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„WW  trakcie kryzysu dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy” – powiedział profesor
 Orłowski, dodając – „z punktu widzenia ekonomisty”. Trudno jest dostrze-
 gać pozytywy, kiedy topnieją zyski, brakuje zleceń i ledwo wiąże się koniec 

z końcem. Jednak zła sytuacja często pobudza kreatywność i sprawia, że odnajdujemy 
zasoby, o których byśmy nie pomyśleli, gdyby nas życie do tego nie zmusiło. Czasami 
wychodzi to na dobre, czasami okazuje się, że niekoniecznie.
Wszyscy dobrze znamy powiedzenie: „jestem za biedny, żeby kupować tanie rzeczy”. 
Jak jest niewiele w kieszeni, trzeba dobrze ważyć swoje decyzje. Analizować 
i kalkulować. Wtedy najczęściej okazuje się, że to co droższe w zakupie, posłuży dłużej, 
pozwoli zaoszczędzić, lepiej spełni swoje zadania. Często borykamy się z takimi 
dylematami. Ale kiedy tak naprawdę oszczędzamy? 
Spowolnienie gospodarcze, które nas dopadło przed rokiem, spowodowało cięcia 
kosztów. Producenci pojazdów zaczęli szukać możliwości obniżania cen produktów, 
żeby udało się jednak coś sprzedać. Przewoźnicy obcinali koszty związane 

z zarządzaniem, bo wydawało im się to najprostsze. 
Teraz nadszedł czas refl eksji.
System zarządzania fl otą, to nie tylko narzędzie do 
sprawnego obsługiwania klienta, to również pomoc 
w osiąganiu niskich kosztów eksploatacji pojazdu. 
Ci, którzy zrezygnowali z funkcji 
monitoringu pracy kierowcy, już naprawiają 
swój błąd. Bo okazało się, że takie posunięcie 
oszczędności wcale nie przyniosło.
Tanie w zakupie znaczy przeważnie 
krótkowzroczne. Po jakimś czasie może się okazać, 
że cena eksploatacji przebije parokrotnie 
niedopłaconą różnicę. Przykładem może być 
technologia LED stosowana w oświetleniu 
pojazdów zamiennie z tradycyjnymi żarówkami, 
które mało kosztują przy zakupie, ale działają 
nieporównywalnie krócej oraz potrzebują więcej 
energii i czasu związanego z ich wymianą. 
Warto również zainwestować 
w monitoring ciśnienia w oponach, który 

szybko alarmuje kierowcę o nieprawidłowościach i pozwala w porę zareagować, 
oszczędzając czas, nerwy i pieniądze.
Za cenę zaciskanego pasa zdobyliśmy doświadczenie. Wszyscy przeszli skrócony kurs 
ekonomii i racjonalnego zarządzania. Z tym bagażem decyzje podejmowane w lepszych 
czasach mogą okazać się trafniejsze, gdyż będą wynikać z szerszego spojrzenia. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Jeszcze parę lat temu, w dobie dy-
namicznie rozwijającej się gospo-
darki, na rynku pojazdów ciężaro-

wych można było zaobserwować swego 
rodzaju „wyścig zbrojeń”. Ciężarówki 
stawały się coraz silniejszymi i bardziej 
zaawansowanymi technologicznie ma-
szynami, które poza spełnianiem swej 
podstawowej funkcji, miały wzbudzać 
silne emocje. Równolegle znaczenia na-
bierała ekologia. 

Kryzys wszystko zmienił. Klienci nie-
mal z dnia na dzień z eko-świadomych 
fanów nowoczesnej myśli technicznej 
przeistoczyli się w księgowych. Zaczęli 
postrzegać pojazdy ciężarowe przede 
wszystkim jako narzędzie pracy. I to 
takie, za które płaci się nie tylko przy 
jego zakupie, ale i podczas eksploatacji. 
Producenci pojazdów musieli zmienić 
swoją strategię i dostosować się do wy-
magań rynku. 

Jednak trudno było spodziewać się 
rewolucji, bo te byłyby zbyt kosztowne. 
Poszukiwanie dodatkowych oszczęd-
ności musiało opierać się na już ist-
niejących konstrukcjach. Co nie było 
łatwe, gdyż z i tak zaawansowanych 
rozwiązań trudno było wycisnąć coś 
więcej. Diabeł jednak tkwi w szczegó-
łach – i to właśnie do nich postanowili 
sięgnąć inżynierowie i konstruktorzy. 
Wyszli oni z założenia, że jeśli na kilku 

DrobnymiDrobnymi krokami krokami

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka – taką filozofią prawdopodobnie 
kierowali się twórcy ciągnika MAN TGX w wersji EfficientLine. Większości zmian 
kierowca może nie dostrzec. Ich efekt ma być odczuwalny dla właściciela, 
a w szczególności dla jego kieszeni.
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pozornie nieistotnych elementach uda 
się nieco uszczknąć, to w efekcie koń-
cowym sumaryczne oszczędności mogą 
okazać się całkiem kuszące. 

Oszczędny, ale niebiedny

Efektem takiej strategii jest MAN 
TGX Effi  cientLine. Pod tym dopiskiem 
kryje się nie tylko specyfi kacja dobra-
na pod kątem lepszej efektywności, ale 
i kilka mniej lub bardziej zaawansowa-
nych zmian technicznych, które w eks-
ploatacji mają przynieść oszczędności 
w zużyciu paliwa. Nie oznacza to jed-
nak, że pojazdy z tej serii pozbawione 
zostały wszelkich udogodnień czy są 
słabo wyposażone. Na pokładzie znaj-
dziemy wciąż dwie wygodne leżanki, 
lodówkę, klimatyzację, ogrzewanie po-
stojowe, zestaw stereo itp., choć pewnie 
ich usunięcie zmniejszyłoby jeszcze 
bardziej konsumpcję energii i ograni-
czyło masę pojazdu. Nie znajdziemy też 
kompromisów w kwestii bezpieczeń-
stwa. Effi  cientLine wyposażono m.in. 
w system stabilizacji toru jazdy ESP, 
ABS i ASR, asystenta pasa ruchu. TGX 
przyzwyczaił już użytkowników do od-
powiednich warunków zarówno pra-
cy, jak i wypoczynku. W Effi  cientLine 
nie jest inaczej. Do kabiny prowadzą 
trzy szerokie stopnie z antypoślizgową 
strukturą. Wewnątrz otacza kierowcę 
może niezbyt wyrafi nowane i luksuso-
we, ale na pewno schludne i funkcjo-
nalne wnętrze. Wygodny fotel fi rmy 
ISRI jest podgrzewany i ma wentylację. 
Wszechstronna regulacja jego usta-
wień, obejmuje również dwuczęściowe 

oparcie, z możliwością oddzielnej regu-
lacji części barkowej, czy wybrzuszanie 
poduszek poprawiających trzymanie 
boczne. 

Zajęcie wygodnej pozycji ułatwia 
regulowana w dwóch płaszczyznach 
kierownica sporej średnicy, na której 
znalazły się także przyciski sterują-
ce radiem, komputerem pokładowym 
i tempomatem. Duży i czytelny zestaw 
wskaźników utrzymany jest w spokoj-
nej, stonowanej kolorystyce. Zabrakło 
tylko stałego (najlepiej analogowego) 
wskaźnika ciśnienia doładowania tur-
biny, dzięki któremu kierowca może się 
porozumiewać z silnikiem, wykorzystu-
jąc jego możliwości przy jednoczesnej 
dbałości o niskie zużycie paliwa. Zestaw 
wskaźników przechodzi w konsolę środ-
kową z jednostką multimedialną, łączącą 
w sobie radio i CD oraz nawigację sa-
telitarną. Poniżej jest układ sterowania 
ogrzewaniem oraz przełączniki sterujące 
większością funkcji dodatkowych, jak 
np. aktywnym tempomatem, asystentem 
ruszania „hill-hold”, smarowaniem sio-
dła czy testem oświetlenia zewnętrznego.

Wszystkie lustra zewnętrzne (z wy-
jątkiem czołowego dojazdowego) są 
sterowane elektrycznie i ogrzewane. 
Przydatne jest szybkie odchylenie pra-
wego lustra głównego. Po wciśnię-
ciu specjalnego przycisku na panelu 
okiennym zwierciadło odchyla się 
o kilkanaście stopni w prawo, co uła-
twia obserwowanie „złamanego” zesta-
wu. Ponowne wciśnięcie guzika i lustro 
szybko powraca do poprzednio zapro-
gramowanej pozycji. Lustra zewnętrz-
ne TGX-a zespolone są w jednej, dużej 

obudowie, bez prześwitu pomiędzy 
nimi. To znak rozpoznawczy TGX-a, 
który przynosi korzyści w aerodynami-
ce, ale może też w niektórych sytuacjach 
znacznie ograniczać widoczność. 

Co jednak wyróżnia Effi  cientLine od 
klasycznego TGX? Wewnątrz trudno 
dostrzec różnicę. Na zewnątrz brakuje 
zewnętrznej osłony przeciwsłonecznej 
i trąbek pneumatycznych. Jest za to tzw. 
pakiet aerodynamiczny, czyli zestaw 
spojlerów: boczne i dachowy oraz osłona 
boczna podwozia. Wszystko, by zmini-
malizować opory powietrza. Effi  cientLine 
otrzymał też oszczędne światła do jazdy 
dziennej. Redukcja ciężaru ciągnika była 
możliwa m.in. poprzez zastosowanie alu-
miniowych zbiorników powietrza oraz 
aluminiowych felg, na które trafi ają opo-
ny o zmniejszonych oporach toczenia. 
Właściwe ciśnienie powietrza w kołach 
kontroluje seryjny system TPM, którego 
komunikaty pojawiają się na wyświetla-
czu komputera pokładowego. 

Najwięcej zmian, mających przynieść 
oczekiwane oszczędności, ukryto pod 
kabiną – w komponentach układu na-
pędowego i osprzętu. Specjalny system 
zarządzania sprężonym powietrzem 
(Air Pressure Management) automa-
tycznie wyłączy sprężarkę powietrza, 
gdy w układzie pneumatycznym nie ma 
zapotrzebowania na sprężone powie-
trze. Według inżynierów MAN-a może 
to przynieść nawet o 0,5 litra niższe zu-
życie paliwa. Nowy alternator charak-
teryzuje się dłuższą trwałością i wyższą 
sprawnością energetyczną, co pozwala 
na kolejne oszczędności.

Na sporej konsoli obok fotela ulokowano pokrętło 
sterowania skrzynią biegów (choć zmiana trybu 

manual/automat odbywa się już dźwignią przy 
kierownicy). Obok dźwigni hamulca postojowego 
znalazł się też hamulec naczepowy – rozwiązanie 

stosowane ostatnio dość rzadko.

Miejsce pracy kierowcy TGX-a 
może nie zachwyca stylistyką, 
ale cechuje się wysoką ergonomią. 
Elementy sterowania są intuicyjnie 
rozmieszone i łatwo dostępne.
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Optymalna energia
Źródłem napędu TGX Effi  cientLi-

ne był silnik D2066LF57 o mocy 440 
KM, dostarczający 2100 Nm maksy-
malnego momentu obrotowego. Jed-
nostka spełnia normę Euro 5 w oparciu 
o technologię SCR. Silnik zestawiony 
jest z 12-przekładniową skrzynią bie-
gów ZF 12 AS 2131 DD 
MAN TipMatic ze zinte-
growanym intarderem.

Automatyczna zmiana 
przełożeń to w dzisiej-
szych ciężarówkach już 
niemal standard i coraz 
większe grono użytkowni-
ków się do niej przekonu-
je. W Effi  cientLine zasto-
sowanie automatu nabiera 
szczególnego znaczenia. 
Nieodpowiedni dobór 
przełożeń mógłby zniwe-
czyć plany oszczędnościo-
we. W TGX ten problem 
praktycznie nie wystę-
puje, pod warunkiem, że 
kierowca nie przestawi 
trybu pracy na manual 
(można zamówić skrzynię 
w wersji Fleet, która ma 
tylko automatyczny tryb 
pracy). Oprogramowanie 
skrzyni w wersji szoso-
wej TipMatic Profi  radzi sobie całkiem 
dobrze z rozpoznawaniem sytuacji 
i doborem przełożeń, a sama zmiana 
przełożeń następuje szybko i płynnie. 
Czasami można wyczuć nieco zbyt póź-
ne przełączanie na wyższy bieg, ale gdy 
kierowca przyzwyczai się i wyczuje spe-

cyfi kę pracy skrzyni, będzie mógł szyb-
ko korygować choćby i odpowiednim 
operowaniem pedałem przyspieszenia. 
Większego przyzwyczajenia wymaga 
praca skrzyni w zakresie niskich pręd-
kości i przełożeń. Z pozycji stojącej, 
nawet przy wyłączonym układzie „hill-
hold”, od wciśnięcia gazu do ruszenia 

z miejsca upływa wyraźnie wyczuwalna 
chwila. Tu reakcja układu sterującego 
sprzęgłem mogłaby być zdecydowanie 
szybsza. Na szczęście do dyspozycji jest 
też tryb manewrowy, pomocny przy 
spinaniu naczepy czy manewrowaniu
z niewielkimi prędkościami, na którym 

MAN TGX 18.440 4×2 BLS-EL 
EfficientLine 

Kabina .......................................................................... XLX
Dmc (t) ............................................................................ 18
Dmc zestawu (t) .............................................................. 40
Silnik .................................................... D2066LF57 Euro 5
Liczba cylindrów ............................................................ R6
Pojemność (dm3) .........................................................10,5
Moc (KM/kW/obr/min) ...................................440/324/1700
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) .............2100/1000
Skrzynia biegów.....................................zautomatyzowana 
  ...............................................................ZF 12 AS 2131DD
Liczba biegów ................................................................. 12
Przełożenie osi tylnej ...................................................2,85
Zawieszenie przednie .............................paraboliczne 7,5 t
Zawieszenie tylne .......................................powietrzne 13 t
Hamulce ................................................................tarczowe
Przeglądy .................. ustalane indywidualnie w zależności 
  ...................od rocznych przebiegów i typu pracy, w ruchu 
  ...................międzynarodowym przeciętnie do 120 tys. km 
  ....................................................................(lub raz na rok)
Gwarancja ...................... wydłużona na trzeci i czwarty rok 
  .......................................................... z limitem 600 tys. km

Zespół elektrycznie sterowanych i podgrzewanych luster zapewnia dobrą widoczność 
do tyłu i na boki, jednak sama obudowa i brak „luki” pomiędzy lustrem górnym i dolnym, 
w połączeniu z solidnymi słupkami kabiny, może w niektórych przypadkach znacznie 
ograniczać widoczność. Główne lustro ma ciekawą funkcję szybkiego odchylania 
w prawo, co przydaje się przy manewrowaniu „złamanym” zestawem.

Prace dotyczą formowania konwojów, w któ-
rych za pojazdem prowadzącym, kierowanym 
przez zawodowego kierowcę, jadą samochody 
osobowe. Każdy samochód monitoruje pręd-
kość, odległość i kierunek, dostosowując swoje 
parametry jazdy do pojazdu poprzedzającego. 
Pojazdy nie są ze sobą połączone i w każdej 
chwili mogą opuścić konwój. Kierowcy pojazdów 
tworzących kolumnę mogą odpoczywać, pod-
czas gdy kolumna podąża w ustalonym kierunku. 

Testy przeprowadzono z udziałem prowa-
dzącego samochodu ciężarowego i jednego sa-
mochodu osobowego, który płynnie podążał za 
pojazdem prowadzącym po wyznaczonej trasie. 

Pociągi drogowe poprawiają bezpieczeństwo 
na drogach, ponieważ ograniczają czynnik ludz-
ki, który jest przyczyną co najmniej 80% wszyst-
kich wypadków drogowych. Redukują również 
zużycie paliwa, a więc emisję CO2, nawet 
o 20%. Dzięki temu, że pojazdy poruszają się 
z „autostradową” prędkością, w odległościach 
zaledwie kilku metrów od siebie, kolumna zaj-
muje mniej miejsca na drodze w porównaniu 
z grupą pojazdów poruszających się niezależnie. 

