji Oasis oraz 
tak jak dotychczas w Helios, w wersji Pri-
vilege oferowany jest specyficzny zderzak 
przedni z modelu Bebop.

Kangoo 2011
Można już zamawiać Renault 
Kangoo w gamie przygotowanej 
na rok 2011. Nabywcy mają 
teraz do wyboru trzy nowe kolory 
lakieru: Brąz Mokka, Błękit 
Gwiazdy (metalizowane) oraz 
Szary Taupe (niemetalizowany), 
które dołączyły do siedmiu 
już oferowanych.

Kangoo 2011 daje wybór pomiędzy sil-
nikiem benzynowym a wysokoprężnym 
Euro 5. Silniki dCi Euro 5 są oznaczone 
ekologicznym znakiem eco2. Silnik 1,6 
16V 105 Euro 5 oferowany jest na bio-
etanol w wersjach Oasis i Helios i w po-
jazdach z automatyczną skrzynią biegów 
(we Francji). Silnik wysokoprężny 1,5 dCi 
Euro 5 jest dostępny w trzech wariantach 
mocy: dCi 75 (w Polsce tylko w wersji cię-
żarowej Oasis), dCi 90 oraz dCi 110.

W nowej gamie Kangoo 2011 są ofero-
wane wersje ciężarowe, które mogą być 
wyposażone w silniki 1,6 90 KM i 1,6 16V 
105 KM oraz silniki dCi 70, 80, 85 i 105 KM. 

Cena Kangoo edycji 2011 zaczyna się 
od 52 560 zł brutto. 

Zmiany wizerunkowe również objęły 
Kangoo Express. Cała gama jest napę-
dzana silnikami Euro 4, ale w ofercie do-
stępna jest także wersja Euro 5. ▐

Fot. Renault
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4 lutego 2011 r. licznik Carrier CO2NSE-
RVATION Meter pokazał, że klientom 
Carrier udało się uniknąć wyemitowania 
72 624 833 ton gazów cieplarnianych, 
co stanowi odpowiednik energii zużywa-
nej przez 8,8 mln amerykańskich gospo-
darstw domowych rocznie.  

„Licznik CO2NSERVATION Meter to 
skuteczne narzędzie, pozwalające wyka-
zać, że już dziś dysponujemy technolo-
giami umożliwiającymi znaczącą redukcję 
zużycia energii w systemach grzewczych, 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych” – po-
wiedział John Mandyck, wiceprezes firmy 
Carrier ds. strategii zrównoważonej go-
spodarki i ochrony środowiska. 

Produktem, który przyczynia się do 
ograniczenia gazów cieplarnianych jest 
nowy agregat Carrier Transicold Vector 
1550, charakteryzujący się niskim zuży-
ciem paliwa. Pozwala zmniejszyć ogólny 
ślad węglowy o 35% w porównaniu do 
konwencjonalnych systemów. Wykorzy-
stuje on niezawodną, w pełni elektryczną 
technologię Carrier Transicold opraco-
waną dla naczep chłodniczych. Sercem 
agregatu Vector 1550 jest opatentowana, 
oszczędna sprężarka hermetyczna. Przy 
radykalnym ograniczeniu zużycia pali-
wa dostarczana jest moc 14 800 watów 
– odpowiednia dla szerokiego zakresu za-
stosowań chłodniczych w dystrybucji lub 
transporcie długodystansowym. ▐

Fot. Carrier

Licz redukcję!
Warto kupować produkty 
energooszczędne – przekonuje 
firma Carrier Corp. Aby 
udowodnić niedowiarkom 
znaczenie takiego wyboru, 
uruchomiła licznik 
CO2NSERVATION Meter, który 
oblicza redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, jaką klienci na 
całym świecie uzyskali od roku 
2000 dzięki energooszczędnym 
urządzeniom klimatyzacyjnym, 
grzewczym i chłodniczym.

łożeniach. Steruje się nią za pomocą pokrętła 
i przycisków na tunelu silnika. Jest to niezbyt 
wygodne podczas manewrowania i wtedy, 
gdy kierowca będzie chciał sam zmienić prze-
łożenie. W momentach, kiedy ma to sens, np. 
u progu wzniesienia, potrzebna jest szybka re-
akcja. Nie ma innej rady, jak wyćwiczyć rękę, 
aby trafi ała w odpowiednie miejsce. 

Skrzynia działa w typowy dla tego rodza-
ju urządzeń sposób. W normalnych warun-
kach oprogramowanie nie przeciąga biegów. 
Rozpoznaje jednak, kiedy kie-
rowcy zależy na szybkim roz-
pędzeniu pojazdu. Wówczas 
zachowuje się nieco inaczej. 
Naturalnie wiele zależy też od 
masy ładunku i ukształtowa-
nia terenu. 

Skrzynia zautomatyzowana 
działa jak stary, wprawiony 
szofer. Konstrukcyjnie jest 
prostą, za to lekką skrzynią 
ręczną, pozbawioną synchro-
nizatorów. Kiedyś tylko bar-
dzo dobrzy kierowcy potrafi li 
maksymalnie wykorzystać 
niemałe możliwości tkwiące 
w tym urządzeniu. Teraz wy-
ręcza ich elektronika, która 
jest o tyle lepsza, że eliminuje 
praktycznie do zera ryzyko „zgrzytu”. I nigdy 
się nie męczy. Program sterujący skrzynią 
dba, aby zmieniała przełożenia z korzyścią 
dla ekonomiki eksploatacji. Skrzynia nie 
myli się, nie „pali” sprzęgła i znacząco wy-
dłuża żywotność układu napędowego. 

Po linii

W standardzie kabina jest podparta 
z przodu poduszkami gumowymi. Z tyłu 
ma zawieszenie mechaniczne. Na życzenie 
może być zawieszona mechanicznie na obu 
końcach. Dodatkowo zawieszenie można 
wzmocnić. Ostatnie modyfi kacje DAF-a LF, 
w modelu na rok 2009, miały na celu między 
innymi poprawienie komfortu jazdy. 

„Nasz” DAF miał amortyzatory ze spręży-
nami śrubowymi i z przodu, i z tyłu. Na nie-
równościach zachowywał się spokojnie. Do 
pleców jadących nie docierały szczegółowe 
wieści o jakości nawierzchni pod kołami. Ci-
sza panuje w kabinie aż do prędkości bliskich 
maksymalnej, wyznaczonej przez ogranicz-
nik. Obroty silnika nie wychodzą poza „zie-
lone pole”. Motor o mocy 210 KM bez wysił-
ku radzi sobie z 12-tonową ciężarówką sam, 
bez pomocy „silnego” przełożenia. Dlatego 
zastosowano „szybkie” 3,73. Ostatnie przeło-
żenie skrzyni to nadbieg. 

Widoczność z kabiny jest dobra. DAF ma 
dość wąską szoferkę, którą obejmuje od dołu 
szeroki, wystający zderzak. Jest wykonany ze 

DAF FA LF 45.210

Dmc (t) .............................................................................. 12
Kabina .......................................................................dzienna
Silnik ..........................................................................FR 152
Liczba cylindrów ...............................................................R4
Pojemność (dm3) ............................................................. 4,5
Moc (KM/kW/obr/min) ..................................... 210/152/1800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ................. 760/1400÷1800
Skrzynia biegów...................... zautomatyzowana AS Tronic
Liczba biegów ..................................................................... 6
Przełożenie mostu napędowego ................................... 3,73
Zawieszenie przednie ............................ resory paraboliczne
                     tylne ................................................powietrzne
Hamulce .................................................................. tarczowe
Napęd .............................................................................4×2
Gwarancja ............................................ 1 rok na cały pojazd, 
  .........................1 rok na naprawę awarii, 2 lata na elementy 
  ......................... układu napędowego, 2 lata na lakier kabiny

stali, zatem odporny na uszkodzenie. Podob-
nie zresztą, jak klosze refl ektorów z twardego 
tworzywa, umieszczone nieco wyżej i cofnię-
te w głąb. Cała, łagodnie zaokrąglona kabina 
„robi uniki” w ciasnych miejscach. 

Manewrowanie nie sprawia kłopotów. Luster-
ka na zewnątrz, a jest ich aż siedem, eliminują 
niemal całkiem martwe pole wokół samochodu. 
Oczywiście wyjątkiem jest tył. Mała kierownica 
w połączeniu z doskonałym wspomaganiem 
czyni zwroty omalże przyjemnością. 

Nadwozie, izoterma fi rmy Igloocar jest 
wykonana z uwagą. Z tyłu zamykają ją dwu-
skrzydłowe drzwi i klapa windy BÄR Cargo-
lift  o maksymalnym udźwigu 1,5 t. Windą 
można sterować dźwigniami z boku pojaz-
du lub nogą, przyciskami na jej podłodze. 
W prawej ścianie, przy kabinie są dodatko-
we drzwi z wysuwaną drabinką pod spodem. 
W podłodze ładowni znalazły się oka do mo-
cowania ładunku. Tę samą funkcję pełnią szy-
ny wzdłuż ścian bocznych. Lampki oświetla-
jące ładownię są zagłębione w sufi cie. Ryzyko 
uszkodzenia ich przez ładunek jest znikome. 

Furgon DAF, wyposażony w silnik zgod-
ny z wymogami EEV oraz zautomatyzowaną 
skrzynię biegów to wybór przewidujących. 
Nie jest to tani, prosty „widelec”: podwo-
zie i już. Dodatkowe wyposażenie trochę 
kosztuje, ale tylko na początku. Zautoma-
tyzowana skrzynia jest nie tylko wygodna. 
Uodparnia ciężarówkę na kierowców mło-
dych, niedoświadczonych lub po prostu 
niechlujnych. Pomaga nawet najlepszym, 
ponieważ pozwala im uważniej obserwo-
wać otoczenie. Daje ulgę, gdy trzeba włączyć 
się do ruchu na górce w ciasnym zakręcie 
i w wielu innych, prostszych sytuacjach. 