„Ważnym czynnikiem w kontekście zapew-
niania bezpieczeństwa w projekcie jest dobrze 
wyszkolony kierowca zawodowy, kierujący po-
jazdem prowadzącym” – mówi Erik Nordin z Vo-
lvo Technology. 

Pojazdem prowadzącym podczas testu było 
Volvo FH 6×2 z 13-litrowym silnikiem. Kierowca 
w tym aucie korzysta z pomocy najnowocze-
śniejszych systemów bezpieczeństwa, takich 
jak: alkomat blokujący rozruch silnika, układ mo-
nitorowania reakcji kierowcy, układ ostrzegający 
o niebezpieczeństwie kolizji i układ stabilizacji 
toru jazdy. 

Testowana technologia już w ciągu kilku lat 
może trafić do produkcji seryjnej. O wiele dłużej 
może potrwać zyskanie publicznej akceptacji 
i uchwalenie niezbędnych, zharmonizowanych 
przepisów we wszystkich 25 krajach członkow-
skich UE. ▐

Fot. Volvo

W kolumnie taniej

Na torze testowym Volvo niedaleko 
Goeteborga, w Szwecji, odbyła się 
pierwsza udana prezentacja techno-
logii opracowywanej w ramach 
projektu Sartre (Safe Road Trains 
for the Environment).
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zwłoka czasowa nie jest już tak wyczu-
walna.

Po ruszeniu, jazda przebiega płynnie. 
440 koni wystarcza do sprawnego poru-
szania się zestawu po płaskich drogach, 
a i umiarkowane wzniesienia nie powo-
dują zadyszki. W większości zastosowań 
taka moc wydaje się być optymalnym 
rozwiązaniem pomiędzy wydajnością, 
a oszczędnością. Do bardziej wymaga-
jących zastosowań może posłużyć silnik 
480-konny. W trosce o niskie spalanie 
TGX Effi  cientLine temperuje wyścigowe 
zapędy kierowcy i ogranicza prędkość 
do 85 km/h. Ograniczenie prędkości 
z 89 do 85 km/h może przynieść nawet 
litr oszczędności na każdych 100 km.

Intarder ZF pozwala na sprawne wytra-
canie prędkości bez dotykania pedału ha-
mulca, czego efektem są kolejne oszczęd-
ności – tym razem w zużyciu okładzin 
i tarcz hamulcowych. Układ hamulcowy 
TGX-a wyposażono oczywiście w ABS. 
Dodatkowo na wyposażeniu znalazł się 
hamulec naczepowy – rozwiązanie stoso-
wane coraz rzadziej, a przydatne w niektó-
rych sytuacjach szczególnych, jak np. przy 
zjeździe ze śliskiego wzniesienia, kiedy 
przyhamowanie naczepy bez hamowania 
ciągnika pomaga ustabilizować cały ze-
staw – można powiedzieć, takie częścio-
we ESP, tylko w rękach kierowcy (oby 
doświadczonego). ESP i ASR też zresztą 
znalazły się na wyposażeniu pojazdu.

Początek zmian

Czy koncepcja zastosowana w TGX 
Effi  cientLine działa? MAN w takiej 

Z zewnątrz TGX w wersji EfficientLine wyróżnia się brakiem 
osłony przeciwsłonecznej i jakichkolwiek dodatków w stylu 
trąbki czy oświetlenia dachowego. Jest za to seryjna osłona 
międzyosiowa oraz pakiet spojlerów bocznych i dachowych. 

Wszystko po to, by zminimalizować opory powietrza.

Po otwarciu osłony przedniej kierowca 
uzyskuje łatwy dostęp do zbiorników 
z płynami eksploatacyjnymi. Trochę dziwi 
brak solidniejszego zabezpieczenia chłodnicy 
przed uszkodzeniem np. przez kamień.

wersji jest trochę droższy od porów-
nywalnej konfi guracji standardowej 
– choć w dzisiejszych czasach trudno 
mówić o stałym cenniku ciężarówek, 
bo to sprawy dość indywidualne. Czy 
jednak te drobne rozwiązania techno-
logiczne przyniosą pożądane oszczęd-
ności w zużyciu paliwa i zwiększą 
końcową efektywność pojazdu? Jedno 
jest pewne – z poziomu eksploatacji 
codziennej praktycznie nie zauważy-
my żadnych niepożądanych efektów 
tej zmiany. Pierwsze wrażenia są jed-
nak pozytywne – w tym pojeździe jest 
potencjał do oszczędzania. Podczas 
naszych jazd, co prawda po płaskich 
drogach, ale za to w niezbyt sprzyja-
jącej, zimowej aurze, bez większych 
problemów możliwe było utrzymanie 
spalania poniżej 30 l/100 km. Żeby 
w pełni dostrzec korzyści, zwłaszcza te 
wymierne i policzalne, trzeba by było 
pokonać tym pojazdem jeszcze kilka 
tysięcy kilometrów.

Decydując się na takie rozwiązanie, 
warto pamiętać, że na sprawy efektyw-
ności i oszczędności należy patrzeć ca-
łościowo. Cóż nam po zaawansowanym 
ciągniku, gdy zestawimy go np. ze źle 
przygotowaną naczepą, a za kierowni-
cą posadzimy nieprzeszkolonego kie-
rowcę. Jeśli jednak na wszystkie, nawet 
najdrobniejsze elementy popatrzymy 
tak, jak niemieccy inżynierowie i w każ-
dym z nich poszukamy sposobów na 
oszczędność, to końcowy efekt będzie 
z pewnością zadowalający. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, K. Wójtowicz

Zgodnie z naszym hasłem „Stawiam na 
efektywność”, czyli wykorzystywanie ist-
niejących możliwości, wprowadziliśmy na 
rynek linię modeli TGX EfficientLine. Są to 
pojazdy zmodyfikowane w celu zmniejsze-
nia zużycia paliwa. Cała linia wyposażona 
jest w kabinę XLX, gdyż taka jest wystar-
czająca w zadaniach, do których jest prze-
znaczony ten pojazd. Skrzynia Tipmatic 
z intarderem Eco to jeden z elementów, które 
mają wpływać na 
efektywność jego 
pracy. W Efficient-
Line znalazły się 
rozwiązania, któ-
re przede wszyst-
kim optymalizują 
zużycie energii, 
jak: system odłą-
czania turbosprę-
żarki, światła 
dzienne, zmodyfi-
kowany alterna-
tor czy polepszona aerodynamika. Pew-
ne rzeczy usunięto (osłony słoneczne 
i sygnały dachowe), pewne dodano (spoj-
ler dachowy i odchylane owiewki boczne). 
W takim pojeździe nie mogło też zabrak-
nąć układu do monitorowania ciśnienia 
w oponach, co jest bardzo ważne, gdyż 
ten czynnik wpływa nie tylko na poziom zu-
życia oleju napędowego, ale również samych 
opon. 

W sumie wszystkie te zmiany wpłynęły na 
obniżenie zużycia paliwa nawet o 3 l /100 km. 
Nie należy zapominać, że niższe spalanie 
korzystnie wpływa nie tyko na ekonomię, ale 
również ekologię. Niższy poziom zużycia pa-
liwa to mniejsza emisja dwutlenku węgla do 
atmosfery. W tym wypadku na każde 100 km
pojazd emituje do 7,5 kg mniej szkodliwych 
substancji. Przy założeniu, że pokonuje 
150 tys. km rocznie, oszczędności sięga-
ją 4500 l oleju napędowego, co odpowiada 
12 tonom niewyemitowanego dwutlenku węgla, 
o korzyściach finansowych nie wspominając. 

Trzeba jednak pamiętać, że nawet najlepiej 
przygotowany pojazd może zniweczyć plany 
z nim związane, gdy za kierownicą usiądzie 
nieprzeszkolony kierowca. Aby uniknąć takiej 
sytuacji, już przy samym odbiorze pojazdu 
prowadzimy szkolenia kierowców.

Oceniamy, że tak skonfigurowany pojazd, 
na rynku skoncentrowanym na oszczędno-
ściach, będzie cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Uważam, że właśnie takiej cięża-
rówki dzisiaj oczekuje rynek. ▐

Michał Luberadzki
Wiceprezes MAN Trucks 
& Bus Polska Sp. z o.o.
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Naczepy typu kurtynowego cenio-
ne są przez użytkowników przede 
wszystkim za dużą uniwersalność 

i stosunkowo niską masę własną. Jednak 
w niektórych zastosowaniach konieczne jest 
posiadanie burt bocznych, mogących rów-
nież przenieść część obciążenia. By połączyć 
wytrzymałość naczepy bur-
towej z łatwością eksplo-
atacji, typową dla naczep 
z kurtynowym mocowaniem 
plandeki, powstały bur-
to-fi ranki. Zwykle jednak 
przesuwana plandeka takiej 
naczepy kończyła się na po-
ziomie burty i mocowana 
była do niej typowym „sznu-
rowadłem”. W prezentowa-
nej naczepie Kögela plan-
deka przykrywa całe burty 
i mocowana jest klamrami, 
jak w typowej „fi rance”, co 
znacznie ułatwia operację 

rozsunięcia kurtyny czy zastosowania linki 
celnej.

Solidnie wykonana ładownia wyłożona 
jest płytą podłogową multiplex, składającą się 
z 22 warstw o łącznej grubości 30 mm. Jej 
nośność, w połączeniu z konstrukcją ramy, 
pozwala na wjazd do wnętrza naczepy wózka 

Firanka, ale z burtami
Naczepa firmy Kögel oznaczona symbolem SNCS 24 P 90/1.110 
skrywa mały sekret. Na pierwszy rzut oka to zwykła kurtynówka. 
Po bliższym kontakcie okazuje się, że to jednak burtofiranka, 
ale z typowo „firankowym” mocowaniem plandeki.

widłowego o nacisku 7200 kg na oś. Dla zwięk-
szenia tarcia podłogę poddano dodatkowemu 
szorstkowaniu. Przy długości wewnętrznej 
13 620 mm naczepa pomieści 34 typowe eu-
ropalety. Umocowanie ładunku w odpowied-
niej pozycji zapewnia trzynaście par pierście-
ni mocujących o dopuszczalnym obciążeniu 
2 ton na każdy pierścień, przytwierdzonych 
bezpośrednio do zewnętrznej ramy stalowej. 
Seryjne wyposażenie dotyczące zabezpiecze-
nia ładunku zgodne jest z wymagającą nor-
mą EN 12642 XL. 

Przednią ścianę naczepy tworzą aluminio-
we profi le zamknięte, z krótkimi wspornikami 
środkowymi. Z podobnych profi li wykonano 
również cztery pary burt bocznych. Każda 
z nich mocowana jest na czterech zawiasach 
i ryglowana za pomocą integralnych zasuw. 
Pomiędzy nimi umieszczono trzy pary kło-
nic przesuwnych z kieszeniami na trzy rzędy 
łat drewnianych. Całość pokrywają plandeki 
o gramaturze 900 g/mm2, które można swo-
bodnie przesuwać w obydwie strony. Od 
zewnątrz srebrną plandekę uzupełniono od-
blaskowym oznakowaniem konturowym. 
Ścianę tylną stanowią dwuskrzydłowe drzwi 
portalowe o wysokości 2680 mm z dwiema 
parami rygli. Załadunek od góry umożliwia 
przesuwny dach typu Edsch Lite powleczony 
plandeką PCV.

Rama to lekka konstrukcja stalowa 
z dwuteowych dźwigarów wzmocnionych 
poprzecznicami z drobnoziarnistej stali. 
Rozmieszczenie ich w małych odstępach po-
zwoliło uzyskać wysoką wytrzymałość obcią-
żeniową. Dopuszczalny maksymalny nacisk 
punktowy wynosi 12 t na 4 m, liczone w środ-
ku ciężkości powierzchni użytkowej. 

Układ jezdny to trzyosiowy agregat SAF In-
tra z tradycyjnymi kołami o rozmiarze 385/65 
R 22,5 oraz tarczami hamulcowymi o średnicy 
430 mm. Dwuobwodowy układ hamulcowy 
wyposażono w system EBS, zawierający funk-
cjonalność układu ABS oraz automatycznego 
wyrównania obciążenia osi – ALB. Naczepę 
wyposażono też w system RSS, stabilizujący 
ją na zakręcie, oraz pneumatyczny hamulec 
postojowy ze sprężyną akumulacyjną. 

Pneumatyczne zawieszenie na miechach po-
wietrznych z samoczynną regulacją obciążenia 
osi zapewnia odpowiednią amortyzację i zabez-
pieczenie ładunku przed wpływem nierówności. 
Zawór opuszczania i podnoszenia zawieszenia 
pozwala na łatwe dostosowanie poziomu skrzy-
ni ładunkowej do wysokości rampy. 

Cała naczepa, łącznie z plandeką ma masę 
około 6800 kg. Ładowność użytkowa to 28,6 t,
choć technicznie możliwe jest obciążenie do 
ponad 32,6 t. Standardem wyposażenia jest 
m.in. koło zapasowe (oraz kosz – na dwa 
koła), skrzynka narzędziowa i linka celna. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

Naczepa kurtynowa – burtofiranka 
Kögel SNCS 24 P 90/1.110

Masa własna (z plandeką) (kg) ...................................6800
Ładowność użytkowa (kg) .......................................28 620
Dop. wysokość siodła ciągnika (m) ....................1,08÷1,23
Ogumienie ................................................... 386/65 R 22,5
Dł./szer./wys. całkowita (m) ............................13,95/2,55/4
Dł./szer./wys. użytk. ładowni (m) ................13,6/2,48/2,68* 
Wysokość podłogi nad jezdnią (m) ....................... 1,17÷1,2
Gwarancja ............................. 12 miesięcy na cały produkt, 
  .................................... osie SAF 6 lat (z limitem 1 mln km)
Przeglądy .................... cała naczepa co roku, przegląd osi 
  .......................... po 3 tys. km, a później regularnie co roku

*do stelaża dachu
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wać jednego kompletu opon przez całe 
12 miesięcy. Opona ta zapewnia dobre 
osiągi w każdych warunkach. Przyczep-
ność, droga hamowania, poziom hałasu 
są na przyzwoitym poziomie. Lecz opony 
te nie są tak dobre w lecie, jak opony let-
nie, a w zimie nie dorównują oponom zi-
mowym. Ogumienie wielosezonowe jest 
popularne i sprawdza się w Niemczech, 
Austrii, a do pewnego stopnia także 
w Polsce. W innych krajach wypraco-
wany został ścisły podział na ogumienie 
letnie i zimowe. W tym roku o zaletach 

Nowy 
 wymiar

To optymalny sposób eksploatacji, który 
gwarantuje najlepsze rezultaty. Przede 
wszystkim zapewnia bezpieczeństwo 
jazdy. 

Ogumienie wielosezonowe to kompro-
mis wymagań, co do konstrukcji opony 
i wynikających z tej konstrukcji osią-
gów. Odpowiedni dla ludzi, którzy nie 
mogą, czy nie chcą sobie pozwolić na za-
kup kompletu opon zimowych i letnich. 
Dlatego przedstawiliśmy rodzinę Dębica 
Navigator 2, która pozwala kierowcom, 
szczególnie w dużych miastach uży-

Spotykamy się przy okazji premie-
ry nowych opon do samochodów 
osobowych: letniej Eagle F1 Assy-
metric 2 oraz zimowej UltraGrip 8. 
Dwa komplety ogumienia, podwój-
ne koszty. Czy nie lepiej stosować 
ogumienie całoroczne? Zwłaszcza 
zarządzając dużą fl otą samocho-
dów osobowych czy lekkich użyt-
kowych? 

Zalecamy używanie opon zimowych 
w warunkach zimowych i letnich w lecie. 

Czy w mieście potrzebne są dwa 
komplety opon? Kiedy ogumienie 
o niskim oporze toczenia przynosi oszczędności? 
Czy rynek potrzebuje nowych rodzajów opon? Wątpliwości stara się rozwiać 
Pietro Saletta, dyrektor sprzedaży i marketingu na Europę Wschodnią, Środkową i Afrykę 
w firmie Goodyear Dunlop Tire Operation. 
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opon zimowych przekonali się Brytyj-
czycy. Zmusiła ich do tego pogoda. Na 
dłuższą metę opony dostosowane do 
pory roku to najlepsze rozwiązanie. 

Konkurenci intensywnie pracują nad 
ogumieniem do ciężarówek, które 
ma obniżony opór toczenia. Wska-
zują tę cechę, jako klucz do oszczęd-
ności. Czy opracowując taką oponę, 
producent niczego nie traci po dro-
dze? Czy niski opór nic nie kosztuje?

W gamie produktów Goodyear mamy 
opony LHS, LHD i LHT, specjalnie do 
pojazdów użytkowych, przeznaczone 
na długie dystanse. Priorytetem przy 

Zatem ci, którzy tymi samymi po-
jazdami prowadzą przewozy na 
bliskie i dalekie odległości mają 
problem?

Wybór określonego typu ogumienia, 
zależy od warunków eksploatacji po-
jazdów we flocie. Mówiąc wprost: od 
kosztu przejechania jednego kilometra. 
Jeśli pojazdy są eksploatowane tylko na 
długich trasach lub tylko w ruchu lo-
kalnym, decyzja jest ułatwiona. Kiedy 
w grę wchodzą warunki mieszane, fir-
my kalkulują, co bardziej im się opłaca. 
Czy opona na długie dystanse o niskim 
oporze toczenia, ale kosztem pewnego 
skrócenia przebiegu? Czy opona regio-

» Nie ma potrzeby mnożenia odmian 
do kolejnych, specyfi cznych zastosowań. 

Rozwijana jest natomiast 
produkcja nowych rozmiarów opon  «

już odpowiedniej przyczepności przy-
chodzi pora na zmianę. Nie ma na co 
czekać. 

Każdej ostrzejszej zimy powraca 
w Polsce temat „TIR-ów bez zi-
mowek”. Telewizja pokazuje szosy 
zablokowane przez „złamane” ze-
stawy, które próbowały ruszyć na 
śliskiej jezdni. Opony zimowe roz-
wiązałyby problem?

W szczycie sezonu zimowego, w nie-
których okolicach, w niektórych krajach 
należy stosować opony zimowe. Czasem 
przepisy wymagają dodatkowo wożenia 
ze sobą łańcuchów przeciwśnieżnych. 
Najczęściej jednak wymogi te dotyczą 
ściśle określonych dróg, pewnego rejonu 
wyznaczonego z reguły przez znaki dro-
gowe. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że opony 
regionalne Goodyear są przystosowane 
do jazdy zimą. Mam na myśli głównie 
rzeźbę bieżnika, odpowiednią nie tylko 
na gorsze drogi, ale i złe warunki: zaśnie-
żenie, oblodzenie. Na naszych oponach 
widnieje zimowe oznaczenie. 

Mamy opony na długie i krótkie 
dystanse, do miasta i na budowę, 
letnie i zimowe, na oś napędzaną, 
kierowaną, naczepową. Co dalej? 

Obecnie opony osiągnęły duży stop-
nień specjalizacji. Nie ma potrzeby 
mnożenia odmian do kolejnych, specy-
fi cznych zastosowań. Rozwijana jest na-
tomiast produkcja nowych rozmiarów 
opon. 

Zmiana rozmiarów wynika z nowych, 
szczególnych zastosowań ciężarówek 
oraz ze zmiany przepisów i nacisków na 
osie, zwłaszcza w dużych miastach. Co-
raz więcej jest stref, gdzie ruch jest ogra-
niczony. Nie tylko poprzez wyznaczenie 
limitu poziomu emisji spalin, ale także 
poprzez obniżenie dopuszczalnego na-

» Wybór określonego typu ogumienia, 
zależy od warunków eksploatacji pojazdów we fl ocie «

opracowywaniu opon takich jak te, jest 
jak najlepszy opór toczenia. Jak najlep-
szy, czyli jak najniższy. Opony te zapro-
jektowaliśmy specjalnie do ciężarówek 
podróżujących pomiędzy miastami, po 
autostradach i innych drogach o dobrej 
nawierzchni. Naszą uwagę skierowali-
śmy na ten parametr. Nie na inne czyn-
niki, na przykład żywotność, ale właśnie 
na opór toczenia, który ma niebagatelny 
wpływ na zużycie paliwa zestawu. Korzy-
ści są wyraźnie widoczne od razu. Gdy 
zdamy sobie sprawę z ich sumy w dużej 
fl ocie pojazdów, gra jest warta świeczki. 

Dla użytkowników jeżdżących w ru-
chu lokalnym lub mieszanym: lokalnym 
i dalekobieżnym mamy specjalne opony 
regionalne. Dobre w mieście i poza nim. 
Te opony nie są w czołówce, jeśli chodzi 
o niskie opory toczenia, osiągają nato-
miast długie przebiegi. Dla znacznej gru-
py naszych odbiorców to jest ważne. 

Firmy, które prowadzą przewozy po-
wiedzmy z Warszawy do Frankfurtu, co-
dziennie, cenią nasze opony LHS, LHD 
i LHT. Znakomicie wypadają one również 
w testach, przeprowadzonych np. przez 
TÜV. Modele RHS II, RHD II i RHT są 
przeznaczone na bliższe odległości i lepiej 
znoszą zróżnicowaną nawierzchnię. 

Tak widzimy rozwój rynku w seg-
mencie pojazdów użytkowych. Niektó-
rzy konkurenci wciąż oferują opony 
uniwersalne, które są kompromisem 
między przebiegiem, a oporami tocze-
nia. Ich celem jest rozwój takiego ogu-
mienia. My koncentrujemy się na po-
dziale rynku między opony regionalne 
i dalekobieżne. 

nalna, która starcza na długo, ale ma 
podwyższony opór toczenia? Właściwie 
postawione w takim wypadku pytanie 
jest następujące: czy dla mnie, źródłem 
oszczędności jest przede wszystkim ni-
skie zużycie paliwa, czy więcej mogę zy-
skać, dłużej korzystając z jednego kom-
pletu opon? 

Jest to również zadaniem naszej sieci 
sprzedaży i zaangażowanych w nią ludzi, 
aby do fi rm trafi ały odpowiednie opony. 

Gdy przychodzi pora wymiany 
opon w zestawie, praktyczny oby-
czaj każe robić to jesienią. Zimą 
mamy wtedy komplet nowiutkich 
opon o dobrej przyczepności w śnie-
gu i błocie. Latem dalej są prawie 
nowe, a nieznacznie zużyty bież-
nik obniża opór toczenia. Czysty 
zysk?

Podstawowym wyznacznikiem mo-
mentu wymiany ogumienia jest głę-

bokość bieżnika. Nie pora roku, nie 
przebieg, nie zastosowanie pojazdu 
– przykładowo: jeżdżę blisko, więc za-
czekam. Chodzi o bezpieczeństwo. Je-
śli bieżnik jest płytki i nie gwarantuje 

cisku. Pojazdy muszą się przystosować. 
Właściwie dobrane ogumienie pomaga 
spełnić wymogi. ▐

Rozmawiał: Michał Kij
Fot. Goodyear
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Ernest prowadzi jak zrośnięty z sa-
mochodem. Żadnych przypadko-
wych ruchów. Zero nonszalancji. 

Przynajmniej w tym miejscu. Właśnie 
wyszliśmy z ostrego zakrętu w piasz-

czystym dołku. Dalej jest łatwiej. Pro-
sta między krzakami i podjazd. Na oko 
nieduży. Iveco wychyla się do tyłu, nasze 
plecy wypełniają oparcie, a po sekundzie 
pomalutku przejeżdża szczyt i pikuje 

w dół. Widać następny zakręt. Zwrot 
prawie w miejscu i odcinek mokry. Jak 
po roztopach. Koleiny i kałuże. Małe 
i na całą szerokość czegoś, co dla nas uda-
je drogę. Jedna z brunatnych plam jest 

Się nie pieści
Wszystko mu jedno. Górka, dołek, mokre, śliskie. 
Eurocargo 4×4 w dobrym ręku sfrezuje kołami każdy krajobraz.

Duże koła na pojedynczym 
ogumieniu dominują w sylwetce 
samochodu. Droga nie jest im do 
niczego potrzebna.

Osłona chłodnicy i składane stopnie. Za nimi 
prześwitują wielopiórowe resory. Zwolnice są 

w piastach wszystkich kół. Iveco wykorzystało 
komplet rozwiązań użytecznych w terenie.

Składając belkę najazdową, można zwiększyć kąt 
zejścia. Zabudowę wywrotki wykonała firma KH-
Kipper. Zwróćcie uwagę na wysoką ścianę przednią 
i umocowaną przy niej, zwijaną plandekę.
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znacznie dłuższa niż Eurocargo. Podło-
że tak miękkie, że właściwie nie trzęsie. 
Jedziemy dość śmiało, bo znamy trasę. 
Instruktor jazdy w Iveco Polska, Ernest 
Trzaskowski „trenuje” tu od wczoraj. 
W prawdziwym życiu należałoby naj-
pierw sprawdzić, czy nie ma niespo-
dzianek. Pod lustrem wody mogą być 
korzenie, albo zagłębienie, w którym 
schowamy się po skrzynię ładunkową. 

Samochód otrząsa się z wody na su-
chym. Na leśny dukt zjechaliśmy jak na 
autostradę! Można szybciej. Co cię nie za-
bije, to cię wzmocni. Eurocargo nie ogląda 
się na złe wspomnienia. 

Jak nie Alpy 
to Afryka

Włoski koncern nie zaniedbuje samo-
chodów terenowych. Ma je w ofercie od 

samego początku. Zajmują ważną pozycję. 
Iveco pochodzi z kraju, gdzie równiny to 
wybryk natury. Eksportuje do okolic, które 
wzbraniają się przed asfaltem. Na ochotni-
ka zgłasza się do wojska. Gdyby produ-
kowało wózki sklepowe, też pewnie byłby 
wariant 4×4. 

Doświadczenie procentuje. Iveco nie 
zajmuje się strojeniem samochodów 
w „dzikie” gadżety. Eurocargo 4×4 wy-
gląda groźnie, ale wszystko jest po coś. 
Producent podjął się trudnego zadania. 
W jednym modelu spróbował połączyć 
niemal nieograniczone zdol-
ności terenowe Unimoga 
z możliwościami przewozo-
wymi normalnej ciężarówki. 
Inni też tak próbują. Rzecz 
jednak w rozłożeniu akcen-
tów. Iveco położyło nacisk 
na jazdę. Eurocargo 4×4 jest 
nie tyle ciężarówką zaadap-
towaną do jazdy terenowej, 
co terenówką przystosowaną 
do przewozu ciężarów. 

Podstawą jest dobór źró-
dła napędu. W terenie nie 
ma oszczędzania. Pojazd 4×4 

ma wyłącznie 
m o c n i e j s z e , 
sześciocylin-
drowe silniki Tector w wa-
riantach: 220 KM i 680 Nm, 
250 KM i 850 Nm oraz 280 
KM i 950 Nm. 

Wyposażone są w tur-
bosprężarkę z zaworem 
upustowym. Pozwala to 
zachować stałe ciśnienie 
w układzie dolotowym, 
a w określonych warunkach 
daje mu wzrastać stopnio-
wo do pożądanej wielko-
ści. Chroni turbosprężarkę 
i układ dolotowy przed 
zbędnym obciążeniem spo-

wodowanym przez podwyższone ciśnie-
nie, co może być szkodliwe i powodować 
uszkodzenia mechaniczne. Po zamknięciu 
przepustnicy pozwala utrzymać turbinę 
w ruchu. Wskutek działania zaworu, silnik 
reaguje na wciśnięcie gazu natychmiast, 
ale nie gwałtownie. Charakterystyka mo-

Iveco Eurocargo 4×4 jest dostępne z szeregiem rozstawów 
osi. Najkrótsze zapewniają najlepsze zdolności w terenie. 
Dłuższe zwiększają miejsce na zabudowę. Musisz zdecy-
dować, co jest dla ciebie ważniejsze. Na rysunku wartości 
charakterystyczne dla pojazdu na zdjęciach, z rozstawem 
osi 3690 mm i ogumieniem 395/85 R20. 

Kąt rampowy ................................................................... 21
Kąt natarcia ..................................................................... 31
Kąt zejścia ...................................................................... 16
Prześwit (mm) ...............................................................392
Zdolność pokonywania wzniesień .............................>80%
Głębokość brodzenia (mm)...........................................810

Po wcześniejszych szaleństwach – siła spokoju. Deska Eurocargo ma 
praktyczny, wygodny do oczyszczenia kształt. Jest dość płaska, umieszczono 
na niej lewarek skrzyni, zatem można wygodnie przechodzić w poprzek kabiny. 
Schowków niewiele, jak to w kabinie dziennej. Z tyłu jest duża kieszeń.

Pokrętła „napędów” są na 
tunelu, nieco z tyłu. Trudno 

włączyć je przypadkowo, ale 
po omacku również.

mentu obrotowego silników Tector 6 jest 
dobrze dopasowana do warunków jazdy 
terenowej. W modelach szosowych obja-
wia się dużą odpornością silnika na obcią-
żenie, ciężarówka jest „żwawa” i oszczęd-
nie korzysta z baku. 

Z silnikami współpracuje sześciobie-
gowa, manualna skrzynka ZF z pneuma-
tycznym układem wspomagania zmiany 
biegów „Servoshift ”. Nieduży lewarek 
umieszczony na tablicy rozdzielczej jest 
wygodny i zawsze trafi a w bieg, co w tere-
nie oznacza czasem „być albo nie być”, czy 
raczej „stać albo jechać”. „Piątka” jest bie-
giem bezpośrednim, „szóstka” to nadbieg. 

Standardowym wyposażeniem jest ha-
mulec wydechowy. Może być uruchamia-
ny po odpuszczeniu pedału gazu lub po 
wciśnięciu hamulca. Pozwala łagodnie 
spowolnić pojazd na ostrych zjazdach. 

Eurocargo 4×4 ma stały napęd obu 
osi. Wyposażone jest w reduktor, bloka-
dę centralnego mechanizmu różnicowe-
go oraz blokady osiowe. W piastach kół 
obu osi znajdują się zwolnice. „Napęda-
mi” operuje się za pomocą pokręteł na 
tunelu środkowym. Pojedyncze ogumie-

Filtr powietrza wyprowadzony ku 
górze jest płaski i zajmuje mało 
miejsca. Jego kształt jest przykładem 
kunsztu włoskich projektantów.

Iveco 150E25 4×4
Dmc (t) ............................................................................ 15
Kabina .................................................................... dzienna
Silnik ............................................ Tector 6 F4A E3681D*S
Liczba cylindrów ............................................................ R6
Pojemność (dm3) ........................................................... 5,9
Moc (KM/kW/obr/min) ...................................250/185/2700
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ...............850/1250÷2100
Skrzynia biegów................................. manualna ZF 6S800
Liczba biegów ................................................................... 6
Przełożenie mostu napędowego .........6,95 (standardowe)
Zawieszenie przednie ........................resory paraboliczne
  tylne ..............................resory paraboliczne
Hamulce ............................................................... bębnowe
Napęd ...........................................................................4×4
Gwarancja ........1 rok na całość, 2 lata na układ napędowy
Przeglądy ...................................... on road – co 60 000 km
  .................. hevy duty – co 40 000 km lub 800 motogodzin
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nie wszystkich kół ułatwia pokonywanie 
przeszkód terenowych – jak nie siłą to 
rozpędem. 