Właściwie dobrane dodatki nie tylko 
zwracają się, ale z czasem zaczynają przyno-
sić oszczędności. Na opłatach drogowych, 
zużyciu paliwa, serwisie i… nerwach. ▐ 

Michał Kij
Fot. M. Kij
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ożna je zamówić od ręki z  trze-
ma typami zabudów: wywrotką, 
skrzynią i  jako furgon. Tak skon-

struowana oferta jest skierowana do tych, 
którzy pilnie potrzebują pojazdu. 
 Wywrotka zabudowana na Masterze może 
być wykonana ze stali lub z  aluminium. 
Jej długość to 3200, a  szerokość 2000 mm. 
Dostępna jest w różnych konfi guracjach na 
podwoziu z kabiną dzienną lub brygadową. 
 Jeżeli ktoś woli podwozie typowo ciężarów-
kowe, może zamówić Maxity na analogicz-
nych rodzajach podwozi. Skrzynia Maxity ma 
długość użyteczną od 1840 mm (podwójna 
kabina) do 3075 mm (kabina dzienna). Jej 
szerokość wynosi zawsze 1840 mm.
 Master w wersji skrzyniowej, w zależno-
ści od typu podwozia, ma sześć różnych 
długości. Skrzynia może mieć długość od 
2600 do 4600 mm. Szkielet jest wykonany 
ze stali, podłoga z drewna, a demontowalne 
burty o wysokości 400 mm są z aluminium. 
Maxity jest oferowany ze skrzyniami o czte-
rech długościach: od 2950 do 4550 mm. 
 Master jako furgon ma pojemność ładow-
ni od 19 do 22 m3. Nadwozie jest budowane 
z płyt pilśniowych i sklejki lub poliestru mo-
cowanego do struktury nośnej. Dostępne są 
specjalizowane wersje z przedłużeniem za-
budowy nad kabiną lub defl ektorem dacho-
wym oraz windą załadowczą. 
 Renault Trucks oferuje również usłu-
gi dedykowane pojazdom dostawczym 
Start & Drive oraz Expandys. Kontrakty 

I w drogę
W ramach programu „Gotowe do drogi” Renault Trucks oferuje 
Maxity i Mastery z najbardziej popularnymi zabudowami.

Start & Drive pozwalają zapewnić bieżącą 
obsługę pojazdu i ograniczyć występowa-
nie awarii, dzięki regularnym, wcześniej 
zaplanowanym wizytom w  serwisie. Na-
tomiast umowa Expandys gwarantuje 
środki na pokrycie kosztów związanych 
z  ryzykiem technicznym. Umożliwia ona 
przedłużenie gwarancji producenta po 
okresie jej wygaśnięcia na maksymalnie 
5 lat. Umowa ta uwzględnia koszty napra-
wy i całodobowej pomocy drogowej na te-
renie Europy. Można ją podpisać na okres 
od 2 do 4 lat. W wersji standardowej obej-
muje koszty naprawy układu napędowego 
(silnik, skrzynia, most), natomiast w  peł-
niej – „Maxi” naprawy całego pojazdu. We 
wszystkich przypadkach ujęte są koszty 
holowania i naprawy. 
 Kontakty Start & Drive oraz Expandys 
pozwalają racjonalnie zarządzać budżetem 
obsługi i ograniczyć czas unieruchomienia 
pojazdu.▐

W swoim stylu
Pojazd użytkowy nie musi być nudny. 
Można zadbać o jego wizerunek, 
dodając mu trochę błyskotek. Ważne, 
żeby zrobić to ze smakiem.

ynek produktów przeznaczonych do mo-
dyfi kacji samochodów zapewnia szeroki 

wybór różnego typu akcesoriów chromowa-
nych. Jednak dobranie elementów stylistycz-
nych w zgodzie z charakterem i przeznacze-
niem pojazdu jest nie lada sztuką.

Nowe limity na ekranie

AutoMapa 6.7 to najnowsze mapy 
Polski i Europy z wizualizacją 
sygnalizacji świetlnej oraz nowymi 
limitami prędkości.

 Nowe mapy Polski zostały opracowane 
w grudniu 2010 r., natomiast w wersji Eu-
rope wykorzystano najnowsze mapy firmy 
Navteq opracowane w IV kwartale 2010 r., 
obrazujące sytuację drogową w 44 krajach 
Europy.
 O dokładności i aktualności danych Au-
toMapy świadczą wprowadzone do mapy 
niedawno oddane do użytku odcinki dróg, 
takie jak: obwodnica Słupska, nowe odcin-
ki autostrady koło Wrocławia oraz odcinki 
i obwodnice Ropczyc, Kraśnika, Siewie-
rza, Warszawy, Lublińca i Mszczonowa. 
Wprowadzono również objazdy i czasowe 
organizacje ruchu przy wielu budowanych 
trasach w Polsce. Dane dla pojazdów 
ciężarowych uzupełniono oznaczeniami 
wszystkich tuneli. 
 W najnowszej wersji wprowadzono 
również nowe rozwiązania poprawiające 
jakość danych LiveDrive! wykorzystywa-
nych w systemie AutoMapa Traffic. Dzięki 
możliwości pobrania informacji o rzeczywi-

stym ruchu drogowym 
w okolicy punktu, do 
którego prowadzi 
nawigacja, możliwe 
jest precyzyjniej-
sze wyznaczenie 
optymalnej trasy 
przejazdu. 
 W nowej wer-
sji AutoMapy po-
jawiała się rów-
nież informacja 
o sygnalizato-
rach świetlnych.
„Wprowadze-
nie sygnaliza-
cji świetlnej

 w programie wpły-
 nie na poprawę jakości na-
wigacji. Dla wielu osób punkt odniesienia 
w postaci sygnalizacji świetlnej jest zdecy-
dowanie lepiej przyswajalny, niż informa-
cja mówiąca o odległości do kolejnego ma-
newru” – zapewnia Janusz M. Kamiński, 
szef PR i Marketingu AutoMapy.
 W nowej wersji oprogramowania poja-
wiły się również podniesione limity pręd-
kości obowiązujące na polskich drogach. 
W świetle nowych przepisów, po drogach 
ekspresowych dwujezdniowych i autostra-
dach, można się teraz poruszać odpowied-
nio 120 i 140 km/h.▐

Fot. AutoMapa

 „Właściciele vanów dostrzegają, poza 
ich właściwościami użytkowymi, możli-
wości wizualnej zmiany. W związku z tym 
szukają ciekawych rozwiązań wzbogaca-
jących wygląd swoich pojazdów” – mówi 
Andrzej Karpowicz, właściciel sklepu in-
ternetowego Chromowane.com. 
 Dobierając akcesoria chromowane 
warto zwrócić uwagę na rozwiązania, 
które delikatnie podkreślą charakter po-
jazdu. W sklepach dostępne są zarówno 
kompleksowe pakiety stylizacyjne, jak 
i pojedyncze elementy, np. nakładki na 
grill, klamki, lusterka czy tablicę reje-
stracyjną oraz listwy na rant tylnej klapy. 
Chromowane elementy wykonane ze sta-
li szlachetnej są odporne na zarysowania 
i szkodliwe działanie warunków atmosfe-
rycznych. Montaż takich akcesoriów nie 
wymaga ingerencji w nadwozie.▐

Fot. Renault

Fot. Chromowane.com

www.truck-van.pl

2/2011 13TruckVan&

DOSTAWCZERynek

transit-A4.indd   13 2011-02-09   10:47:43



amiast budować kolejny, niszowy 
„crossover” i  wymyślać do niego 
ideologię, Ford zrobił coś lepszego. 

Zwykłemu autu dostawczemu dołożył 
nieskomplikowany napęd 4×4, który nie 
ogranicza w żaden sposób jego zalet prak-
tycznych. Pomaga natomiast poruszać się 
w trudnych warunkach. 

Patrz na znaczek

 Model AWD (All Wheel Drive) nie róż-
ni się sylwetką od standardowego Transi-
ta. Nie ma nawet minimalnych oznak, jak 
podniesione zawieszenie, pogrubione zde-
rzaki czy poszerzone plastikiem nadkola. 
Jest do bólu zwyczajny. Najłatwiej rozpo-
znać go po znaczku na tylnych drzwiach. 
 Spojrzenie pod podwozie też nie daje 
sygnałów, że wóz jest inny od furgonetki 
listonosza. W  Volkswagenie Transporte-
rze 4Motion czy Fiacie Ducato 4×4 widać 
przynajmniej skrzyneczki, od których bie-
gną wały napędowe. Można poznać, że „coś 

Nie widać, a czuć
Ford Transit AWD nie chwali się napędem obu osi. Nie ma 
ani potężnych kół, ani stelaża z rur na przedzie, a przez błoto 
idzie jak burza. I o to chodzi. 

dołożyli”. A  Transit jest jak spod sztancy. 
Dodatkowy napęd mieści się w zmodyfi ko-
wanej obudowie skrzynki biegów. 
 Jego obecność nie jest widoczna rów-
nież w zestawieniu danych takich, jak ła-
downość, objętość ładowni czy wysokość 
progu załadunku. Parametry użytkowe nie 
ucierpiały. Napęd obu osi zwiększa masę 
własną Transita raptem o 50 kg. 
 W  kabinie tym bardziej nie ma śladów 
napędu 4×4. Nie ma specjalnych dźwigni 
i przełączników. Tylko jedna, mała kontro-
lka. Napęd działa całkowicie automatycz-
nie. Poślizg tylnych kół powoduje urucho-
mienie napędu kół przednich. Po powrocie 
na twardy grunt Transit znów jest tylnona-
pędowy. Kierowca nie musi nic robić. 
Próżno też szukać uwag o napędzie w in-
strukcji obsługi. Nie trzeba przy nim grze-
bać podczas przeglądów okresowych. Wy-
starczy upewniać się tylko co pewien czas, 
że w  układzie hydraulicznym odpowie-
dzialnym za dołączanie napędu przednich 
kół jest właściwa ilość oleju. 

Spadkobierca
 Transit AWD nie jest zupełnie nowym 
modelem. Przeróbek tego rodzaju od daw-
na podejmuje się brytyjska fi rma County 
Transsmision Systems (Countytrack). 

Wspomagacz

 Ford Transit AWD jest zbudowany 
na bazie samochodu z napędem tylnej 
osi. Napęd przednich kół ma wspólną 
obudowę ze skrzynką biegów. Mieści 
ona elementy układu napędowego: 
czujnik wykrywający różnicę prędko-
ści między kołami przedniej i tylnej 
osi, pompę hydrauliczną uruchamianą 
przez ten czujnik oraz sprzęgła stero-
wane przez pompę i włączające napęd 
prawego i lewego koła. 
 Układ napędowy Transita AWD jest 
całkowicie automatyczny. Działa bez 
ingerencji kierowcy. Napęd przed-
nich kół jest załączany samoczynnie 
w chwili, gdy tylne koła tracą przyczep-
ność. Wówczas włącza się pompa 
hydrauliczna, która steruje sprzęgła-
mi: po jednym dla prawego i lewego 
przedniego koła. Za pośrednictwem 
sprzęgieł napęd kierowany jest na 
przednią oś. Gdy tylne koła odzyskują 
przyczepność, napęd jest odłączany. 
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Powstała w  1929  r. i  od początku zajmu-
je się polepszaniem możliwości podwozi 
na różne sposoby. W  dorobku ma m.in. 
przebudowę ciężarówek dwuosiowych na 
trzyosiowe. W 2000 r. została „połknięta” 
przez swojego dostawcę, spółkę M.J. Allen 
zajmującą się również wytwarzaniem od-
lewów i innych komponentów dla przemy-
słu samochodowego. 
 Wcześniejsze modele Transitów na 
bezdroża miały klasyczny, terenowy 
układ napędowy, ze skrzynką rozdziel-
czą. Jego zamontowanie wiązało się 
ze znacznym zwiększeniem prześwitu 
i  miało odbicie w  masie własnej samo-
chodu. Obecny model, zgodnie z  panu-
jącym w  Europie Zachodniej trendem, 
ma uproszczony napęd 4×4.
 Ponadto wcześniej Countytrack doko-
nywała przeróbek u siebie, wykorzystując  
gotowe egzemplarze samochodu. Tym 
razem brała udział głównie przy konstru-
owaniu napędu. Firma-matka M.J. Allen 
przesyła komponenty układu 4×4 na ta-
śmę montażową w  fi rmie Getrag, która 
jest „nadwornym” dostawcą skrzyń bie-

Niezawodne Ducato

W 2010 r. Fiat Ducato znalazł 
3632 nabywców. Najlepszy wynik 
sprzedaży wśród pojazdów dostaw-
czych mówi sam za siebie. Dobrą 
opinię potwierdzają również 
badaniach niezależnych ekspertów.

 Każdego roku niemieckie stowarzysze-
nie rzeczoznawców Dekra przygotowuje 
raport niezawodności na podstawie do-
kładnej oceny samochodów w podziale na 
osiem klas i trzy grupy przebiegu. Tego-
roczny raport opiera się na danych pocho-
dzących z 15 mln przeglądów przeprowa-
dzonych na 230 modelach na przestrzeni 
dwóch ostatnich lat. W tym roku pojawiła 
się nowa kategoria – samochody użytko-
we, w której to Fiat Ducato uplasował się 
na pozycji wicelidera w grupie przebiegu 
do 50 tys. km. Pierwsze 
miejsce zajął 
Mercedes 
Sprinter.
 

„Świetna ocena w raporcie Dekra jest ko-
lejnym dowodem na najwyższą jakość 
nie tylko Ducato, ale również całej oferty 
modeli Fiat Professional” – mówi Leszek 
Sukiennik, odpowiedzialny za markę Fiat 
Professional w Polsce. – „Ducato spełnia 
wszystkie wymagania związane z transpor-
tem osób i towarów. Klienci mają do wyboru 
300 typów nadwozi, ponad 2000 wersji, 150 
opcji wyposażenia i ponad 120 kolorów. 
Gama Ducato obejmuje wszechstronne 
pojazdy z różnymi rodzajami nadwozi oraz 
bazy do zabudów. Szczególną popularno-
ścią cieszą się podwozia przystosowane 
dla producentów kamperów. Tak szeroka 
i przemyślana oferta pozwala Fiat Profes-
sional kolejny już rok z rzędu być liderem 
na polskim rynku samochodów użytkowych 
z niespełna 23% udziałem wg sytemu reje-
stracji” – podkreśla Leszek Sukiennik. 
 Ze swoimi możliwościami załadunkowymi 
(pojemność ładowni od 8 do 17 m3 i ładow-
ność od 1 do 2 ton), Ducato znajduje się na 
czele swojej kategorii, także dzięki niskim 
kosztom eksploatacji i poszanowaniu śro-
dowiska naturalnego. Klient może wybierać 
spośród trzech jednostek napędowych Mul-
tijet (2.2/100 KM, 2.3/120 KM oraz 3.0/157 
KM), w ofercie jest także silnik 3.0 o mocy 
136 KM Natural Power (metan/benzyna).▐

gów do Forda. Ta z  kolei montuje w  ca-
łość zespół, który jest podstawą układu 
napędowego Transita AWD. 

Trochę twardziej

 Prowadzenie Transita z  napędzanymi 
obiema osiami w normalnych warunkach 
nie różni się w jakikolwiek sposób od jaz-
dy modelem z  napędem tylko jednej osi. 
Samochód sprawia wrażenie trochę tward-
szego, ale może to subiektywne odczu-
cie. Na szosie układ napędowy jest nieco 
bardziej hałaśliwy, a  skrzynka chce, aby 
szybko zmieniać biegi. Pierwsze trzy prze-
łożenia są dość krótkie, a „szóstkę” można 
włączyć, już zbliżając się do 60 km/h. Ford 
wyposażony jest w kontrolki podpowiada-
jące właściwy moment wrzucenia kolej-
nego biegu oraz porę redukcji. W długiej 
trasie nie męczy, na mokrej jezdni jest sta-
bilny, nawet w  koleinach. W  ramach wy-
posażenia standardowego samochód miał 
podgrzewane lusterka oraz szybę przed-
nią, co znacząco ułatwia jazdę podczas 
opadów deszczu czy śniegu. 
 Kabina jest typowa, obdarzona liczny-
mi schowkami. Ford niestety zmarnował 
miejsce pod podwójną kanapą pasażerów. 
Jest tam stelaż fotela, który całkowicie wy-
klucza położenie czegokolwiek. Od biedy 
da się może wcisnąć gumiaki. Szkoda, 
bo w samochodzie stworzonym do jazdy 
poza asfaltem miejsce to byłoby świetne 
na rzeczy „nieczyste”. Poza tym żadnych 
zastrzeżeń. Ford prowadzi się neutralnie, 
hamulce tarczowe są bardzo skuteczne. 
Zawieszenie dobrze tłumi nierówności 
i nie huśta samochodem. 

Poszatkowana schowkami tablica rozdzielcza jest wygodna, pod warunkiem, że pamiętasz, gdzie 
i co położyłeś. Na wskaźnikach błyska podpowiadacz odpowiedniego momentu zmiany biegu.

Napęd przedniej osi włącza się samoczynnie. 
O jego pracy informuje mała kontrolka. 
Uwaga! Gdy świeci się stale, może to być 
oznaką awarii. 
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Ford Transit AWD 

Silnik .......................................................... 2,4 Duratorq TDCi
Liczba cylindrów ................................................................... 4
Pojemność (cm3) ............................................................. 2402
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .................. 140/103/3500
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) ................... 375/2000
Rozstaw osi (mm) ........................................................... 3300
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............. 5230/2374/2390
Ładownia  
Objętość (m3) ................................................................... 7,34
Długość / szerokość / szerokość 
między nadkolami / wysokość (mm) ..... 2949/1762/1390/1645
Wysokość/szerokość drzwi tylnych (mm) .............. 1566/1540
Wysokość/szerokość drzwi bocznych (mm) .......... 1500/1250
Wysokość progu załadunkowego (mm) ....................... do 715
Ładowność (kg) .............................................................. 1458
Dmc (kg) ......................................................................... 3490
Średnie zużycie paliwa (l/100 km) (wg producenta) ........ 11,2
Przeglądy .......................................co 50 tys. km lub co 2 lata

Współczesny AWD jest następcą długiej, choć mało u nas znanej linii Transitów 
z napędem obu osi, produkowanych przez firmę Countytrack. 

Niemal nic nie zdradza, że mamy do czynienia z modelem 4×4. Ładownia jest tak duża 
i wygodna w użytkowaniu, jak w każdym innym Transicie.