Układ napędowy funkcjonuje bez za-
rzutu. Użytkownicy starszych egzemplarzy 
nie narzekają na awarie, choć nieumie-
jętne, brutalne traktowanie odbija się na 
kondycji układu przeniesienia napędu. 
Skutków może jednak doświadczyć dopie-
ro drugi właściciel. 

W wieżyczce

Iveco stosuje w Eurocargo 4×4 dwie 
kabiny: dzienną oraz sypialną, dostępną 
w podwoziach o dłuższym rozstawie osi, 
przekraczającym 3,69 m. 

Kabina „wysoko siedzi”. Ma skompli-
kowane, ale komfortowe zawieszenie na 
amortyzatorach, drążku skrętnym i ko-
lumnach McPhersona. Z boku obejmują 
ją szerokie nadkola, a z przodu wystający 
zderzak, ze światłami chronionymi kratką. 
Po modernizacji w 2008 r., która objęła 
na początek modele szosowe, ma szersze 

szczeliny w pokrywie przedniej i większy 
napis Iveco. Taki wystrój wyjątkowo efek-
townie wygląda w modelu terenowym. Pa-
suje do wielgachnych kół (rozmiar 395/85 
R20) i wysokiego zawieszenia. 

Wewnątrz jest dość miejsca dla zawie-
szonego pneumatycznie fotela kierowcy 
i dwuosobowej kanapy. Niestety, produ-
cent nie przewidział dla modelu 4×4 kabi-
ny brygadowej. Po wspomnianej moderni-
zacji wystrój tablicy rozdzielczej znacznie 

się wyciszył. Zamiast „rogatej” obudowy 
wskaźników jest wygodny do oczyszcze-
nia, łagodny łuk. Tablica jest płaska. Przez 
kabinę można wygodnie przechodzić 
w poprzek i wysiąść tam, gdzie nie ma bło-
ta lub jest go mniej. 

Widoczność jest dobra we wszystkich 
kierunkach. Wysoko położone miejsce pro-
wadzącego nie pozwala jednak widzieć, co 
dzieje się w bezpośrednim otoczeniu pojaz-
du. „Nie widzi się” bardziej niż w odmianie 
szosowej, ale lusterka pomagają. 

Najniższy stopień jest zawieszony na 
solidnym, pojedynczym pałąku i składa 
się pod naporem przeszkód. Pod zderza-
kiem jest składany stopnień, który uła-
twia wspięcie się na kabinę i oczyszcze-
nie przedniej szyby. Stopień jest ułożony 
w zagłębieniu blachy, która osłania od spodu 
chłodnicę silnika. Kąt natarcia Eurocargo 
jest duży. Kąt zejścia można zwiększyć, skła-
dając tylną belkę przeciwnajazdową. 

Możliwość montażu różnego typu przy-
stawek odbioru mocy, czyni z Eurocargo 
4×4 uniwersalne narzędzie. Ciężarówka 

może dźwigać żurawik i wywrotkę albo 
nadwozie specjalistyczne – również wy-
mienne. Ostatnie zimy skłaniają do in-
westowania w pługi do odśnieżania z pia-
skarką. Iveco sprawdzi się w tej roli. 

Jeśli potrzebne będą mniejsze lub więk-
sze pojazdy, Iveco oddaje do dyspozycji 
całą swoją gamę: od Daily 4×4 do Trakkera 
8×8. Po co daleko szukać? ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Z danych Eurostat wynika, że co roku na eu-
ropejskich budowach traci życie 1000 osób. Jed-
na trzecia gnie w wypadkach z udziałem pojaz-
dów. Wielokrotnie wyższa jest liczba rannych. 

„Place budów to niebezpieczne miejsca 
pracy, które wymagają od kierowców wyso-
kich umiejętności. Może być ślisko, wąsko lub 
stromo. Mimo to, kierowcy często postępują 
rutynowo. Właśnie wtedy robi się naprawdę 
niebezpiecznie” – zauważa An Paepen, od-
powiedzialna w Volvo za program szkolenia 
kierowców. 

W ubiegłym roku Volvo Trucks wprowadzi-
ło na rynek nowy pojazd budowlany – FMX. 
Równocześnie firma wdrożyła nowy program 
szkoleniowy kierowców, dostosowany do spe-
cyfiki transportu budowlanego. 

Statystyki Eurostat podają, że najczęstszym 
wypadkiem na budowie z udziałem pojazdu 
jest potrącenie człowieka. Zazwyczaj wskutek 
złej widoczności. Dlatego tak ważne jest nosze-
nie przez wszystkich odzieży ostrzegawczej 
oraz niezbliżanie się do miejsc pracy pojazdów.

Jako przyczynę co piątego wypadku śmier-
telnego z udziałem pojazdu, Eurostat podaje 
jego przewrócenie. Podczas szkolenia można 
poznać metody unikania takich zdarzeń. Naj-
ważniejszym czynnikiem jest równomierne 
rozmieszczenie ładunku. 

Na budowie, w pełni załadowana ciężarówka 
zawsze może ugrzęznąć, a przestój pojazdu ge-
neruje koszty i może powodować niebezpiecz-
ne sytuacje. Tu z pomocą może przyjść skrzy-
nia biegów I-Shift, która umożliwia kierowcy 
rozkołysanie pojazdu bez pomocy z zewnątrz. 
„Podczas naciskania pedału przyspieszenia, 
I-Shift pozwala wyczuć moment pojawienia się 
oporu w układzie napędowym. Zwalniając pedał 
tuż przed punktem oporu i pozwalając pojazdo-
wi samoczynnie cofnąć się, można rozkołysać 
pojazd. Po pewnym czasie, nabierze on wystar-
czająco dużo energii kinetycznej, by przejechać 
nad przeszkodą” – zapewnia An Paepen. ▐

Fot. Volvo

Niebezpiecznie 
na budowach
Ponad 300 osób ginie co roku 
w wypadkach pojazdów na placach 
budów w krajach Unii Europejskiej. 
Najczęstszą przyczyną jest błąd 
człowieka.
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Tradycyjne oleje silnikowe, zawie-
rające standardowe dodatki uszla-
chetniające są przyczyną blokowa-

nia fi ltrów DPF i złego funkcjonowania 
trójdrożnego katalizatora, co wynika 
z obecności w tych olejach w dużym stę-
żeniu związków siarki, fosforu oraz ich 
zdolności do tworzenia na fi ltrze popio-
łu. „Wszystko wskazuje na to, że do speł-
nienia normy emisyjnej Euro 6 stanie się 
konieczne stosowanie olejów silnikowych 
charakteryzujących się obniżoną zawar-
tością siarki, fosforu i tak zwanych popio-
łów siarczanowych” – uważa Łukasz Fra-

niak, specjalista ds. strategii komunikacji 
w fi rmie Lotos.

Dokąd zmierzamy

Bez wątpienia więc rozwój olejów typu 
Low SAPS jest nieunikniony i będzie od-
bywać się w dwóch kierunkach (przyjmu-
jąc jako punkt odniesienia olej klasy SAE 
10W-40 typu Low SAPS): będzie przy-
bywać wersji ekonomicznych oleju typu 
Low SAPS, to jest olejów w klasie lepkości 
15W-40 oraz wersji energooszczędnych 
olejów typu Low SAPS, to jest olejów 

w klasach lepkości 5W-30. Do olejów 
tego typu należą obecne w ofercie Lotosu 
oleje: Turdus Powertec Synthetic 10W-40 
i Turdus Powertec Synthetic Plus 10W-40, 
powstałe z myślą o normach emisyjnych 
Euro 4 i Euro 5. „Te oleje prawdopodob-
nie będą nadal mogły być stosowane rów-
nież w warunkach obowiązywania normy 
Euro 6” – podkreśla Łukasz Franiak.

Jego zdaniem w stosunku do oleju Tur-
dus Powertec Synthetic Plus 10W-40 nowe 
produkty Lotosu będą różnić się albo niż-
szą ceną (15W-40), albo będą zapewniać 

Olej na miarę Euro
Wraz z pojawieniem się silników spełniających normę emisji spalin Euro 6 dobór oleju 
stanie się kluczowy dla właściwej eksploatacji samochodów ciężarowych.

PRZEGLĄD OLEJÓW SILNIKOWYCHPRZEGLĄD OLEJÓW SILNIKOWYCH
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mniejszą energochłonność pojazdu, co 
w rzeczywistości również przeniesie się 
na obniżenie kosztów utrzymania po-
jazdu. Nowe, potencjalne oleje silnikowe 
będą – jak się wyraził – „obudowane” 
o klasy jakości ACEA E6 lub E9 i klasy 
lepkości 15W-40 lub 5W-30, a w zakresie 
poziomów jakości OEM MB 228.31 i MB 
228.51. Możliwe jest także pojawienie się 
specyfi kacji nowych, nieznanych w chwi-
li obecnej. Zdaniem Łukasza Franiaka, 
nowa generacja olejów będzie miała ob-
niżoną zdolność neutralizacji kwaśnych 

silnikowych, skierowanych do użytkow-
ników różnych marek silników.

Otwartą sprawą pozostaje również pre-
sja obrońców środowiska naturalnego 
na zmniejszanie lepkości olejów silniko-
wych. Nie wiemy, czy kolejny krok wy-
konany w tym kierunku przez producen-
tów oleju nie przyspieszy zużycia silnika. 
Może okazać się, że znacząco wzrośnie 
nie tylko koszt utylizacji silników, ale 
towarzyszące utylizacji zanieczyszczenie 
powietrza. W rezultacie otrzymamy efekt 
przeciwny do zamierzonego. „Dość po-

technologicznie oleje niskopopiołowe Low 
SAPS produkcji fi rmy Shell spełniają wy-
magania obu systemów i już są gotowe do 
wykorzystania”.

Na świecie jest trzech producentów 
pakietów Low SAPS, a Shell jest jednym 
z nich. Producenci nowych olejów muszą 
kupić pakiet i zblendować z niego olej 
(czyli zmieszać pakiet z odpowiednimi 
olejami bazowymi). Wyzwania tech-
nologiczne są więc dla nich niewielkie. 
„O tym, jaka będzie specyfi kacja nowej 
rodziny olejów dostosowanych do normy 
Euro 6, zdecydują europejskie gremia ta-
kie, jak ACEA. Zmieniają się tylko układy 
czyszczące, a nie silniki, więc rewolucyj-
nych zmian w specyfi kacji olejów nie bę-
dzie” – podkreśla Andrzej Tippe.

Zgadza się z nim Sebastian Żywczyk 
z Działu Motoryzacji w Orlenie: „Orlen 
Oil posiada już w swojej ofercie olej Plati-
num Ultor Futuro 15W-40, który spełnia 
klasę jakości API CJ-4 oraz ACEA E9-08. 
W przyszłości stanowić to będzie mini-
malny poziom wymagania normy emi-
sji Euro 6”. Olej został wyprodukowany 
w oparciu o wysokogatunkowy olej bazowy 
Grupy II według technologii Mid-SAPS. 

Czym się różni nowy produkt od do-
stosowanego do obecnych silników speł-
niających normę Euro 5? „Podstawowa 
różnica to zastosowanie przy produkcji 
bazy olejowej Grupy II” – twierdzi Seba-
stian Żywczyk.

Rewolucji nie będzie

„Trwają testy nowych olejów do silni-
ków Euro 6, ale to nie jest jeszcze mo-

» Nowa generacja olejów będzie miała obniżoną 
zdolność neutralizacji kwaśnych produktów spalania, 
co może negatywnie wpłynąć na interwał wymiany 

środka smarowego «

produktów spalania (mniejsze od kon-
wencjonalnych liczby TBN), co może ne-
gatywnie wpłynąć na interwał wymiany 
środka smarowego w przypadku zasilania 
silnika paliwem o tzw. „wątpliwej jako-
ści”. Zaletą olejów Low SAPS w klasach 
lepkości 15W-40 i 5W-30 może być ich 
pozytywny wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji: w pierwszym przypadku ze 
względu na niższy koszt zakupu w dru-
gim, ze względu na obniżenie spalania.

Pośpiech nie jest 
wskazany

Robert Gałkowski z Działu Technicz-
nego Shell Polska przyznaje również, że 
producenci olejów prowadzą badania nad 
nową generacją oleju silnikowego dosto-
sowanego do normy emisji spalin Euro 6. 
Wiadomo, że ma być to produkt niskopo-
piołowy o zmniejszonej lepkości. Jednak 
jego zdaniem jest jeszcze za wcześnie, 
żeby mówić o szczegółach. „Poznamy je 
dopiero wtedy, kiedy powstaną silniki 
spełniające nowe wymagania emisji spa-
lin” – mówi. Ich rozwiązania konstrukcyj-
ne wpłyną w decydujący sposób na fi nalną 
specyfi kację nowego oleju. „Pamiętajmy 
również o tym, że każdy producent silni-
ków do samochodów ciężarowych forsuje 
swoje rozwiązania konstrukcyjne, które 
w efekcie mają zapewnić emisję szkodli-
wych gazów na poziomie wymaganym 
przez normę Euro 6” – podkreśla. Obecnie 
nie wiadomo więc, czy uda się wyprodu-
kować olej o kompromisowej specyfi kacji, 
który będzie można stosować w silnikach 
różnych producentów, czy też powstanie 
kilka produktów nowej generacji olejów 

wiedzieć, że dopiero za kilku lat dowiemy 
się, jak sprawdza się olej o zmniejszonej 
lepkości w silnikach spełniających normę 
Euro 5. Podczas tworzenia nowej genera-
cji olejów pośpiech nie jest więc wskaza-
ny” – dodaje Robert Gałkowski.

Wtóruje mu Andrzej Tippe, ekspert 
techniczny ds. olejów i smarów w Shell 
Polska: „Informacje niektórych producen-
tów o obecnych już na rynku olejach silni-
kowych dostosowanych do normy Euro 6
są podawane przez nich na wyrost. Jest 
jeszcze kilka znaków zapytania odnośnie 
parametrów, które ma spełniać nowa ge-
neracja olejów. Gdyby je pominąć, można 
by powiedzieć, że Shell Polska również ta-

» Nie wiadomo jeszcze, czy uda się wyprodukować olej,
 który będzie można stosować w silnikach 

różnych producentów «

kie oleje już właściwie posiada. Warunek 
– silniki muszą spełniać normę obniżenia 
emisji zanieczyszczeń na poziomie Euro 5, 
czyli maksymalnie emitować 0,02 g/kWh 
cząstek stałych oraz 2 g/kWh tlenków azo-
tu NOx. Aby to było możliwe, w układach 
wydechowych silników muszą być mon-
towane systemy selektywnej katalitycznej 
redukcji SCR lub EGR plus fi ltry cząstek 
stałych DPF. Przy dalszym ograniczeniu 
emisji zanieczyszczeń do poziomu Euro 6
(cząstki stałe ~0,01 g/kWh i NOx ~0,3 g/
kWh) trzeba będzie prawdopodobnie sto-
sować zarówno SCR, jak i fi ltry DPF. Jeśli te 
prognozy okazałyby się prawdziwe, można 
już teraz mówić, że najnowocześniejsze 

ment, żebyśmy mogli mówić o nazwach 
produktów i technologii ich wytwarzania” 
– uważa Pawel Mastalerek, specjalista ds. 
szkoleń i doradztwa technicznego w Ca-
strol Lubricants. Zgadza się on z opinią, 
że najpierw musi być opracowany silnik, 
który będzie spełniał normę Euro 6. Na 
razie najbliższe tej normy są jednostki na-
pędowe Volvo i Renault.