 W  śliskim, rozpływającym się błocie 
głębokim po pokrywy kół, Ford może 
nie tylko stanąć i  ruszyć na nowo, ale 
zachowuje pełną sterowność. Podobnie 
na piasku. Śmielsze próby jazdy tereno-
wej mogą się powieść, pod warunkiem, 
że weźmiemy poprawkę na bieżnik opon 
i  postaramy się unikać zatrzymywania. 
Należy uważać na rowy czy strome pod-
jazdy zakończone ostro zbiegającym 
w dół stokiem. Kąty natarcia i zejścia oraz 
rampowy są w  Transicie AWD niemal 
identyczne, jak w zwykłym modelu. Koła 
nie są duże, mogą idealnie wpasować się 
w  niewielkie zagłębienie i  spowodować, 
że samochód oprze się na podwoziu. 
 Transit nie jest wszędobylską terenówką. 
Można jednak na niego liczyć na śliskiej 
czy grząskiej drodze. Wybawia użytkow-
nika z  typowych, zimowych problemów 
z ruszeniem. Dojazd na działkę, do jeziora, 
na plac budowy też powinny przebiegać 
bez zakłóceń. 

Pełen przekrój

 Wersja AWD oferuje pełną paletę ty-
powych wariantów nadwozia Transita. 

Może występować jako furgon z  dowol-
nym z  trzech rodzajów dachu, mikrobus 
oraz podwozie z  kabiną pojedynczą lub 
załogową. Dostępne są również wszystkie 
rozstawy osi. Także standard wyposaże-
nia nie ma wpływu na możliwość zamó-
wienia wariantu AWD. Jedyny przymus 
to silnik o mocy 140 KM i sześciobiegowa 
skrzynka. 
 Cena, za jazdę Tranistem, który może 
więcej, nie jest wygórowana. Ford wi-
doczny na zdjęciach, wyposażony w  kli-
matyzację, centralny zamek, immobiliser, 
elektrycznie unoszone szyby i  elektrycz-
nie ustawiane lusterka, automatyczne 
światła i wycieraczki, czujnik parkowania 
z tyłu oraz efektowny i praktyczny lakier 
„Chill” kosztował nieco ponad 130 tys. 
zł. Zużycie paliwa na trasie krążyło wo-
kół 10 l/100 km. Traktowaliśmy przy tym 
Transita nieco ostrzej, niż wynikałoby to 

ze zrozumienia dla zastosowanego w nim 
układu napędowego i  zestopniowania 
skrzynki. Spokojna jazda i  słuchanie 
podpowiedzi o  zmianie biegu na pewno 
obniży uzyskaną przez nas wartość o  co 
najmniej litr. 
 Transit jest obok Mercedesa Vito, 
Volkswagena Transportera czy Fiata Du-
cato następnym samochodem, w którym 
napęd 4×4 jest po prostu pożytecznym 
dodatkiem. Gadżetem ułatwiającym ży-
cie, a  pozbawionym negatywnych stron 
tradycyjnego, skomplikowanego napę-
du obu osi. Nie jest to z  pewnością sa-
mochód dla każdego. Lecz mieszkańcy 
okolic słabiej zaludnionych, strażacy, 
różnego rodzaju służby patrolowe i  inni, 
którzy chcąc nie chcąc żyją „bliżej natu-
ry” z pewnością go docenią.▐

Michał Kij
Fot. M.Kij, M.Ganiec
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unkty serwisowo-handlowe roz-
rzucone na terenie całej Polski, 
umożliwiają klientom Stasa szybką 

i profesjonalną obsługę. Dodatkowo w paź-
dzierniku 2010 r. został otwarty magazyn 
części zamiennych w Łodzi. Klienci mogą 
naprawiać swoje pojazdy w krótkim czasie, 
korzystając z oryginalnych części. Stan za-
pasów obejmuje na razie najbardziej rotu-
jące detale produkowane wyłącznie przez 
fi rmę Stas lub na jej zlecenie.

W ramach pakietu Stas Poland Care 
(SPC) każdy klient, który zarejestruje fi r-
mę na portalu producenta może liczyć 
m.in. na rabaty zarówno na pojazdy, jak 
i oryginalne części, specjalne promocje na 
fi nansowanie z najniższą ratą i uproszczo-
nymi procedurami oraz doradztwo ekono-
miczne i techniczne w doborze pojazdów 

W lipcu 2010 r. oficjalnie powołano w Polsce 
przedstawicielstwo belgijskiego producenta naczep, firmy 
Stas. W ciągu pięciu miesięcy udało się stworzyć nie tylko 
profesjonalną sieć handlowo-usługową, ale również 
rozbudować ofertę o doradztwo i finansowanie.

samowyładowczych dla danego profi lu 
działalności.

Niezwykle istotnym elementem oferty 
jest wspomaganie sprzedaży w segmen-
cie rolnictwa poprzez pełne wsparcie 
w uzyskaniu dotacji unijnej, dzięki której 
fi rmy i gospodarstwa rolne mogą uzyskać 
nawet do 50% pokrycia kosztów zakupu 
naczepy z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Cały proces od doradztwa, 
napisania wniosku i uzasadnienia do po-
życzki na zakup sprzętu realizowany jest 
na zasadzie współpracy trzech fi rm: Stas, 
PL.EUROPA i SG Leasing. Stas w tym 
zakresie oferuje naczepy serii V – objęto-
ściowej i MF – ruchoma podłoga. 

W tym roku Stas rozszerzy również 
swoją ofertę o nowe produkty dla sektora 
budowlanego. Zaprezentuje naczepę wy-

Stas stawia kolejny krok

Aluminiowe wywrotki są znakiem rozpoznawczym Stasa. Lekkie i, jak zapewnia 
producent, wytrzymałe naczepy, to nowa jakość na naszym rynku.

wrotkę TPX-S ze stalową ramą wykonaną 
z Domexu 700 i aluminiową skrzynią o ae-
rodynamicznym kształcie. Będzie to nieco 
tańsza alternatywa naczepy TPX-A prze-
znaczona do ciężkich zadań na budowie. ▐ 

Fot. K. Dziewicka, Stas

TPX-S ma być tańszą alternatywą do ciężkiej 
pracy na budowie.
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ajnowszy autokar VDL Futura jest 
następcą znanego w całej Europie 
modelu o tej samej nazwie, który 

28 lat temu zadebiutował pod marką Bova. 
Szokował wtedy kształtem karoserii, aero-
dynamicznym i oryginalnym. Po pewnym 
czasie okazało się, że nie jest to jedyna za-
leta tego autobusu. 

Jesienią 2008 r. powstał dziesięcioty-
sięczny egzemplarz Futury. Autobus ma 
grono wiernych użytkowników, którzy 

zacji nazywają „Total Eff ective”. Czy trzeba 
tłumaczyć? Większość z nas zna, przy-
najmniej z widzenia „cygaro” Audi 100 
z 1982 r. czy Opla Omegę z 1986. Opływo-
we, pozbawione ozdób, w których nic nie 
było bez uzasadnionej przyczyny. Podobna 
była Bova Futura. Sterylna i „totalnie efek-
tywna”. 

Nowa jest inna. Styliści nadali jej rysy 
podkreślające charakter. Sylwetka nadal 
jest czysta, bez dalece idących udziwnień, 

Zastąpić legendę
Zawsze tak jest. Odchodzą nawet najlepsze, wydawałoby się niezastąpione. Jednak postęp 
w konstrukcji samochodów i klientela wciąż poszukująca nowości są nieubłagane.

cenią jego jakość i trwałość. Dlatego nie 
znika z oferty producenta. Nadal jest do-
stępny jako Futura Classic, lecz pierwsze 
skrzypce gra teraz, pokazana ofi cjalnie po 
raz pierwszy podczas targów w Hanowerze 
w 2010 r., nowa Futura. 

Czas charakterów

Pierwsza Futura powstała na samym 
początku okresu, który historycy motory-
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lecz ma oryginalne i modne rysy. Przewod-
nim motywem zdobniczym projektanci 
uczynili załamaną linię, przypominającą 
krawędź bumerangu. Podyktowała ona 
kształt obudów świateł, naroży zderzaków 
i zarys uskoku łączącego olbrzymią szybę 
przednią z bocznymi. „Bumerangi” wystę-
pują również na skrzydełku z nazwą mo-
delu, łagodzącym przejście między oknami 
z boku, a wąską szybą z tyłu. Są obecne 
w literach układających się w słowo „Fu-
tura”, ale przede wszystkim są częścią 
dużego, silnie wyeksponowanego znaku 
fi rmowego VDL na przedzie. Grupa łączą-
ca marki o dość egzotycznym brzmieniu, 
np. Berkhof czy Jonckheere buduje swoją 
nową tożsamość, posługując się łatwym do 
zapamiętania i zapisania skrótem. 

Gładki bok, równomiernie podzielony 
jest przez ciemny pas okien i zagłębienie 
na górnej krawędzi klap bagażnika. Pro-
jekt jest bardzo dojrzały, pozbawiony na-
iwnej, usilnej oryginalności typowej dla 
wielu małych producentów autobusów. 
Obudowy świateł w połączeniu z konse-
kwentnie dobranymi detalami dynamizują 
sylwetkę, podkreślając jej elegancję. Futura 
ma ciekawy, ale nie nachalny wygląd. 

Tyleż o zdolnościach projektantów, co 
jakości wykonania świadczy deska roz-
dzielcza. Wielu producentów odpuszcza 
w tym rejonie. Miejsce kierowcy bywa po-
zlepiane z elementów sobie obcych, nieraz 
będących w jawnym konfl ikcie. Futura ma 
niezbyt skomplikowaną, łukowatą tablicę 
wskaźników, wspartą z prawej strony na 
płaskim postumencie: praktycznym i zaj-
mującym mało miejsca przy wejściu, które 
w autokarach i tak jest nadzwyczaj ciasne. 
Kierownicę zdobią bumerangi i spory znak 
fi rmowy. Następny jest na podstawie dźwi-
gni skrzyni biegów. 