„Nie spodziewam się jakiejś rewolucji, 
jeśli chodzi o wymagania stawiane no-
wym olejom w związku z nową generacją 
silników. Nie byłbym jednak taki daleko-
wzroczny, by mówić, że obecnie produko-
wane przez nas oleje już spełniają wyma-
gania normy Euro 6” – mówi. Podkreśla, 
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że formuła oleju Castrol Enduron Low 
SAPS 10W-40 została tak opracowana, 
żeby przede wszystkim sprostać wyma-
ganiom silników Euro 5. „Pamiętajmy 
o tym, że oczekiwana przez nas nowa 
norma emisji dla silników idzie w kie-
runku dalszego obniżenia zawartości 
tlenków azotu, a obecnie SCR działa już 
na poziomie około 90% swojej wydajno-
ści. Może więc powstaną bardziej wydaj-
ne fi ltry cząstek stałych nowej generacji, 
które postawią producentom olejów wyż-

» Mogą powstać bardziej wydajne fi ltry 
cząstek stałych nowej generacji, które postawią 

producentom olejów wyższe wymagania niż się niektórym 
z nich obecnie wydaje «

zmniejszają ilość osadów, które mogą za-
tkać fi ltr, a nawet uszkodzić silnik. Dzięki 
temu zapewniają lepsze warunki pracy 
silnika, wydłużając żywotność fi ltrów re-
dukujących emisję spalin oraz żywotność 
samego silnika. Ale zdaniem Wojciecha 
Leszka, nie wiadomo, czy aktualnie uży-
wane fi ltry cząstek stałych DPF wystar-
czą, żeby te oleje mogły spełniać wyma-
gania normy Euro 6. 

Bez wątpienia więc najważniejszym 
wyzwaniem technologicznym dla pro-

sze wymagania niż się niektórym z nich 
obecnie wydaje” – przewiduje ostrożnie.

Wspiera go Andrzej Husiatynski 
z Działu Technicznego fi rmy Total. 
„Wszystko jest w rękach konstruktorów; 
od nich zależy, jakie wprowadzą mody-
fi kacje, żeby ograniczyć obecność czą-
stek stałych emitowanych przez silnik. 
Do tych zmian dostosują się producenci 
olejów, ale można się spodziewać, że na-
dal będą to oleje niskopopiołowe, które 
zapewniają silnikom długie przebiegi. 
Ostatnio doszły mnie słuchy, że nasza 
fi rma ma już olej do silnika Scanii, któ-
ry spełnia normę Euro 6. Tych silników 
nie oferuje się jeszcze na rynku i pewno 
szybko się nie pojawią, bo będą droższe 
od silników z normą Euro 5 z powodu 
dodatkowych instalacji oczyszczających” 
– mówi.

Wojciech Leszek z Biura Prasowe-
go fi rmy Mobil dołącza do grona tych, 
którzy sceptycznie podchodzą do infor-
macji producentów o wyprodukowaniu 
olejów rzekomo przygotowanych już do 
silników spełniających normę Euro 6. 
„Uważam to za zwyczajny chwyt marke-
tingowy – mówi z głębokim przekona-
niem. – Owszem, na opakowaniach nie-
których olejów można spotkać określenia 
LE (low emission) lub ESP (emission 
system protection). Wiadomo, że są one 
przeznaczone do nowoczesnych silników 
spełniających normy emisji spalin Euro” 
– podkreśla.

Obecnie Mobil ma również w swojej 
ofercie oleje niskopopiołowe takie jak 
syntetyczny Mobil Delvac 1 LE 5W-30 
i mineralny Mobil Delvac XHP LE 10W-40.
Oba mają niski poziom popiołu siarcza-
nowego, fosforu i siarki, dzięki czemu 

ducentów nowego oleju będzie sprosta-
nie nowym wymaganiom jakościowym 
określonym przez producentów silników 
w postaci nowych specyfi kacji, które 
obecnie nie są jeszcze do końca znane. 
Istotne będzie też uzyskanie kompaty-
bilności nowych środków smarowych 
z paliwami bogatymi w biokomponenty. 
Nie jest wykluczone, że decyzje w sprawie 
specyfi kacji olejów silnikowych dosto-
sowanych do normy Euro 6 zapadną już 
jesienią tego roku na spotkaniu przedsta-
wicieli producentów samochodów zrze-
szonych w ACEA. 

Ciągle trwają prace nad normą Euro 6, 
która ma obowiązywać nowe silniki od 
I kwartału 2013 r., a nowozarejestrowane 
samochody ciężarowe od 1 stycznia 2014 r.
Prawdopodobnie trzeba będzie stosować 
SCR i fi ltr cząstek stałych. Do tej pory 
producenci silników do tych pojazdów 
nie są zgodni, jakie normy mają stoso-
wać producenci olejów silnikowych do 
nowej generacji jednostek napędowych. 
Na przykład Mercedes odwołuje się do 
normy 228.51, czyli aktualnie obowią-
zującej, która bazuje na normie ACA 6.
Dla odmiany MAN idzie w inną stronę. 
Jak się dowiedzieliśmy nieofi cjalnie, za-
powiada on wprowadzenie nowej normy, 
która będzie kompilacją norm ACEA 
E6 i ACEA E9. Dzięki temu powstanie 
produkt niskopopiołowy i zapewniający 
oszczędności paliwa. Maksymalny prze-
bieg na tę normę ma wynosić 120 tys. km, 
a standardowy 100÷120 tys. Wszystkie te 
plany odnoszą się do paliw, które mają ni-
ską zawartość siarki – do 10 PPM. ▐

Michał Donda
mhdonda@gmail.com

Fot. Scania

Jednym z elementów przeprowadzanych te-
stów jest sprawdzenie, jak zjawisko termoelek-
tryczności można wykorzystać do obniżenia zu-
życia paliwa. Renoter pochodzi od francuskiego 
określenia „odzysku ciepła z silnika i przekształ-
cania go w energię za pośrednictwem termo-
elektryczności – wyjaśnia Luc Aixala, inżynier 
i manager projektu w Renault Trucks. – Energia 
cieplna zgromadzona w spalinach jest odzyska-
na i zamieniona w elektryczną. To oznacza, że al-
ternator nie musi pracować tak ciężko, więc spa-
da zapotrzebowanie na paliwo”. Zmiana energii 
z cieplnej w elektryczną jest osiągana natych-
miast dzięki wymiennikowi zamontowanemu 
w układzie wydechowym, wyposażonym w ter-
minale wykonane z materiału termoelektryczne-
go. Problem polega na znalezieniu najbardziej 
wydajnych i niedrogich komponentów wymien-
nika ciepła. „Chcemy stworzyć system, który jest 
wydajny i pewny – podkreśla Luc Aixala – wy-
korzystujący materiały termoelektryczne, które 
są dostępne oraz relatywnie tanie, takie jak 
silikon, magnez czy 
mangan.”

Program badawczy Renoter rozpoczął się
w 2008 r., a jego zakończenie jest plano-
wane na październik 2011. Jak dotąd udo-
wodniono oszczędności na poziomie około 
1 kW, co oznacza o 1% niższe zużycie paliwa 
w normalnych warunkach eksploatacji.

Jednak dopiero końcowe rezultaty w połą-
czeniu z wynikami pozostałych badań ukie-
runkowanych na odzysk energii zadecydują 
o wdrożeniu systemu do produkcji masowej.

Projekt Renoter poparły: LUTB (Lyon Urban 
Truck and Bus: Miejskie Ciężarówki i Autobusy 
Lyonu) oraz zrzeszający konkurencyjnych pro-
ducentów pojazdów i podzespołów francuski 
Związek Mov’eo. Do tej pory pochłonął 4,5 mln 
euro, z czego połowę sfinansowano ze środków 
publicznych. W badania włączyły się trzy labo-
ratoria uniwersyteckie (Caen, Montpellier and 
Nancy) oraz Renault Trucks, Renault, Valeo, 
Sherpa Engineering i Nexter Systems. ▐

Fot. Renault

Pożyteczne spaliny

Renault Truck od 3 lat pracuje 
nad projektem „Renoter”, 
który bada możliwości odzysku 
ciepła z gazów wydechowych 
i przekształcenia go w energię 
elektryczną.

są dostępne oraz relatywnie tanie,,, takie jak 
silikon, magnez czy 
mangan.”
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P rzy wyborze oleju silnikowego naj-
częściej kierujemy się zaufaniem do 
marki, ceną oraz skuteczną ochroną 

silnika. Jednak przede wszystkim powinno 
się przestrzegać zaleceń producenta pojazdu. 

Na etykiecie oleju silnikowego, poza do-
brze wyeksponowanym logo producenta, 
które dla wielu jest wyznacznikiem jakości, 
najważniejsze powinny być: rodzaj oleju, 
jego lepkość oraz klasyfi kacja jakościowa. 
W dalszej kolejności sprawdzamy dopusz-
czenia i rekomendacje producentów. Bar-
dziej szczegółowe informacje producenci 
olejów prezentują w kartach technicznych 
swoich produktów. Przedstawiona w nich 
charakterystyka fi zykochemiczna również 
może podpowiedzieć, jaki olej silnikowy 
będzie najlepszy w eksploatacji. Najczę-
ściej źródłem takich informacji są strony 
internetowe producentów oraz telefonicz-
ne centra pomocy technicznej. 

Syntetyczny 
czy mineralny?

Wybór odpowiedniego rodzaju oleju 
nie stanowi większego problemu. Zgodnie 
z zaleceniami producenta pojazdu decy-
dujemy się na olej syntetyczny, semisynte-
tyczny lub mineralny. Rodzaj oleju zależy 

od bazy wykorzystanej podczas produkcji 
i przekłada się na jego właściwości. Bez-
względnym liderem, jeżeli chodzi o listę 
korzyści dla silnika, jest olej syntetyczny. 
Odwołując się do oferty ExxonMobil, przy-
kładem nowoczesnych syntetyków są na 
przykład oleje z rodziny Mobil Delvac 1.

10W-40, 5W-30, 
czy 15W-40

Z przodu na etykiecie znajduje się infor-
macja o klasie lepkości oleju według kla-
syfi kacji Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Inżynierów Motoryzacji SAE. Klasyfi kacja 
ta określa zakres temperatur w jakich olej 
zachowuje płynność niezbędną do właści-
wej ochrony jednostki napędowej.

Liczba przed literą W (0W, 5W,
10W, 15W) określa lepkość w niskich tem-

peraturach. Im jest niższa, tym olej jest 
bardziej płynny i zapewnia łatwiejszy start 
i smarowanie silnika w niskiej temperatu-
rze. Liczba po W (20, 30, 40, 50, 60) podaje 
lepkość oleju w temperaturze 100˚C. Im 
wyższa, tym olej zapewnia lepsze smarowa-
nie silnika w coraz wyższych temperaturach 
i obciążeniach silnika.

Niskopopiołowe…

Na etykietach wybranych olejów może-
my spotkać określenia LE (low emission) 
lub ESP (emission system protection). Tak 
oznaczone oleje, np. Mobil Delvac 1 LE 
5W-30, przeznaczone są przede wszystkim 
do nowoczesnych silników spełniających 
normy emisji spalin Euro. Oleje niskopo-
piołowe charakteryzuje niski poziom po-
piołu siarczanowego (SA), fosforu (P) oraz 
siarki (S). Część oleju silnikowego przedo-
stając się poprzez pierścienie tłokowe do 
komory, ulega spalaniu. W efekcie powsta-
je sadza oraz zanieczyszczenia popiołowe, 
które mogą zatkać fi ltr, a nawet uszkodzić 
silnik. Oleje niskopopiołowe zmniejsza-
ją ilość osadów. Dzięki temu zapewniają 
lepsze warunki pracy silnika, wydłużając 
żywotność fi ltrów redukujących emisję 
spalin oraz żywotność samego silnika.

Klasyfikacje jakościowe

Funkcjonują dwie klasyfi kacje jakościo-
we olejów silnikowych: API oraz ACEA. 
Pierwsza, stworzona przez Amerykański 
Instytut Naft owy, dzieli oleje w zależności 
od typu silnika. Oleje do silników benzy-
nowych posiadają oznaczenie „S”, do silni-
ków Diesla „C”. Druga litera, po S lub C, 
opisuje jakość oleju. Im dalsza litera w alfa-
becie, tym wyższa jakość i odporność oleju 

na ścieranie oraz większa 
zdolność do usuwania za-
nieczyszczeń. Europejska 
klasyfi kacja ACEA określa 
jakość olejów dla samocho-
dów ze standardowym sil-
nikiem benzynowym (A), 
Diesla (B), niskoemisyj-
nych silników benzynowych
i Diesla (C) oraz olejów do 

Lepkość to nie wszystko
Oleje są ważnym czynnikiem decydującym o stanie technicznym silnika. Warto o nich wiedzieć 
więcej. Nawet jeżeli wybór oleju silnikowego i jego wymianę powierzamy serwisowi.
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samochodów ciężarowych z silnikiem wy-
sokoprężnym (E).

Właściwości 
fizykochemiczne olejów

Karty techniczne produktów, w porów-
naniu do etykiet zawierają zdecydowanie 
więcej informacji na temat zachowania 
się oleju podczas eksploatacji pojazdu. 
Jedną z podawanych cech jest tempera-
tura zapłonu – najniższa temperatura, 
w której unoszące się w powietrzu pary 
oleju mogą w zetknięciu z płomieniem 
ulec zapłonowi. Temperatura zapłonu 
powinna być jak najwyższa, ponieważ 
wpływa na zużycie oleju. Odwrotnie jest 
w silnikach dwusuwowych, gdzie powin-
na być jak najniższa, aby olej w silniku był 
spalany jak najdokładniej. O płynności 
oleju informuje temperatura płynięcia. 
Wyznacza ona granicę utraty płynności 
oleju. Niska temperatura płynięcia jest 
jedną z wielu zalet olejów syntetycznych. 
Jest ona szczególnie ważna podczas uru-
chamiania silnika zimą.

Kolejną właściwością oleju jest jego cał-
kowita liczba zasadowa TBN (Total Base 
Number) wykorzystywana do określenia 
zdolności oleju do neutralizacji kwaśnych 
produktów spalania. Olej silnikowy wchła-
nia je, chroniąc tym samym metalowe ele-
menty silnika. Całkowita liczba zasadowa 
oleju zmniejsza się w trakcie eksploatacji 
pojazdu, co wiąże się ze zużyciem dodat-
ków myjących.

Pakiety dodatków

Cechą dobrego oleju silnikowego jest 
optymalne połączenie olejów bazowych 
z pakietem dodatków uszlachetniają-
cych. Dzięki tym dodatkom dostar-
czamy silnikowi długotrwałą ochronę, 
również w najbardziej ekstremalnych wa-
runkach pracy. Specjalne dodatki uszla-
chetniające poprawiają zdolności olejów 
do utrzymywania czystości w silniku 
i powstrzymania mechanicznego zużycia 
ruchomych elementów. Poza tym zwięk-
szają odporność na utlenianie, opóźniają 
obniżanie się lepkości przy wzroście tem-
peratury i obniżają temperaturę płynięcia 
oleju.

Dokładna analiza właściwości oleju sil-
nikowego na podstawie karty produktu 
i etykiety, daje zupełnie nowe spojrzenie 
na kwestie smarowania. A im więcej wie-
my o potrzebach naszych pojazdów, tym 
lepiej potrafi my się o nie troszczyć, co po-
zwala uniknąć kosztownych napraw i nie-
zaplanowanych przestojów. ▐

Fot. ExxonMobil

Ostatnio opublikowane tam opracowanie 
rynkowe pt. „Oferta układów napędowych 
dla Europy: analiza oparta na faktach” do-
wodzi, że istnieje wyraźne uzasadnienie 
ekonomiczne dla stworzenia infrastruktu-
ry wodorowej oraz planu inwestycyjnego 
dla jej rozwoju w całej Unii Europejskiej, 
co stanowiłoby pierwszy ważny krok dla 
zapewnienia dostaw paliwa wodorowego.
Idąc tym tropem firma Air Products urucho-
miła w Londynie pierwszą, stale działającą 
stację paliwa wodorowego, która zaopa-
truje w wodór pięć autobusów miejskich. 
Podobna stacja została uruchomiona na 
Uniwersytecie w Coventry w Anglii, gdzie 
będą tankowane pojazdy skonstruowane 
przez firmę Microcab. Technologia i pali-
wo wodorowe są również wykorzystywane 
w wyspecjalizowanych samolotach Phan-
tom Eye firmy Boeing.