Standard wyposażenia wnętrza zależy 
naturalnie od zamawiającego, jednak „ele-
menty stałe”, takie jak półki z nawiewami 

i indywidualnym oświetleniem współgrają 
ze stylem całości podyktowanym zrówno-
ważonym połączeniem funkcji i formy. 

Bazą dla przyciągającego wzrok dizajnu, 
w którym nie brak modnych elementów 
z polerowanego aluminium oraz diod LED 
jest sztywny szkielet ze stali nierdzewnej. 
Sprzyja bezpieczeństwu podróżnych oraz 
długiej żywotności pojazdu. Lekki dach 
o budowie sandwicza gra rolę dodatkowe-
go wzmocnienia. Jest jednym z elementów, 
które umożliwiły maksymalne obniżenie 
środka ciężkości autobusu. 

Konsekwencja przynosi dobry efekt również w pracy projektanta. Powtarzający się motyw 
przełamanej linii bumerangu urozmaica dizajn, nie przekreślając elegancji.

Tego typu fotele nie znajdą się z pewnością w każdym 
egzemplarzu. Producent unika podawania pojemności 
pasażerskiej. Może nie chce zachęcać do nadmiernego 
stłaczania miejsc siedzących, co u pasażerów wywołuje 
zwykle złe wspomnienia i rzutuje na wizerunek marki? 

Pokazowy egzemplarz z Hanoweru 
miał skoordynowaną barwę karoserii 
i wnętrza. Ciekawe, czy można na to 

liczyć, zamawiając Futurę w odcieniu 
groszkowym? Wystrój jest stonowany. 

Kierowca nadzoruje cały „ekosystem” autokaru: 
temperaturę, oświetlenie, nagłośnienie. Mnóstwo 
przycisków, które w Futurze nie przytłaczają. Tablica 
rozdzielcza wraz z kierownicą są przykładami dobrego 
dizajnu, godzącego urodę z wymogami praktycznymi. 

Futura ma mocne plecy. Muskularnie ukształtowany 
tył „pcha” resztę autobusu. Gdyby mimo wszystko ktoś 
nie rozpoznał charakterystycznego stylu, duży znak 
firmowy wyklucza pomyłkę. 

Skośne, rozciągnięte w bok 
obudowy świateł sprawiają, że auto-

kar ma zdecydowane, ale nie agre-
sywne spojrzenie.

Niewidoczny napęd
Jedną z cech dawnej Futury jest „nie-

obecny” napęd. Autokary te są bardzo ci-
che, a zarazem nie zmuszają użytkownika 
do częstych wizyt w serwisie. W ostatnich 
latach gwarantował im to układ napędowy 
złożony z silników DAF oraz skrzyń bie-
gów i mostów ZF. 

Nowy model dalej korzysta z tego 
udanego zestawu. W zależności od po-
trzeb dla Futury przewidziano sześcio-
cylindrowe, rzędowe silniki serii PR 
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nież nie zostaje w tyle. Kluczowe elementy 
podwozia, w tym osie z zawieszeniem, do-
starcza ZF. Standardem jest elektronicznie 
sterowane zawieszenie powietrzne ECAS. 
Przednie koła są zawieszone niezależnie, 
a kąt ich skrętu wynosi 60 stopni, co jest 
wynikiem bardzo dobrym i znacząco po-
maga w manewrowaniu. Przy sztywnej osi 
napędowej jest stabilizator. Autobus zna-
komicie tłumi nierówności i zachowuje się 
na drodze w przewidywalny sposób. 

Na wypadek zagrożenia wyposażony jest 
w układ stabilizacji toru jazdy ESC (Elec-
tronic Stability Control). Współpracuje on 
z tarczowymi, sterowanymi elektronicz-
nie hamulcami zasadniczymi. Dodatko-
wo montowany jest retarder ZF lub Voith. 
Włącza się po naciśnięciu pedału hamulca. 

Elektroniczny system autobusu jest 
przystosowany do montażu dodatkowych 
„pomocników”: inteligentnego tempomatu 
ACC (Adaptive Cruise Control) czy układu 
LGS (Lane Guard System) ostrzegającego 
o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu. 

Chęć poprawy zachowania auto-
busu na drodze i konieczność speł-

Poprzedni model nadal jest oferowany 
jako Futura Classic.

Model FHD2-122 FHD2-129 FDH2-131 FHD2-139 FHD2-148
Długość (mm) 12 215 12 895 13 165 13 965 14 865
Szerokość (mm)   2550
Wysokość (mm)   3700
Rozstaw osi (mm) 6150  6830 6150/1500 6530/1500 7430/1500
Wysokość wnętrza (mm)   1920
Promień skrętu (m) 20 22 20 21 23
Dmc (t) 18 18 24,45 24,45 24,45
Silniki PR265 PR265 MX300 MX300 MX300
  MX300 MX300 MX340 MX340 MX340
Skrzynie biegów* GO-170 SGS GO-170 SGS GO-210 SGS GO-210 SGS GO-210 SGS
  GO-210 SGS GO-210 SGS GO-230 SGS GO-230 SGS GO-230 SGS
  12 AS 2001 BO 12 AS 2001 BO 12 AS 2001 BO 12 AS 2001 BO 12 AS 2001 BO
  ZF 6HP602C ZF 6HP602C 12 AS 2301 BO 12 AS 2301 BO 12 AS 2301 BO

* seria GO-… – skrzynia manualna, 6-biegowa
 seria ZF 6HP… – skrzynia automatyczna 6-biegowa
 seria 12 AS… – skrzynia zautomatyzowana, 12-biegowa

VDL Futura

Nowy autobus ma zadowolić użytkowników oczekujących właściwej proporcji między ceną a możliwościami pojaz-
du. Ponieważ każdy mierzy według siebie, wybór wersji jest szeroki – tak jak wymagania potencjalnych nabywców.

lub MX, spełniające normę Euro 5 lub 
EEV. Do kompletu należą manualne, 
sześciobiegowe skrzynie, a za dopłatą 
zautomatyzowana, 12-biegowa AS Tro-
nic. W niektórych modelach dostęp-
ny jest również klasyczny „automat” 
z przekładnią hydrokinetyczną. Firma 
VDL deklaruje przebiegi między prze-
glądami na poziomie 75 tys. km dla sil-
nika PR i 90 tys. dla większego MX. 

W 1982 r. Futura była jednym z pierw-
szych autobusów na rynku wyposażonych 
w niezależne zawieszenie przednich kół. 
Zapewniało jej to lepsze od przeciętnych 
własności jezdne. Najnowszy model rów-

nienia przepisów o dopuszczalnych 
naciskach spowodowały, że konstruk-
torzy przyłożyli się do optymalne-
go rozłożenia masy między osiami. 
W dwuosiowym modelu w wariancie 
o długości 13 m właściwy efekt udało się 
osiągnąć, „przesuwając” w odpowiednie 
miejsce drugie drzwi. Nawiasem mówiąc, 
gotowy do jazdy autobus, wyposażony 
w 57 foteli ma masę własną 12,9 t, co jest 
imponującym wynikiem. 

Wśród odmian są również trzyosiowe 
modele o długości maksymalnie 15 m. 
Duży wybór nadwozi i długa lista opcji są 
obecnie koniecznością, jeśli autokar chce 

poważnie zaistnieć w najpopularniejszym 
segmencie rynku, który Rémi Henke-
mans, prezes VDL Bus & Coach określa 
„Best Basic”. Około 80% autokarów jest 
kupowanych przez nabywców uważnie 
kalkulujących wydatki. Nowa Futura 
przeznaczona jest głównie dla nich, jed-
nak możliwości, jakie stwarza, mogą za-
chęcić również nabywców poszukujących 
luksusu i prestiżu. ▐ 

Michał Kij
Fot. VDL Bus & Coach, M. Kij

  Na miarę potrzeb
Volvo wprowadza na polski 
rynek autobus turystyczny 9500, 
który ma być odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie 
polskich przewoźników.

Volvo 9500 ma długość 12,3 m i zabie-
ra, w zależności od specyfikacji, od 49 
do 55 pasażerów. Na jego wyposażeniu 
standardowym jest m.in. system ochrony 
przed skutkami zderzeń czołowych (Front 
Impact Protection), w którym wzmocniony 
przód chroni kierowcę, system zapobiega-
jący wjechaniu samochodu pod autobus 
w przypadku zderzenia czołowego (Front 
Underrun Protection System) oraz układ mi-
nimalizujący ryzyko urazów kolan kierowcy 
wrazie wypadku

Oczywiście wersja ekonomiczna może 
zostać odpowiednio zmodyfikowana. Klien-
ci mogą dostosować autobus do swoich 
potrzeb, wybierając spośród szerokiego 
wachlarza dostępnych opcji komfortowych, 
takich jak system audio-video, toaleta czy 
ekspresy do kawy.

Wraz z Volvo 9500 oferowane są usługi 
posprzedażowe, w tym finansowanie oraz 
kontrakty serwisowe. ▐ 

Fot. Volvo

Będzie on produkowany w zakładzie Vo-
lvo Buses we Wrocławiu. Ten wszechstron-
ny i wytrzymały pojazd może znaleźć zasto-
sowanie np. w przewozie uczniów, drużyn 
sportowych, wycieczek jednodniowych lub 
w transporcie wahadłowym. 

Dzięki mniejszemu silnikowi oraz prost-
szemu podstawowemu wyglądowi ma nie 
tylko atrakcyjną cenę, ale jest też tańszy 
w eksploatacji. W tym modelu 13-litrowy 
silnik Volvo zastąpiono 9-litrowym. Połącze-
nie tej jednostki napędowej z ekonomiczną 
skrzynią biegów Volvo I-Shift sprawia, że 
autobus ma niskie zużycia paliwa. Silnik jest 
przyjazny dla środowiska i spełnia wymogi 
normy Euro 5. 
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otrzeba matką wynalazków. Na ryn-
ku jest już całkiem sporo systemów, 
które odpowiadają na zapotrzebo-

wanie rynku. Są rozwiązania, które zabez-
pieczają wywiązywanie się z obowiązku 
terminowego archiwizowania danych, 
bez konieczności wiązania z tym faktem 
zadań stawianych przed pojazdem. W po-
łączeniu z tachografami nowej generacji 
systemy te umożliwiają zdalny przesył da-
nych z tachografu bezpośrednio na serwer 
fi rmy. Niestety, takie rozwiązania wciąż 
są dosyć drogie i czasami zawodne, co 
w tym wypadku stwarza niebezpieczeń-
stwo niewywiązania się z obowiązku praw-
nego. Alternatywą jest system stworzony 
przez fi rmę DPK. 

Wgraj i w drogę

Dane z kart kierowców i z tachogra-
fów cyfrowych pobierane są za pomocą 
urządzenia DigiVu. Po jego podłączeniu 
do tachografu automatycznie rozpoczyna 
się pobieranie danych. System kontrolek 
na bieżąco informuje użytkownika o sta-
nie aktywności urządzenia oraz poziomie 
dostępnej pamięci wewnętrznej. DigiVu 
prowadzi wewnętrzny rejestr pojazdów, 
z których były pobierane dane, zarządza 
własnymi plikami, archiwizuje i usuwa 
niekompletne pliki powstałe z powodu 
przerw w zasilaniu. Odpowiednia konfi -

guracja optymalizuje wydajność urządze-
nia, można np. ustawić opcję pobierania 
danych z określonej liczby dni oraz zdefi -
niować typ tych danych. DigiVu, jako sa-
modzielne inteligentne urządzenie, można 
podłączyć do każdego komputera z syste-
mem operacyjnym Windows poprzez sta-
cję dokującą.

Można również stworzyć sieć punktów 
dostępnych dla kierowców z udostępnio-
nymi samoobsługowymi terminalami 
DigiPostPro. Takie rozwiązanie umożli-
wia automatyczny pobór i przesył danych 
cyfrowych na serwer fi rmy. Pobieranie 
i archiwizacja danych jest możliwa nawet 
z miejsca znajdującego się w dużej odle-
głości od centrali. W ten sposób skraca się 
droga przekazywania danych, bez koniecz-
ności angażowania innych pracowników. 
Dodatkowym atutem jest możliwość prze-
syłania danych w dogodnym dla kierowcy 
czasie, np. podczas zdawania dokumentów 
lub tankowania. 

Na wyświetlaczu terminala pojawiają się 
komunikaty informujące na bieżąco o po-
stępie pobierania danych i instruujące, jakie 
czynności należy wykonać. Urządzenie ma 
wbudowany moduł kontroli przekroczeń 
przepisów dotyczących czasu pracy kierow-
cy, który umożliwia sprawdzenie swoich 
przekroczeń, zapisanych w pobranych pli-
kach. System pozwala również na zwrotne 
przesyłanie krótkich wiadomości teksto-

wych z centrali fi rmy do kierowcy na ter-
minal. Przesłana wiadomość oczekuje na 
kierowcę, który po włożeniu do terminala 
swojej karty, odczytuje ją na wyświetlaczu 
urządzenia. Dodatkowo moduł tachogra-
fów cyfrowych programu TachoAnalizer 
wzbogacono o funkcje umożliwiające pod-
gląd szczegółowych informacji groma-
dzonych w pamięci tachografów oraz kart 
kierowców. Dzięki dodatkowym funkcjom, 
użytkownik szybko może sprawdzić np. 
zdarzenia z karty kierowcy oraz przeanali-
zować wykres prędkości pojazdu.

Taki system jest stosunkowo tani 
i w przypadku wewnętrznej sieci terminali 
nie wymaga ponoszenia żadnych dodat-
kowych kosztów. Zamontowanie Digi-
PostPro angażuje mało miejsca, a jedy-
nym warunkiem jest dostęp do Internetu. 
W przypadku sieci zewnętrznej – termi-
nale zamontowane np. na stacjach benzy-
nowych, może dojść niewielka opłata za 
przesył danych. 

Niestety, stacje benzynowe nie widzą 
w takiej działalności wymiernych korzyści 
dla siebie, w związku z czym nie udało się 
jeszcze stworzyć takiej sieci. Z tego wzglę-
du z tej funkcji DPK TachoSystemu prak-
tycznie mogą korzystać duże fi rmy, które 
mają przynajmniej kilka oddziałów.

Analogowe i cyfrowe

TachoAnalizer umożliwia również 
podgląd i analizę danych z tachografów 
cyfrowych oraz kart kierowców pobra-
nych za pomocą przenośnego urządzenia 
TachoAnalizer Combo. Pliki z karty kie-
rowcy i tachografu przenoszone są do we-
wnętrznej pamięci urządzenia (265 MB), 
a następnie przez port USB wgrywane do 
komputera. 

Jednak ciągle jeszcze w użyciu są ta-
chografy analogowe. W tym przypadku 
danych nie uda się przesłać zdalnie, ale za 
to korzystając ze zwykłego skanera, można 
w programie TachoAnalizer zeskanować 
jednocześnie 6 tarcz. Program umożliwia 
również utworzenie nieistniejącej tarczy, 
na podstawie wprowadzonych danych. 

DPK System to również oprogramowa-
nie SOR Soft ware kompleksowo uspraw-
niające funkcjonowanie Stacji Pogotowia 
Ratunkowego, DPK Railways SQL – prze-
znaczone dla przedsiębiorstw kolejowych 
zajmujących się przewozem pasażerskim 
i towarowym oraz system dla górnictwa 
i przemysłu. Prawdziwą chlubą fi rmy jest 
oprogramowanie dla komunikacji miejskiej 
i transportu zbiorowego TSI 2010, które jest 
właśnie wdrażane w MZA w Warszawie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Technologia jutra

Pojazdy ciężarowe są ciągle w drodze. Jak nie są w ruchu, 
to ich właściciel nie zarabia. Jak więc pogodzić ich przezna-
czenie z obowiązkiem archiwizacji danych z tachografu?

Terminal DigiPostPro potrzebuje mało miejsca i dostępu do Internetu, w zamian pozwala 
przesłać dane z tachografu i karty kierowcy prosto na serwer przedsiębiorstwa.

www.truck-van.pl

2/2011 21TruckVan&

INFORMATYKAPrezantacja

transit-A4.indd   21 2011-02-09   10:48:20



a profesjonalny trening pod szyldem 
producenta pojazdu trzeba zapłacić 
niewiele lub wcale. Efekty są widocz-

ne od razu. Tylko jak przekonać kierowcę, 
że taki szlif jest mu potrzebny, gdyż odkąd 
ma prawo jazdy nie tylko warunki na dro-
dze się zmieniły, ale również pojazdy są nie 
do poznania?

Sposobów jest dużo. Najważniejsze, 
żeby przed przystąpieniem do negocjacji, 
samemu być przekonanym o słuszności 
takiego szkolenia. Motywacja w postaci 
premiowania niskiego zużycia paliwa czy 
odpowiedniego nie tylko dbania o samo-
chód, ale również wykorzystywania jego 
możliwości, powinna stopić pierwsze lody. 
Następny krok będzie należał do trenera, 
który w umiejętny sposób przekaże wiedzę 
z zasad ekonomicznej i bezpiecznej jazdy 
oraz zaprezentuje możliwości nowocze-
snego pojazdu i wskaże, jak go w prawi-
dłowy sposób eksploatować. 

Klient wraca z przyjacielem

Ponieważ zadowolony klient wraca, a co
równie ważne przyprowadza swojego przy-

jaciela, producenci pojazdów już od dłuż-
szego czasu dbają o to, aby użytkownicy 
byli zadowoleni. Technika tak poszła na 
przód, że praktycznie zanim ruszy się no-
wym samochodem ciężarowym w trasę, 
powinno się przejść kurs jego użytkowania. 
Optymalne byłoby dokładne przeczytanie 
instrukcji obsługi – lecz któż z nas to robi?

Pojazd prawidłowo eksploatowany daje 
większe zadowolenie jego nabywcy. Wyko-
rzystuje wszystkie swoje możliwości i nie 
ulega awariom wskutek złego użytkowania. 
Dlatego, dla obopólnego dobra powstały 
szkoły ekonomicznej jazdy. Ponieważ to 
właśnie kierowcy mają istotny wpływ na 
żywotność mechanizmów zamontowa-
nych w pojeździe, ważne jest, aby potrafi li 
w sposób prawidłowy z nich korzystać. Na 
szkoleniach uzupełniana jest więc wiedza 
z zasad działania poszczególnych układów 
sterowania samochodem oraz prawidłowej 
obsługi, co gwarantuje ich długie, bezawa-
ryjne działanie. Natomiast optymalny styl 
jazdy z wykorzystaniem możliwości pojaz-
du, pozwala osiągnąć minimalne, deklaro-
wane przez producenta zużycie paliwa, co 
bardzo działa na wyobraźnię. 

Kultura w parze z ekonomią
Ale to tylko część korzyści. Dobrze 

wyszkolony kierowca, to bezpieczny kie-
rowca. A co za tym idzie mniej nieplano-
wanych przestojów, duża dyspozycyjność 
pojazdu i niższe koszty ubezpieczenia. 
Oraz, co nie mniej ważne, pozytywny wi-
zerunek fi rmy, jako partnera godnego za-
ufania. 