Londyńskie autobusy

Stacja paliwa wodorowego Air Products 
funkcjonuje w Londynie od grudnia 2010 r. 
Wybudowano ją dla Londyńskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej (Trans-
port for London), które tankuje wodorem 
pięć autobusów marki Wright, zasilanych 
wodorowymi ogniwami paliwowymi. Kursują 
one pomiędzy Covent Garden a Tower Hill, 
tworząc jedną z największych w Europie flot 
autobusowych napędzanych paliwem wo-
dorowym. Wcześniej Londyńskie Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej zaopatrzyło 
się również w autobusy hybrydowe.
„Otwarcie stacji w Londynie to krok w kierun-
ku rozwoju infrastruktury transportowej opie-
rającej się na wodorze. Londyńczycy mogą 
dojechać do pracy autobusem napędzanym 
wodorem i przekonać się, że ta technologia 
jest bezpieczna, czysta i wysoce efektywna 
w zmniejszaniu emisji spalin” – powiedział 
Ian Williamson, dyrektor Air Products ds. 

Systemów Energii Wodorowej oraz prezes 
Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru.
Air Products dostarcza wodór do Londynu 
za pomocą opracowanego przez siebie po-
jazdu. Dwufazowa cysterna wodorowa za-
opatruje stację w wodór w postaci płynu lub 
gazu pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu 
stacja nie musi sprężać wodoru, co pozwa-
la wyeliminować wysoki koszt tego procesu 
z łańcucha dostaw paliwa. 

Pierścień wodorowy

Otworzona w grudniu 2010 r. przez Uniwer-
sytet w Coventry w Anglii stacja paliwa wo-
dorowego typu Series 100 będzie służyła 
pojazdom skonstruowanym przez uniwersy-
tecką firmę Microcab. W ramach projektu ba-
dawczego, finansowanego przez rząd brytyj-
ski, mieszkańcy Coventry mogą ubiegać się 
o możliwość przetestowania pojazdów napę-
dzanych wodorem. Projekt przewiduje wpro-
wadzenie do ruchu 110 takich pojazdów.
Otwarcie stacji w Coventry zakończyło ko-
lejny etap tworzenia tzw. pierścienia wodo-
rowego, obejmującego obiekty paliwowe 
zlokalizowane w regionie Midlands – cen-
trum planowanej infrastruktury wodorowej 
w Wielkiej Brytanii.
Air Products zaopatruje w paliwo wodorowe 
również Phantom Eye, nowy, bezzałogowy 
samolot firmy Boeing, który służy m.in. do 
celów wojskowych. Samolot ten może utrzy-
mać się w powietrzu na wysokości 65 tys. 
stóp nawet 4 dni. Jego pierwszy lot ma się 
odbyć w tym roku i trwać od 4 do 8 godzin.
Inżynierowie Air Products i Boeinga ściśle 
współpracowali nad opracowaniem niedro-
giego i innowacyjnego układu paliwowego, 
który mógłby zaopatrywać samolot  w ciekły 
wodór. Rozwiązanie to gwarantuje wydaj-
ność i ogromną oszczędność paliwa, a jego 
jedynym produktem ubocznym jest woda. ▐

Fot. Air Products

W sferze badań
W Wielkiej Brytanii przykłada się coraz większą 
wagę do paliwa wodorowego. Już teraz jest ono uważane 
za poważną alternatywę dla oleju napędowego.
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Turdus SHPD 15W-40
Turdus CNG 15W-40
Turdus MD 15W-40
Turdus MD 15W-50

Millers

Trucksynth LE 10W-40
Truckmaster XPFE 10W-40
Truckmaster CJ-4 15W-40
Truckmaster LD 10W-40
Truckmaster DX 15W-40
Multifl eet II 10W-40, 15W-40, 20W-50
Maxifl eet II 10W-30, 10W-40, 15W-40, 
20W-40, 20W-50, 10, 20, 30, 40, 50.

Mobil

szczegóły str. 24–25
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Delvac XHP LE
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Mobil Delvac XHP 10W-40
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Mobil Delvac MX 15W-40
Mobil Delvac 1240
Mobil Delvac 1320 SAE20, 1330 SAE 30,
13340 SAE 40
Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Neste

Neste Super 10W-40
Neste Turbo Super 5W-30
Neste Turbo Super 10W-40
Neste Turbo E6 10W-40
Neste Turbo LXE 10W-40
Neste Turbo LXE 15W-40
Neste Turbo LXE 10W-30

Nils

Stratos 10W-40
Mistral 15W-40
Spika 10W i 30W
Agromac 10W-40
Multitrac 10W-30

Orlen

szczegóły str. 26–27 
Platinum Ultor Max 5W-30
Platinum Ultor Max 5W-40
Platinum Ultor Progress 10W-40
Platinum Ultor Extreme 10W-40

Przegląd oferty rynkowej
BP

Vanellus Max Drain 5W‐30
Vanellus Max Drain 10W‐40
Vanellus Max Drain Eco 10W‐40
Vanellus Multi-Fleet 10W-40
Vanellus Multi-Fleet 15W-40
Vanellus Multigrade 15W-40
Vanellus Multigrade 20W-50
Vanellus Gas 15W-40

Castrol

Elixion Low SAPS 5W-30
Enduron Plus 5W-30
Enduron Euro 4 Low SAPS
Tection Euro 4 15W-40
Enduron New Technology 10W-40
Enduron SLD 15W-40
Tection 15W-40
Tection Medium Duty 15W-40
Tection Monograde 30W
Tection Global 15W-40

Fuchs

Titan Cargo Maxx 5W-30
Titan Cargo Maxx 10W-40
Titan Cargo SL 5W-30
Titan Cargo MC 10W-40
Titan Cargo LD 10W-40
Titan Cargo 15W-40
Titan Truck Plus 15W-40
Titan Truck 15W-40
Titan Trans HD 15W-40
Titan Trans HD 15W-50

Liqui Moly

LKW- Langzeit  Motoröl  10W-40 
LKW- Langzeit  Motoröl  FE  5W-30 
LKW-Leichtlauf  10W-40 
Top Tec Truck  10W-40, 5W-30   
Touring High Tech SHPD 15W-40

Lukoil

Brak danych na stronie 
przedstawicielstwa

Lotos

szczegóły str. 22–23
Turdus Powertec Synthetic Plus 10W-40
Turdus Powertec Synthetic 10W-40
Turdus Powertec Synthetic 5W-30
Turdus Powertec Semisynthetic 15W-40
Turdus Powertec 15W-40
Turdus Semisyntetic 10W-40

Platinum Ultor Futuro 15W-40
Platinum Ultor Plus 15W-40
Platinum Ultor CH-4 15W-40
Platinum Ultor CG-4 15W-40
Orlen Oil Diesel (2) HPDO CG-4 15W-40
Orlen Oil Diesel (2) HPDO CG-4 20W-50
Orlen Oil Truck CF-4/SG 15W-50
Orlen Oil Truck CF-4/SG 15W-40
Orlen Oil Standard CE/SF 15W-40
Orlen Oil Superol F CD 15W-40
Orlen Oil Superol CD 10W
Orlen Oil Superol CD 30
Orlen Oil Superol CD 10W-30
Orlen Oil Superol M CC 15W-40
Orlen Oil Superol CC 30
Orlen Oil Superol CC 40
Orlen Oil Superol CB 30
Orlen Oil Superol CB 40
Orlen Oil Superol CB 50
Orlen Oil Superol A CB/SC 15W-40

Petronas

Urania 100K 10W-40
Urania Daily 5W-30
Urania Daily LS 5W-30
Urania FE 5W-30
Urania LD7 15W-40
Urania Turbo 15W-40
Urania Turbo Gas 15W-40
Urania Turbo LD 15W-40

Shell

Shell Helix Ultra 5W-40
Shell Helix Diesel Ultra 5W-40
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 
Shell Helix HX7 10W-40
Shell Helix Diesel HX7 10W-40
Shell Helix HX5 15W-40
Shell Helix Diesel HX5 15W-40

Statoil

Statoil TruckWay S 5W-30, E6 S 10W-40
Statoil TruckWay E4 S 10W-40
Statoil MaxWay 10W-40 
Statoil TruckWay 10W-30
Statoil TruckWay 15W-40
Statoil MaxWay E9 15W-40
Statoil PowerWay 15W-40, GE 15W-40
Statoil DieselWay 10W, 30, 40
Statoil CityWay 15W-40
Statoil EuroWay 15W-40
Statoil RoadWay 15W-40, 20W-50
Statoil Ultra Diesel 15W-40, 10W-30,
Statoil Ultra Diesel HD 20W-50

Tedex

Tedex UHPD Syntho Motor Oil 5W-30 
Tedex UHPD Syntho Motor Oil 5W-40
Tedex UHPD Motor Oil 10W-40
Tedex Turbo 15W-40, 20W-50
Tedex Truck CNG Motor Oil 10W-40
Tedex Truck CNG Motor Oil 15W-40
Tedex Multirun Motor Oil 10W-40
Tedex Multifl eet FE Motor 15W-40
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Tedex Diesel Truck UHPD LSP 5W-40
Tedex Diesel Truck UHPD LSP 10W-40
Tedex Diesel Truck UHPD 10W-40
Tedex Turbo Diesel 15W-40, 20W-50
Tedex Truck CNG Motor Oil 10W-40
Tedex Truck CNG Motor Oil 15W-40
Tedex Multirun Motor Oil 10W-40
Tedex Multifl eet Fe Motor Oil 15W-40
Tedex Diesel Truck UHPD LSP 5W-40
Tedex Diesel Truck UHPD LSP 10W-40
Tedex Diesel Truck UHPD 10W-40
Tedex Diesel Truck Motor Oil New
Formuła 15W-40
Tedex Diesel Truck Motor Oil 15W-40
Tedex Diesel Truck Motor Oil 15W-50
Tedex Diesel Truck Motor Oil 20W-50
Tedex Diesel Truck FE SHPD  
„VDS - 4 LSP 15W-40
Tedex Diesel Truck FE (SHPD) 
Motor Oil  CI-4/SL 15W-40
Tedex Diesel Truck FE (SHPD) 
Motor Oil  CH-4 15W-40, 15W-50
Tedex Diesel Plus CF/CD 30, 40
Tedex Diesel Plus 15W-40, 20W-50
Tedex Diesel CD 10W, 20W-50 
Tedex Diesel CD 15W-40, 30, 40
Tedex Diesel CC 15W-40, 30, 40
Tedex Diesel CB/SC 15W-40
Tedex Diesel CB 30, 40 i 50

Texaco

Ursa Premium FE 5W-30
Ursa Super LA
Ursa Super LA 15W-40, 20W-50
Ursa Super TD 10W-40, 15W-40, 20W-50
Ursa Super TDS 10W-40
Ursa TDX 10W-40
Ursa Ultra 10W-30, 15W-40
Ursa Ultra X 10W-40

Total

Total Rubia TIR 8900 10W-40
Total Rubia TIR 8600 10W-40
Total Rubia TIR 7400 15W-40
Total Rubia TIR 6400 15W-40
Total Rubia TIR 4400 15W-40
Total Rubia TIR XT 15W-40
Total Rubia S 10W; 20W-20; 30; 40; 50
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30
Total Rubia TIR 7400 FE 10W-30
Total Rubia TIR 6400 FE 15W-30

Valvoline

ProFleet LS 10W-40
ProFleet 5W-30, 10W-40
ProFleet GEO 15W-40
All-Fleet Extreme 10W-40
All-Fleet Extra 15W-40, 20W-50
All-Fleet 15W-40, 20W-50
Valvoline HD 15W-40, 20W-50, 
Valvoline HD 10W, 30, 50
Premium Blue 15W-40
Premium Blue Extreme 5W-40
Premium Blue GEO 15W-40
Premium Blue GEO-LA 40 / GEO-MA 40

Co miesiąc
dla wszystkich

profesjonalistów
branży TSL

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 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

Dane do faktury

Nazwa 
fi rmy

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

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Promocyjna 
prenumerata 

 obu tytułów

Prenumerata roczna

tylko 99 zł
Prenumerata roczna

tylko 49 zł

Teraz jeszcze więcej możliwości

129 zł
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www.lotosoil.pl

Wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoob-
ciążonych silników zasilanych gazem ziemnym i innymi podobnymi paliwami. 
Zapewnia doskonałe smarowanie wysokoobrotowych, czterosuwowych 
silników zasilanych gazem, ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, 
autobusów, samochodów specjalnych i innych agregatów.
Aprobowany przez: VOLVO CNG; MAN M 3271-1
Spełnia wymagania: MB- Approval 226.9; Renault RVI RGD

Zaawansowany technologicznie olej syntetyczny oparty o syntetyczne bazy olejowe i specjalnie dobrany 
zestaw dodatków uszlachetniających zapewniających zawartość siarki nie większą niż 0.3%. Przeznaczony 
głównie do smarowania wysokoobciążonych silników diesla samochodów ciężarowych wyposażonych w 

układy EGR i filtry cząstek stałych przystosowanych do spełniania norm 
emisyjnych EURO 4/5 w których producent zaleca stosowanie oleju 
klasy ACEA E6-04. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewniają 
redukcję ubytków oleju i utrzymywanie stałego poziomu lepkości podczas 
eksploatacji.
ACEA E6-04 • ACEA E4-99 wyd. 3
Aprobowany przez: MAN 3477; TATRA  TDS 30/12; Spełnia 

wymagania: MAN 3277 CRT; MB 228.51; MTU Typ 3.1; DAF Extended 
Drain; Renault RVI RXD; SCANIA LA

Wielosezonowy olej silnikowy zawiera pakiet dodatków uszlachetniających 
poprawiającym własności myjąco-dyspergujące, własności smarne i lepkościowo-
temperaturowe. Przeznaczony do stosowania w mocno i średnio wysilonych 
silnikach wysokoprężnych (turbodoładowanych i wolnossących) samochodów 
ciężarowych, autobusów i sprzętu budowlanego. Może być również stosowany 
w samochodach dostawczych z silnikami o zapłonie iskrowym gdzie dopuszcza 
się stosowanie olejów tej klasy jakości.
SAE  15W/40 API; CG-4/SJ ACEA; E2-96/B2-98/A2-96

Najnowocześniejszy, wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do wysokoobrotowych czterosuwowych 
silników wysokoprężnych ciągników siodłowych pojazdów ciężarowych, dostawczych i samochodów 

specjalnych. Obniżona zawartość popiołu sprawia, że doskonale nadaje się 
również do autobusów komunikacji miejskiej. Szczególnie zalecany do silników 
z recylkulacją gazów spalinowych, gdzie zastosowano nowoczesne rozwiązania 
zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 

Spełnia wymogi światowej klasyfikacji jakości Global DHD-1. Możliwy 
do stosowania w silnikach wyprodukowanych przed rokiem 2006 w których 
producent zaleca stosowanie oleju jakości VDS-3.