Szkoły jazdy uczą więc nie tylko, jak 
jeździć przewidująco. Trenerzy pokazują 
swoim kursantom, że spokojna jazda nie 
oznacza wcale ślamazarnego toczenia się 
do przodu. Stosowanie zasad ekonomicz-
nej jazdy to konsekwentne pokonywanie 
kolejnych kilometrów dobrym tempem, 
bez zbędnych hamowań czy gwałtownych 
przyspieszeń. Wystarczy jechać 85 km/h, 
żeby zaoszczędzić sporo paliwa, bez zna-
czącej (a często żadnej) różnicy w czasie, 
który jest potrzebny na dojechanie do celu. 
Niższa prędkość daje też więcej czasu na 
reakcję i nie wymaga podejmowania mę-
czącego w ciasnym ruchu manewru wy-
przedzania.

„Z wypowiedzi klientów, u których prze-
prowadzone zostało szkolenie wynika, że 

Szybki strzał
Dobrze wyszkolony kierowca to skarb. Przewoźnicy coraz częściej doceniają 
rolę szkoleń i chętniej wysyłają na nie swoich kierowców. Rachunek ekonomiczny jest prosty:
5-15% paliwa to niezła oszczędność w skali roku.

Kilkugodzinny trening teoretyczno-praktyczny potrafi 
przekonać nawet najtwardszego kierowcę, że długoletnie doświadczenie 
za kółkiem nie gwarantuje wysokich kwalifikacji.
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roczne oszczędności na paliwie generowa-
ne przez jednego kierowcę wynoszą około 
2000 euro!!! Koszt zmniejszonej liczby wy-
padków i awarii jest trudny do oszacowa-
nia, ale na pewno daleko przewyższa sumę 
zaoszczędzoną na mniejszym zużyciu pali-
wa. Poza tym trudno w ogóle dyskutować 

sant dostaje drugą szansę – znów siada 
za kółkiem i pokazuje, czego się nauczył. 
W razie nieprawidłowości trener go ko-
ryguje i daje mu wskazówki. Na końcu 
porównuje się wyniki. W zależności od 
fi rmy, powstaje zestaw różnych danych, 
które mówią, czy kierowca zachowywał 

» Trudno dyskutować o pieniądzach, 
gdy chronimy ludzkie życie «

ważniejsze, żeby kierowcy nie pozostawić 
samego. Istotne jest, żeby go dalej wspie-
rać. Tu pomocne są elektroniczne syste-
my do zarządzania fl otą, które oprócz 
wielu różnych funkcji, monitorują pracę 
kierowcy, rejestrując nie tylko genero-
wane przez jego pojazd zużycie paliwa, 
ale również wskazując słabe punkty, nad 
którymi powinien popracować. I w tym 
przypadku większość producentów cięża-
rówek oferuje swoją pomoc. 

Na pewno warto

Ostatnie dwa lata nie były łaskawe dla 
polskiego transportu. Brak zleceń trans-
portowych i topniejące stawki za kursy 
wymusiły na menedżerach fl ot intensywne 
poszukiwania oszczędności. To, na co do 
tej pory mogli machać ręką, stało się istot-
nym elementem w rachunku ekonomicz-
nym, oznaczało być albo nie być dla nie-
jednej fi rmy. Dlatego jazda ekonomiczna 
nabrała nowego wymiaru.

„Trudniejsze warunki funkcjonowania 
i większa presja na marże powodują, że 
przedsiębiorcy znacznie bardziej anali-
zują strukturę kosztów fi rmy i starają się 
reagować na tych polach, które przynio-
są wymierne oszczędności w przyszłości. 
W fi rmach, w których podstawową dzia-
łalnością jest transport, kierowca i ta część 
kosztów, na którą on ma wpływ, stano-
wi znaczy udział w całkowitej strukturze 
kosztów (do 80%), stąd też oszczędności 
1-2% w skali roku oznaczają dziesiątki 
tysięcy euro. To jest często różnica po-
między zyskiem a stratą, stąd też tak duże 
zapotrzebowanie na szkolenia kierowców” 
– podkreśla Zbigniew Kołodziejek.

Odpowiedź na pytanie, czy szkolić jest 
oczywista. Nie ma wad, są same zalety. 
Wszystkie szkoły jazdy oprócz szkoleń na 
własnych pojazdach oferują treningi na 
pojazdach klienta. Wtedy szkolenie może 
być nawet tańsze. Zdobywanie wiedzy jest 
nieodłącznym elementem naszych cza-
sów. Postęp ma wtedy sens, gdy potrafi my 
w pełni z niego korzystać. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Oferta treningów ekonomicznej jazdy ciężarówką, organizowanych przez producentów pojazdów

Szkoła ekonomicznej jazdy liczba przeszkolonych kierowców  liczba koszt pojazd
   w latach 2008-2010 trenerów jednodniowego szkoleniowy
     szkolenia od osoby
Szkoła Jazdy Scania 2008 – 1100, 2009 – 1300, 2010 – 700 3 550 zł Scania R420 
Akademia ProfiDrive MAN 2008 – b.d., 2009 – 367, 2010 – 472 2 400 zł MAN TGX 
Renault Optifuel Training w sumie 400 1 250 euro Renault Magnum
Trucker Academy b.d.
Szkoła Doskonalenia Jazdy Volvo 2008 – 914, 2009 – 551, 2010 – ok. 500 2 150 euro Volvo FH
Akademia Ekonomicznej Jazdy DAF rocznie 300-400 3 400 zł DAF XF

się zgodnie z zasadami przekazanymi 
mu na szkoleniu. Najbardziej wymierną 
informacją jest poziom spalania paliwa. 
Po porównaniu tego z pierwszego prze-
jazdu z tym z drugiego nawet najbardziej 
sceptyczni kierowcy, przekonują się co 
do zasadności tego typu szkoleń. „Trzeba 
zaszczepić w tych ludziach wirusa, żeby 
mógł się potem rozwijać” – podkreśla Bo-
gusław Lieske, instruktor techniki jazdy 
z Volvo Truck Polska. 

Zostaje jeszcze tylko jeden problem. 
Jak podsycać ten ogień, żeby nie zgasł. 
Cóż, wszelkie systemy motywacyjne 
w postaci premii dobrze robią. Ale naj-

o pieniądzach, gdy chronimy ludzkie życie” 
– zauważa Zbigniew Kołodziejek, marke-
ting manager DAF Trucks Polska.

Dzień i z głowy?

Wszystkie treningi ekonomicznej jazdy 
wyglądają podobnie. Najpierw kierowca 
pokazuje, co potrafi , przejeżdżając zadaną 
trasę. Instruktor go tyko obserwuje, a sys-
tem FMS zapisuje jego poczynania. Na-
stępnym punktem jest wykład teoretycz-
ny, kiedy kierowcy szczegółowo poznają 
pojazd i zasady ekonomicznej, a zarazem 
bezpiecznej jazdy. Po pigułce teorii kur-

Trener nie tylko musi mieć opanowaną do perfekcji technikę jazdy ciężarówką, 
ale również być dobrym psychologiem, żeby umiejętnie dotrzeć do każdego kursanta.
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d lat w czołówce klasyfi kacji generalnej 
najlepsze miejsca zgarnia fabryczny ze-
spół Kamaz-Master. W tym roku Kama-

zy nie tylko nie dopuściły nikogo do podium, 
ale zdobyły również 4. i 8. miejsce (zespół ka-
zaski) w klasyfi kacji generalnej. Rosyjskie cię-
żarówki odniosły zwycięstwo już po raz 10 na 
Dakarze, a tegoroczne jest trzecim z rzędu. 

Loprais wypadł z gry

Największy rywal zespołu Kamaz-Master, 
czeski Loprais Tatra Team, został zdyskwali-
fi kowany po 10. etapie. Czesi ewakuowali się 
na metę wskutek defektu turbosprężarki Ta-
try, zbaczając z wyznaczonej trasy. „Nastąpił 
dramatyczny spadek mocy o 70% – wyjaśnia 
Aleš Loprais. – Zdołaliśmy dojechać do mety 
odcinka, ale nie mogliśmy zaliczyć wszyst-
kich wymaganych punktów kontrolnych, 
rozmieszczonych na wydmach pustyni Ata-
kama. Większość teamów, które z nami kon-
kurują, udzieliła nam wsparcia, chcąc, żeby-
śmy dalej walczyli z Kamazem, ale jury było 
bezkompromisowe i zostaliśmy wykluczeni”. 
Najlepsze lata zespołu Lopraisa na Dakarze 
to 1999-2002. Wtedy zdobywał podium, nie-
jednokrotnie stając na szczycie. Ostatni za-
żarty pojedynek zespoły Tatry i Kamaza sto-
czyły w 2002 roku, kiedy walczyły o pierwsze 

miejsce. Wtedy wygrał Kamaz, Tatra zdobyła 
drugą pozycję. Później Loprais Tatra Team 
odnotowywał spadek formy, co miało swoje 
odbicie na tablicy wyników, jednak nigdy nie 
przestał być postrzegany jako główny konku-
rent teamu Kamaz-Master.

Taki jest właśnie Dakar. Pewnie nieprze-
widywalność i niepewność dnia jutrzejszego 
jest właśnie tym magnesem, który przyciąga 
rzesze śmiałków.

Rosyjska dusza
Zastanawiające jest jednak, jak to się dzie-

je, że właśnie Kamaz od lat króluje na bez-
kresach pustyni i trudnych do okiełznania 
wydmach. Czy to trumf techniki, czy jednak 
człowieka – Władimir Czagin ma na swoim 
koncie już siedem zwycięstw na Dakarze. 
W tym roku zaczął prowadzić po ósmym 
etapie i do końca nie dał się wyprzedzić. 
Do mety dojechał ostatkiem sił, w drama-

Rajd Dakar to miejsce, gdzie spotykają się ludzie 
z prawdziwą pasją. Cały rok przygotowują się właśnie 
do tej chwili. Przez dwa tygodnie pokonują swoje 
słabości, balansując na krawędzi po to, by poczuć 
się zwycięzcami, gdy przekraczają linię mety. Wśród 
nich są też tacy, którym udało się niejednokrotnie 
dokonać tego w najlepszym stylu.