ssiilnikków wyysysokopprężżnynychh

Wysokiej jakości wielosezonowy olej silnikowy.  Zalecany do stosowania w wysokoobrotowych, 
czterosuwowych silnikach Diesla ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowych, dostawczych i samochodów 
specjalnych oraz do autobusów komunikacji miejskiej. Szczególnie zalecany do silników z recyrkulacją 
gazów spalinowych, gdzie zastosowano nowoczesne rozwiązania zmniejszające emisję szkodliwych 
substancji do atmosfery o ile producent dopuszcza stosowanie oleju tej klasy lepkościowej i jakości na 

poziomie ACEA E7.
Produkt stanowi efekt prac związanych z reformulacją oleju TURDUS POWERTEC 
CI-4 15W40 mającą na celu dostosowanie jakości produktu do wymagań 
specyfikacji jakościowej ACEA E7. 
SAE 15W/40 •API CI-4 •ACEA E7-04
Zastosowanie: stosowanie w silnikach przystosowanych do spełniania norm 
emisyjnych  Euro 4/5
Aprobowany przez: VOLVO VDS-3; Spełnia wymagania: MB 228.3; 
MAN M 3275; Renault RLD-2

j y

Najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy typu UHPDO (Ultra High Performance Diesel). Przeznaczony 
do wysokoprężnych silników pojazdów ciężarowych i autobusów pracujących w najcięższych warunkach. 
Olej ogranicza do możliwego minimum emisję cząstek stałych z zużycia oleju, przez co znakomicie nadaje 
się do silników najnowszych konstrukcji z recyrkulacją spalin, zapewniając również długą sprawność układu 

katalicznego oczyszczania spalin. Gwarantuje efekt oszczędności paliwa oraz 
doskonalą ochronę elementów silnika przed zużyciem i tworzeniem nagarów.  
Zapewnia najdłuższe przewidziane przez producentów silników okresy eksploatacji 
bez wymiany oleju. Zabezpiecza silnik przed powstawaniem czarnych szlamów. 
Spełnia wymogi dotyczące emisji szkodliwych spalin zapewniając bezpieczną pracę 
dopalaczy katalitycznych układu wydechowego silników.
Aprobowany przez: MB- Approval 228.5; MAN M 3277; VOLVO VDS-3; 
Renault RXD; DAF HP1/HP2; SCANIA LDF; MTU TYP 3; CES 20076, 20077

się ddo ssiilnikóów naajnjnowwsszyc

Najbardziej zaawansowany technologicznie olej syntetyczny w rodzinie olejów TURDUS  oparty o synte-
tyczne bazy olejowe i specjalnie dobrany zestaw dodatków uszlachetniających.
Przeznaczony głównie do smarowania wysokoobciążonych silników diesla samochodów ciężarowych 

przystosowanych do spełniania normy Emisyjnej EURO 4/5. Zastosowane 
rozwiązania technologiczne zapewniają redukcję ubytków oleju i utrzymywanie 
stałego poziomu lepkości podczas eksploatacji. Gwarantuje ograniczenie 
do możliwego minimum emisji cząstek stałych z silnika oraz wydłużone okresy 
wymiany w silnikach nowszej konstrukcji. Spełnienia wymogów co do emisji 
szkodliwych składników spalin, zapewniając bezpieczną pracę elementów 
układu wydechowego silników samochodów ciężarowych. Obniżony poziom 
SAPS.
SAE 10W40•  ACEA E6-04 wyd. 2• ACEA E7-04 wyd. 2 •ACEA E4-99 wyd. 3
Spełnia wymagania: MB 228.51; MAN M3477; MAN M3271-1; VOLVO 
VDS-3; MTU Typ 3.1; RENAULT RXD; DEUTZ DQC III-05

Najwyższej klasy olej typu Super High Performance Diesel (SHPD). 
Zapewnia doskonałe smarowanie wysokoobrotowych, czterosuwowych 
silników wysokoprężnych ciągników siodłowych, pojazdów ciężarowyh, 
autobusów, samochodów terenowych i pojazdów specjalnych. Zmniejszenia 
zużycia elementów silnika. Zapobiega powstawaniu osadów i nagarów oraz 
zakleszczaniu się pierścieni tłokowych. Gwarantuje łatwy rozruch w niskich 
temperaturach.
Aprobowany przez: MB- Approval 228.3; VOLVO VDS-2; MAN M 3275; 
CES 20076, 20077

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC 5W30TURDUS POWERTEC SYNTHETIC PLUS 10W40

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC 10W40 TURDUS POWERTEC SEMISYNTHETIC 15W40

TURDUS POWERTEC CI4 15W40 TURDUS MD 15W40

TURDUS CNG 15W40TURDUS SHPD 15W40
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www.orlenoil.pl
PLATINUM ULTOR MAX 5W-30

to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do pracy w najbardziej obciążonych silnikach wysokoprężnych szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i 
autobusach. Jest olejem energooszczędnym, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, długie przebiegi między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego. 
Klasa lepkości: wg SAE: 5W-30; Klasa jakości: wg ACEA: E7, E5, E4; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M 3277; MB-Approval 228.5; Scania LDF; Deutz DQC IV-05; Cummins CES 
20077; Volvo VDS-3; MTU Type 3; Spełnia wymagania: MACK EOM+; Renault RVI RXD; Cummins CES 20071/72/76; DAF HP1/HP2; Iveco

PLATINUM ULTOR MAX 5W-40 

jest syntetycznym olejem silnikowym przeznaczony przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w katalizatory SCR. 
Unikalna kompozycja najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych oraz dodatków uszlachetniających gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksplo-
atacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie wydłużonych przebiegów.  
Klasa lepkości: wg SAE: 5W-40; Klasa jakości: wg API: CJ-4, SM; ACEA: E7, E9; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB-Approval 228.31; MAN M 3575; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3; 
Mack EO-O Premium Plus; Cummins CES 20081; TATRA TDS 30/12; Spełnia wymagania: MAN M 3275; MTU Type II; Caterpillar ECF-2, ECF-3; Detroit Diesel 93K214, 93K215, 93K218; 
Deutz DQC III-05, DQC IV-05; Global DHD-1; JASO DH-2

PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40

to syntetyczny olej silnikowy opracowany specjalnie dla europejskich silników wysokoprężnych, spełniających najostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń Euro V. Olej ten zalecany jest do 
silników diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki (max. 50 ppm), wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym 
katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach.
Klasa lepkości: wg SAE: 10W-40; Klasa jakości: wg ACEA: E7, E6, E4; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M 3477; MB-Approval 228.51; Spełnia wymagania: Renault RVI RXD; 
MTU Type 3.1; MAN 3271-1; Volvo VDS-3; Deutz DQC III-05; DAF; Iveco

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych pracujących w bardzo trudnych warunkach z maksymalnie wydłużonym okresem międzywymia-
nowym, równocześnie spełniającym najostrzejsze normy emisji Euro V. 
Klasa lepkości: wg SAE 10W-40; Klasa jakości: wg ACEA: E7, E5, E4, B3, B4, A3; API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4, SL/CF; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M 3277; MB-Approval 
228.5; MB-Approval 229.1; Renault RVI RXD; Volvo VDS-2; TATRA TDS 30/ 12; Spełnia wymagania: MTU Oil Type 3; MAN M3275; Volkswagen 505.00; DAF HP-2; Iveco; Cummins CES 
20076/20077; Caterpillar ECF-1a; Mack EO-M Plus

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40

przeznaczony jest do wszystkich typów silników Diesla zarówno osobowych jak i wysokoobciążonych, także tych niskoemisyjnych. Szczególnie zalecany do silników z recyrkulacją gazów 
wydechowych, gdzie zastosowano nowoczesne technologie zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obróbki spalin 
(EGR/SCR, DOC, DPF) i ma na celu przedłużenie żywotności filtrów cząstek stałych (DPF).
Klasa lepkości: wg SAE: 15W–40; Klasa jakości: wg API: CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, SM/CF; ACEA: E9, E7; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M3575; MAN M3275; MB-Approval 228.31; 
Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3; Cummins CES 20081; Mack EO-O Premium Plus; Spełnia wymagania: MTU Type 2.1; Caterpillar ECF-2, ECF-3; Detroit Diesel C 93K218; Global DHD-1; 
JASO DH-1,2

PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40

to mineralny, wielosezonowy  olej silnikowy przeznaczony przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w katalizatory 
SC. Olej ten gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie wydłużonych przebiegów. 
Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40; Klasa jakości: wg API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ; ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB-Approval 228.3; MB-Approval 
229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault RVI RLD/RLD-2; Cummins CES 20078; MTU Type 2; Spełnia wymagania: Cummins CES 20071/72/75/76/77; Volkswagen 505.00; 
Scania (dotyczy silników Scania Euro III i Euro IV z okresami międzywymianowymi 60.000 km); DAF EUR 2 i EUR 3; Iveco; Deutz DQC-III-05; Mack EO-M Plus; Detroit Diesel 7SE 
270; Caterpillar ECF-1a

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

jest wielosezonowym, mineralnym olejem silnikowym przeznaczonym do  wysokoobciążonych silników Diesla spełniających wymagania Euro IV. Można go stosować w samochodach 
wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulacje gazów wydechowych EGR. 
Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40; Klasa jakości: wg API: CH-4/ CG-4/ CF-4/ SJ/ SF; ACEA: E7/ E5/ E3/ B4/ B3/ A3; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; 
Volvo VDS-2; Renault RVI RD/RD-2; MTU Type 2; Deutz DQC-II-05; TATRA TDS 30/ 12; Spełnia wymagania: Scania (dotyczy silników Scania Euro III i Euro IV z okresami międzywymia-
nowymi 60.000 km); DAF EUR 2 i EUR 3; Iveco; Caterpillar ECF-1a

PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40

to mineralny, wielosezonowy olej typu SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) do mocno wysilonych silników wysokoprężnych. Jest olejem zalecanym przez czołowych producentów 
samochodów do obciążonych silników wysokoprężnych spełniających wymagania norm Euro III, II, I.
Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40; Klasa jakości: wg API: CG-4; ACEA: E3/ B3/ B2; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB–Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-2; Renault 
RVI RD/RD-2; Spełnia wymagania: Scania (dotyczy silników Scania Euro III z okresami międzywymianowymi 60.000 km); MTU Type 2; Deutz DQC-II-05; Caterpillar ECF-1a; DAF 
EUR 2 I EUR 3

PLATINUM GEAR LS 80W-90

jest wielosezonowym olejem przekładniowym stworzonym w oparciu o kompozycje mineralnych olejów bazowych z najwyższej jakości dodatków uszlachetniających. Zapewnia opty-
malne smarowanie, maksymalną ochronę manualnych skrzyń biegów, a także przekładni z ograniczonym poślizgiem – LS (Limited Slip).
Klasa lepkości: wg SAE: 80W-90; Klasa jakości: wg API: GL-5; Normy, aprobaty, specyfikacje: ZF TE-ML 05C 12C, 16E, 21C; Spełnia wymagania: MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; 
Mercedes-Benz 235.0; Voith 3.325-339; Volvo 97310; Volvo 97316; Renault; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A; DAF

PLATINUM GEAR LL 80W-90

to mineralny, wielosezonowy, najwyższej jakości olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu. Przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów oraz mostach napędowych 
pojazdów mechanicznych. Doskonała selekcja pakietu dodatków zapewnia świetna pracę napędów, łatwość zmiany biegów oraz wysoką stabilność oleju.
Normy, aprobaty, specyfikacje: ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A; Spełnia wymagania: MAN 341 E-2; MAN 3343 M; MIL-PRF-2105E; MB 235.0; SCANIA STO 
1:0;RENAULT; MACK GO-J; ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 16D; ArvinMeritor; DAF; IVECO
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ORLEN OIL SP. Z O.O. 
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. (+48) 12 66 55 500, fax (+48) 12 66 55 501

infolinia: 0 801 102 103, centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl

Oleje PLATINUM ULTOR to kompleksowa ochrona silników samocho-
dów ciężarowych, autobusów i ciężkiego sprzętu, nawet w najcięższych
warunkach eksploatacyjnych. PLATINUM ULTOR – oleje przygotowane 
do pracy w najnowocześniejszych silnikach skonstruowanych zgodnie
z normą emisji spalin Euro5. Można je również stosować w pojazdach 
kilkuletnich, z większymi przebiegami. Najwyższą jakość produktów po-
twierdzają aprobaty i dopuszczenia producentów samochodów m.in.: 
Man, Mercedes, Scania, Renault, Volvo, DAF, Iveco i TATRA.
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Ich zalety można mnożyć, dotykając po 
kolei tego, co najbardziej boli transportow-
ców. Oszczędzają paliwo, ograniczają wi-

zyty w serwisach i dają poczucie bezpieczeń-
stwa, gdyż światło, które emitują, jest nie tylko 
niezawodne, ale sprawia, że zarówno pojazd, 
jak i droga są dobrze widoczne. 

To wszystko wpływa na coraz większą po-
pularność technologii LED w ofercie wypo-
sażenia pojazdów użytkowych. Pojawia się 
ona w maszynach rolniczych, budowlanych, 
pojazdach ratowniczych, autobusach, sa-
mochodach kampingowych, ciężarówkach, 
naczepach i przyczepach. Przestaje być eks-
trawaganckim dodatkiem, którego najwięk-
szym walorem jest efektowny wygląd. Rynek 
dojrzewa do postrzegania ekonomiki pojaz-
du przez pryzmat wielu różnych czynników, 
w tym również oświetlenia.

Coraz wyższe wymagania stawiane pojaz-
dom użytkowym szczególnie dobrze kompo-
nują się z zastosowaniami LED. Bardzo długa 
żywotność diod, co najmniej 10 tys. godzin 
pracy (a w niektórych przypadkach nawet 
30 tys.), daje im znaczącą przewagę nad ża-
rówkami halogenowymi, które pracują ok. 
500 godzin, i lampami ksenonowymi, których 
żywotność sięga ok. 1000 godzin. Te zalety są 
szczególnie widoczne w pojazdach użytko-
wych, które często pracują bez przerwy, nie-
zależnie od warunków atmosferycznych czy 
drogowych. LED-y nie generują dodatkowych 
kosztów na części zamienne czy obsługę. Uży-
wanie tej technologii ma pozytywny wpływ 
nie tylko na wynik fi nansowy fi rmy, ale rów-
nież ekologię. LED-y potrzebują mniej ener-
gii, więc pojazd emituje mniej CO2. 

Istotne dla użytkownika będzie również to, 
że podawana przez producentów żywotność 
diod nie oznacza czasu po którym światła cał-
kowicie zgasną, a jednie okres, po którym ich 
intensywność zmniejszy się o 30%. Czyli spa-
dek wydajności będzie zauważalny, ale światło 
nie będzie wymagało natychmiastowej wy-
miany. Diody LED nie mają bezwładności. To 
oznacza, że gdy jest im dostarczane napięcie, 
od razu świecą i analogicznie od razu gasną 
po jego odłączeniu. Inaczej niż w żarówce, 
która rozpala się i gaśnie płynnie. Ta różnica 
jest zauważalna dla oka kierowcy i może go 
drażnić. Ma jednak swoje zalety, gdyż w przy-
padku świateł stopu, sygnał pojawia się szyb-
ciej i jadący z tyłu może szybciej zareagować. 
Trwają prace, żeby zniwelować nieprzyjemne 
wrażenie powstające w kierunkowskazach.

80% energii mniej

Ogromną paletę nowych produktów dla po-
jazdów użytkowych ma w swojej ofercie Hella. 
Firma może się pochwalić w pełni diodowy-
mi refl ektorami głównymi LED, diodowymi 
lampami tylnymi, lampami ostrzegawczymi 
i obrysowymi, pozycyjnymi i bocznymi, ro-
boczymi i dodatkowymi, oświetleniem tablic 
rejestracyjnych oraz oświetleniem kabino-
wym. W przypadku naczep, Hella oferuje 
modułową lampę hybrydową, w której tylne 
światła pozycyjne i stopu są zawsze diodowe, 
natomiast inne funkcje obsługują LED-y lub 
konwncjonalne źródła światła.