Polska załoga: Grzegorz Baran i Rafał Marton na MAN-ie TGA 18480 dojechała 
do mety na 25. pozycji. Gdyby nie kłopoty z autem na 8. etapie i kara za ominięcie 
punktów kontrolnych, wynik byłby jeszcze lepszy.

Zuchy chłopcy!
33. Rajd Dakar 

Termin: 1-16 stycznia 2011 r.
Odległość: 9 tys. km, w tym 5 tys. km trasy rajdu 
podzielonych na 13 etapów

Miejsce: Argentyna i Chile.

Wystartowało: 170 motocykli, 30 quadów, 
140 samochodów oraz 67 ciężarówek

Na mecie stawiło się: 94 motocykle, 14 quadów, 
55 samochodów osobowych, 41 ciężarówek

www.truck-van.pl

2/201124 TruckVan&

MAGAZYNSport

transit-A4.indd   24 2011-02-09   10:48:33



Władimir Czagin ma na swoim koncie 63 zwycięskie etapy Rajdu 
Dakar, na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej uplasował się 
aż siedem razy, nic dziwnego, że traktowany jest jak bohater.

Loprais Tatra Team w tym roku nie miał szczęścia, po 10. etapie został 
zdyskwalifikowany. Nie pozostawia jednak swoich fanów bez nadziei. Wszyscy 
nie mogą się już doczekać, kiedy znów stoczy pojedynek z zespołem Kamaza.

tycznym stylu. Finiszował z rozdartymi 
oponami i licznymi uszkodzeniami. „To jest 
zwycięstwo woli – zauważa Erik Chajrullin, 
rzecznik prasowy zespołu Kamaz-Master. 
– Rajd zawsze wiąże się z ciężkimi warun-
kami. Zarówno bytowania, jak też ścigania 
się. Pustynia Atakama, stanowiąca głów-
ny odcinek rajdu, jest bardzo surowa pod 
względem klimatu i przyrody. Jest to naj-
bardziej suche miejsce na kontynencie. La-
tem upały sięgają 40 stopni”.

Załoga Czagina wystartowała w tym roku 
na nowym pojeździe, pozostałe auta z te-
amu zostały zmodernizowane. Od dawna 
wiadomo, że Kamazy startujące na Daka-
rze są fabrycznie przygotowane do poko-
nywania wielkich wyzwań. Co drzemie 
w ciężarówkach, które niezmiennie od lat 
zdobywają szczyty na tak ciężkich trasach, 
jakie serwuje uczestnikom Dakar? Kamaza 
43269 4×4 napędza 830-konny silnik JaMZ 
7E846.10-07. Pojazd ma przesuniętą kabinę 
o 200 mm i silnik o 400 mm do tyłu, co pozwo-
liło przemieścić środek ciężkości i lepiej rozło-
żyć masę pojazdu pomiędzy obie osi. Dzięki 
temu zabiegowi zmniejszył się również zwis 
przedni, co zwiększyło kąt natarcia i zdolność 
pokonywania przeszkód terenowych. 

„Mamy niezawodne załogi, ale samochody 
mogą zepsuć się w każdej chwili. Jedyna rzecz, 
którą można było zrobić, to uwzględnić pew-
ne rozwiązania konstruktorskie, pozwalające 
na ich maksymalnie niezawodną pracę” – po-
wiedział po zwycięstwie Michaił Arsenjew, 
czołowy inżynier-konstruktor zespołu.

Nie bez znaczenia dla wyniku całego 
zespołu jest również fakt, że ekipa liczyła 
w tym roku 50 osób (rok wcześniej 27). Po-
nadto po raz pierwszy Kamaz-Master wysta-
wił cztery auta.

Awaryjne lądowanie

Nie obyło się bez trudności, i to jesz-
cze przed startem. We Francji zwycięski 

zespół pojechał swoim startowym pojaz-
dem na przejażdżkę. Maszyna właśnie 
otrzymała nowe elementy zawieszenia, 
które nie było jeszcze ustawione. Na sku-
tek tego doszło do wypadku na szutrowej 
drodze pod miastem. Kamaz przewrócił 
się na bok i tak uszkodził, że nie udało 
się usunąć awarii na miejscu. Trzeba było 
odwieźć ciężarówkę do Nabierieżnych 
Czełn, gdzie mechanicy szybko go od-
budowali. Potem załadowano Kamaza na 
pokład Rusłana, który poleciał do Buenos 

Aires. I wszystko szczęśliwie się zakoń-
czyło.

Po 16 dniach walki Czagin wjechał do Bu-
enos Aires jako zwycięzca. Jak na Roję przy-
stało, najlepszemu teamowi pogratulował sam 
prezydent Dmitrij Miedwiediew: „Gratuluję 
rosyjskiemu zespołowi Kamaz-Master oraz 
Władimirowi Czaginowi wspaniałego zwycię-
stwa w Rajdzie Dakar. Zuchy chłopcy!”.

Łzy radości

Rajd Dakar to nie tyko po-
dium. Tu najważniejsza jest 
meta. Na 33. edycji imprezy 
walkę o dojechanie do końca 
stoczyło 67 załóg startujących 
na pojazdach ciężarowych. 
Tylko 41 z nich osiągnęło cel. 
Płakali i śmiali się jednocześ-
nie, nie mogąc uwierzyć w swo-
je szczęście. Wśród tych, któ-
rzy osiągnęli Buenos Aires 
znalazł się też polski zespół: 
Grzegorz Baran i Rafał Mar-
ton startujący na MAN-ie. 
Polacy uplasowali się na 25. 
pozycji (w 2010 r. 20. miej-
sce). Teraz razem z innymi 
zbierają siły, by za rok stawić 
się w pełnym składzie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Rajd Dakar

Klasyfikacja generalna 33. Rajdu Dakar 
w kategorii samochody ciężarowe

 1. Władimir Czagin/Siergiej Sawostin/Ildar Szajsułtanow Kamaz 43269 
 2. Firdaus Kabirow/Ajdar Bielajew/Andriej Mokiejew Kamaz 4326 
 3. Eduard Nikołajew/Wiaczesław Mizjukajew/Władimir Rybakow Kamaz 4326 
 4. Ilgizar Mardiejew/Władimir Demjanenko/Ajrat Mardiejew Kamaz 4326 
 5. Franz Echter/Detlef Ruf/Artur Klein MAN TGS 
 6. Josep Vila, Moi Torrallardona, Peter van Eerd Iveco Trakker
 7. Marcel van Vliet/Serge Bruynkens/Bernard der Kinderen MAN TGA 18.480 
 8. Artur Ardawiczius/Denis Bierezowskij/Zanat Zalimbietow Kamaz 4326 
 9. Teruhito Sugawara/Seiichi Suzuki Hino Ranger
10. Mathias Behringer/Jochen Seiler/Hugo Kupper MAN 18.480

25. Grzegorz Baran/Rafał Marton MAN TGA 18480

KAMAZ 4326-9
Liczba miejsc ................................................................... 3
Masa własna (kg) ....................................................... 9500 
Nacisk na przednią oś (kg) ........................................ 4800
Nacisk na tylną oś (kg) .............................................. 4700
Długość (mm) ............................................................ 7320
Rozstaw osi (mm) ...................................................... 4250
Silnik ................................................... JaMZ-7E846.10-07
Liczba cylindrów ............................................................V8
Liczba zaworów ............................................................. 32 
Pojemność (dm3) ...................................................... 18,47
Moc (KM/kW/obr/min) ................................830/1200/2500
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ......................2700/1600
Skrzynia biegów.......................... ZF16S-251, 16-biegowa
Skrzynia rozdzielcza .........................STEYR VC2000/300 
  .......................................................z reduktorem i blokadą 
  ................................................. mechanizmu różnicowego
Ogumienie ...................................Michelin, 14.00 R20XZL
Zdolność pokonywania wzniesień (%) ........................... 36
Promień skrętu między ścianami (m) ......................... 11,3
Prędkość maksymalna........................................ 165 km/h
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www.TSL-biznes.pl/prenumerata
Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:
> www.TSL-biznes.pl/prenumerata
> e-mail: prenumerata@tsl-biznes.pl
  prenumerata@truck-van.pl
> fax: 22 205 07 57
> pocztą: Redakcja TSL Biznes 
  i Truck& Van
  Trzcinowa 30/13, 
  02-446 Warszawa
> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata (11 wydań): 
TSL Biznes ......w cenie 99 zł z VAT
Truck & Van .....w cenie 49 zł z VAT
oba tytuły  .....w cenie 129 zł z VAT

Formularz prenumeraty
Dane do wysyłki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
firmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

Dane do faktury

Nazwa 
firmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru  /2011 

Truck&Van od numeru  /2011 

oba tytuły od numeru  /2011 

 Coroczne, automatyczne 
 przedłużanie prenumeraty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KMG Media Sp. z o.o. dla celów prenumeraty, marketingu  
i wydawania miesięczników TSL Biznes i Truck & Van. Dane osobowe mogą być sprawdzane i poprawiane.

Data i podpis

Co miesiąc

Warto wiedzieć więcej

dla wszystkich
profesjonalistów

branży TSL

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Teraz jeszcze więcej możliwości

Prenumerata roczna

99

Promocyjna prenumerata 
obu tytułów
129 zł

Prenumerata roczna

49