W grupie OneLED Hella oferuje światła 
obrysowe i pozycyjne dla napięcia 12 i 24 V,
to znaczy, że pasują do wszystkich autobu-

sów, ciężarówek, pojazdów dostawczych 
i kempingowych. Dzięki połączeniu diod 
LED i precyzyjnie dobranych kloszy pro-
dukty OneLED wyznaczają nowe standardy 
w konsumpcji energii. Strumień światła jest 
wytwarzany przy użyciu 80% mniej energii niż 
w światłach z konwencjonalnymi żarówkami. 
W pełni zautomatyzowana produkcja One-
LED i ich szczelne oprawy gwarantują wyso-
ką jakość, wytrzymałość i długą żywotność. 
Dzięki zoptymalizowanemu rozkładowi tem-
peratury mogą pracować nawet 30 tys. godzin. 

Ponadto wszystkie typy świateł są oferowa-
ne w tym samym stylu. Różne kolory ramek 
(białe, pomarańczowe, szare, czarne) dopeł-
niają gamę produktów. Lampy mogą w dowol-
ny sposób komponować się ze stylem samo-
chodu. Podążając za tendencją w przemyśle 
motoryzacyjnym polegającą na podkreślaniu 
elementów świecących, szczególnie w nocy, 
Hella oferuje oświetlenie o dużej powierzch-
ni, jasne, dające jednolity strumień światła 
na całej powierzchni klosza oglądanego pod 
dowolnym kątem. Daje to nie tylko efekt es-
tetyczny, ale też sprzyja bezpieczeństwu jazdy. 

Trzy w jednym

Szczególnie dedykowane pojazdom cię-
żarowym, autobusom czy samochodom 
kempingowym są okrągłe refl ektory LED 
83-milimetrowe, które łączą funkcje świateł 
dziennych, pozycyjnych i kierunkowskazów.

Jasne, białe światło zwiększa widoczność 
nadjeżdżającego pojazdu przy zachowaniu ni-
skiego poboru energii (poniżej 4 W). Lampy 
zostały zaprojektowane specjalnie dla profe-
sjonalnych użytkowników wg recepty „za-
montuj i zapomnij”. Raz zainstalowane pra-
cują bez potrzeby ingerencji przez cały okres 
życia pojazdu. Ich klosze są szczególnie trwałe 
i odporne na promieniowanie UV oraz środki 
chemiczne.

Refl ektor jest niewrażliwy na wibracje i cał-
kowicie szczelny, dzięki czemu nie grozi mu 
zawilgocenie. Wytrzymuje nawet mycie wyso-
kociśnieniowymi urządzeniami. Lampa może 
pracować przy napięciu między 18 a 32 V, 
dzięki czemu dobrze współpracuje z 24-volto-
wą instalacją w pojazdach użytkowych. 

Skuteczne ostrzeganie

Hella oferuje również gamę optycznych 
urządzeń ostrzegawczych bazujących na te-
chnologii LED dla pojazdów używających 
żółtych świateł, np. podczas holowania zepsu-
tych samochodów, w budownictwie, w przed-
siębiorstwach komunalnych czy transporcie 
ponadgabarytów.

Lampy K-LED FO mają okrągły kształt 
i niski poziom poboru energii (konsumpcja 
20 W przy napięciu 10 do 30 V). Soczewki 

Zamontuj i zapomnij!
Idealny produkt, na wieczne użytkowanie, płacisz raz 
i z głowy. LED-y mają wszystko, co może uwieść trzeźwo 
myślącego przedsiębiorcę.

www.truck-van.pl

3/201128 TruckTruckVanVan&
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Zaletą oświetlenia z elementami 
LED jest bardzo niskie zużycie energii. 
Przykładowo, jeżeli typowy ciągnik sio-
dłowy z naczepą porusza się podczas 
dnia po drodze, to musi mieć włączone 
światła mijania, a co za tym idzie peł-
ne oświetlenie boczne i tylne. Łącznie 
daje to ok. 350 W energii elektrycznej 
(dwie żarówki reflektorowe po 70 W, 
żarówki oświetlenia tylnego, bocznego, 
kontrolki itp.). To 350 W tworzone jest 
przez prądnicę napędzaną przez silnik, 
co powoduje wzrost zużycia paliwa ok. 
0,3 l/100 km. Przy przebiegach, jakie 
generują samochody ciężarowe, bę-
dzie to już odczuwalne w kosztach. Je-
żeli natomiast wyposażymy ten samo-
chód w światła dzienne z elementami 
LED o mocy 11 W dla każdej lampy, 
to bilans energii na oświetlenie znacz-
nie się poprawi. Zgodnie z przepisami, 
równocześnie ze światłami dziennymi, 
nie musi być włączone oświetlenie tylne 
i boczne. W tej sytuacji zamiast 350 W 
zużywamy tylko ok. 50 W (dwie lampy 
dzienne po 11 W i kontrolki). Nie zare-
jestrujemy wzrostu zużycia paliwa, sto-
sując takie oświetlenie. 

Jeżeli elementy LED zostaną użyte 
w lampach tylnych i bocznych obrysów-
kach, to bilans energii w czasie uży-
wania świateł mijania też znacznie się 
poprawi (mniej o ok 150÷200 W). 

Elementy LED mają również bar-
dzo wysoką trwałość. Zwykła żarówka 
świeci ok. 600÷800 godzin światłem 
ciągłym, element LED minimum 10 tys. 
godzin w takich samych warunkach, 
co powoduje, że nie traci się czasu na 
wymianę źródeł światła. Praktycznie 
oświetlenie z elementami LED jest bez-
obsługowe. Jego dodatkową zaletą jest 
bardzo wysoka odporność na drgania, 
wodę i zapylenie.

Niemal wszystkie lampy LED speł-
niają przepisy ADR. Są to zwykle lampy 
całkowicie hermetyczne (źródła światła 
LED są „zalane” w obudowie, lampa 
jest nierozbieralna i całkowicie szczel-
na), a dzięki małemu poborowi mocy 
nie występuje zjawisko przegrzewania 
się przewodów i „przypalania” konekto-
rów na złączach. 

W pierwszej kolejności elementy 
LED zastosowano w lampach tylnych, 
bocznych i obrysowych, ponieważ mają 

tam zastoso-
wanie LED-y 
o mocy w gra-
nicach 0,3 do
2 W, samo-
dzielnie lub 
w zestawach. 
Ta moc wy-
starcza, aby 
lampy emito-
wały światło 
o natężeniu 
zgodnym z przepisami. W przypadku 
świateł głównych (mijania i drogowych) 
potrzebne są diody lub matryce diodowe 
o mocach od 5 do 35 W. Takie konstruk-
cje powstały niedawno i już zaczynają 
być używane w reflektorach głównych. 
Hella opracowała takie reflektory do naj-
nowszego Audi A8. Powstał też reflektor 
mijania w wersji uniwersalnej (do auto-
busów, ciężarówek lub tuningu pojaz-
dów) z diodami LED. Będzie dostępny 
dla użytkowników w drugim kwartale 
tego roku. 

Ponieważ producenci diod LED już 
opanowali technologię produkcji diod 
wysokiej mocy, w ciągu 1-2 lat poja-
wią się w wielu pojazdach reflektory 
główne w tej technologii. Utrudnieniem 
wprowadzania diod LED do reflekto-
rów głównych były mocno przestarzałe 
europejskie przepisy homologacyjne 
i ruchu drogowego, które nie przewi-
dywały możliwości stosowania takie-
go źródła światła. Jednak postęp prac 
nad zmianami legislacyjnymi jest dość 
szybki, więc producenci oświetlenia 
i pojazdów liczą, że przepisy dogonią 
rozwój technologii. 

Wymiana uszkodzonego elementu 
LED zazwyczaj wiąże się z wymianą 
całej lampy, co generuje wysokie koszty 
serwisu (będzie on jednak mniejszy wraz 
ze zwiększaniem produkcji lamp w tech-
nologii LED, lub zastosowaniem układów 
wymiennych modułów LED). Dodatko-
wym utrudnieniem może być fakt, że 
światło LED jest „zimne” (w dosłownym 
rozumieniu tego słowa), co powoduje, 
że włączone reflektory nie wpływają na 
rozmrażanie śniegu lub lodu, jeżeli są 
nim pokryte. Trzeba o tym pamiętać, 
przygotowując pojazd do drogi i podczas 
długiego przejazdu w złych, zimowych 
warunkach jazdy. ▐

Zużycie paliwa nie wzrośnie
Zenon Rudak
Kierownik Centrum Technicznego, Hella Polska

schodkowe zapewniają idealną emisję świa-
tła. Użycie technologii LED zwiększa eko-
nomikę eksploatacji, ponieważ eliminuje 
kosztowne wymiany zabierające czas i unie-
ruchamiające samochód. Ponadto płaska, 
sztywna obudowa jest nieczuła na wibracje 
i uderzenia, więc dobrze się sprawdza w in-
tensywnym użytkowaniu.

Duży wybór sekwencji oświetlenia może 
być zaprogramowany dzięki układom elektro-
nicznym chronionym przed niepożądanym 
wzrostem napięcia. Bardzo krótki czas reakcji 
zapewnia właściwe świecenie i maksymalne 
bezpieczeństwo podczas użytkowania. Róż-
ne możliwe dodatki, w tym wybór mocowań 
na stałe na gumowych podkładkach lub ru-
chomych planszach magnetycznych, czyni 
z K-LED FO elastyczne narzędzie do realizacji 
szeregu różnych zadań.

Jasno jak w dzień

Do oświetlania małego zasięgu służą lampy 
robocze LED Hella Power Beam 1000 i 2000. 
Opracowano je specjalnie do ciężkich zadań, 
sprawdzą się więc w rolnictwie i budownic-
twie. Można je zamontować w ciężarówkach, 
przyczepach i pojazdach komunalnych. Ich 
zaletą jest wysoka moc przy niskich kosztach. 
Lampy Power Beam wyróżniają się wyjątko-
wą wytrzymałością, odpornością na wibracje 
oraz 100-procentową odpornością na wilgoć 
i kurz. Można je zasilać napięciem o różnej 
wartości. Pracują nie nagrzewając się i są 
całkowicie bezobsługowe. Wystarczy je tylko 
zamontować. 

W lampie modelu 1000 znajduje się sześć 
diod LED generujących 850 lumenów świa-
tła i zapewniających jego jednolity strumień 
o barwie zbliżonej do światła dziennego. Po-
wer Beam 2000 ma 16 diod, które generują 
2000 lumenów, co daje efekt jeszcze bardziej 
zbliżony do światła dziennego. Taka barwa
jest nie tylko dobra dla ludzkiego oka, ale również
zapewnia świetną widoczność w nocy i przy-
czynia się do przyspieszenie prowadzonych 
prac, redukując zmęczenie ludzi.

Hella oferuje również oświetlenie diodowe 
wewnętrzne, które może być zainstalowane 
np. w ładowni – CargoLED. Żeby je zamonto-
wać potrzeba mało miejsca, a jego wydajność 
wynosi nawet 50 tys. godzin. 

Kryzys nauczył wszystkich oszczędzania, 
więc każdy dodatkowy wydatek jest niechęt-
nie widziany. Warto jednak przeliczyć, jakie 
korzyści może przynieść wprawdzie droż-
sze w zakupie, ale nieporównywalnie tańsze 
w eksploatacji oświetlenie. Światła LED-owe 
są średnio 3 razy droższe, a pracują co naj-
mniej 10-krotnie dłużej, nie wspominając już 
o oszczędności czasu i energii.

Katarzyna Dziewicka
Fot. Hella
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Konstruktorzy cały czas 
udoskonalają właściwoś-
ci jezdne. Opony są co-

raz bezpieczniejsze i wytrzy-
malsze. Wpływają również na 
obniżenie zużycia paliwa, tym 
samym poprawiając kondycję 
fi rmy. Jednak by praca inżynie-
rów nie poszła na marne, trzeba 
o nie dbać. Jednym z najważ-
niejszych parametrów, który 
wymaga ciągłego monitoringu 
jest ciśnienie w oponach. Jeże-
li jest nieprawidłowe, pojazd 
więcej spala, a opona szybciej 
się niszczy. Obniża się również 
poziom bezpieczeństwa.

Warto jest więc zdobyć się 
na trochę trudu i regularnie je 
sprawdzać. To jednak wymaga 
dużo pracy, systematyczności 
i czasu. Wyjściem może okazać 
się elektroniczny czujnik, który 
nas w tym wyręczy. Człowiek 
przy dużej dawce determinacji 
może sprawdzać ciśnienie raz 
dziennie, system do monito-
ringu opon opracowany przez 
Continentala robi to co dwie 
minuty. Trudno z nim konku-
rować.

Drobny dodatek
Opony to ten rodzaj wyposażenia pojazdu, którego nie można pominąć przy pracy 
nad ekonomicznym transportem drogowym.

Witold Dziura, 
kierowca 30 lat pracy, 1,5 roku w Intra Polska

Dzięki takiemu urządzeniu można wcześniej zapobiegać 
zniszczeniu opony. System zamontowany w moim pojeździe 
wpłynął na moje podejście do opon. Stałem się bardziej do-
kładny przy codziennej obsłudze pojazdu i zwracam większą 
uwagę na ogumienie.

Podczas testu złapałem „gumę”. Urządzenie od razu zasy-
gnalizowało spadek ciśnienia. Dzięki temu zdążyłem zmienić 
koło, jeszcze zanim zeszło z niego powietrze. Gdybym nie zdą-
żył, potrzebowałbym dwie windy, a tak wystarczyła mi jedna. 
Jest to bardzo pożyteczny system dla kierowcy, gdyż szybko 
można zareagować. 

Odkąd mam to urządzenie, bardziej interesuję się oponami. 
Wyraźnie wzrosła moja świadomość. Teraz nie muszę się mar-
twić ciśnieniem w oponach, bo wszystkie informacje mam na 
wyświetlaczu.

Koszty spowodowane zaniżonym ciśnieniem

Sensor oszczędności
W trakcie prac nad Intel-

ligent Tire System Continen-
tal sprawdził, czego oczekują 
klienci. Okazało się, że najważ-
niejsze dla nich jest obniżenie 
kosztów i zwiększenie bezpie-
czeństwa. System do moni-
toringu ciśnienia w oponach 
wpływa na redukcję zużycia 
paliwa oraz opon i ograni-
cza nieprzewidziane przestoje. 
Dzięki stałemu kontrolowaniu 
ciśnienia można ograniczyć 
ryzyko uszkodzenia opony 
i zapewnić lepszą kontrolę nad 
pojazdem. Nie bez znaczenia 
jest również wizerunek fi rmy, 
która może być postrzegana 
jako solidny partner, gdyż wozi 
bezpiecznie. Dodatkową zaletą 
jest redukcja emisji szkodli-
wych substancji, czyli wpływ 
na środowisko naturalne, na 
co składa się niższe spalanie 
i dłuższe życie opony.

Podczas prac nad ITS-
em skupiono się nad tym, 
żeby produkt był tani, łatwy 
w dopasowaniu do każde-
go pojazdu i nie utrudniał 

ECU (Odbiornik)

Wyświetlacz

Moduł opony 
(z baterią)

1

1

2

2

2

1

1

1
1

1

montażu opon. Opracowany 
system przekazuje kierowcy 
informacje na temat ciśnie-
nia w oponach za pośrednic-
twem czujnika (zasilanego 
baterią) zamontowanego po 
wewnętrznej stronie opony. 
Moduł ten sprawdza ciśnienie 
i przekazuje przez Bluetooth 
informację do odbiornika, któ-
ry wyświetla je na ekranie sys-
temu ITS lub komputera pokła-
dowego. Dzięki temu kierowca 
dowiaduje się, która opona ma 
nieprawidłowe ciśnienie, z po-
wodu niedopompowania lub 
uszkodzenia. Czujnik jest mały 
i lekki, więc nie wpływa na wy-
ważanie ani montaż opon. 

Moduł zamontowany w oponie 
mierzy nie tylko ciśnienie, ale rów-Elementy systemu Intelligent Tire System
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Michał Wróbel, 
kierowca od 18 lat, 8 lat w Rabenie

Bardzo dobrze oceniam system Continentala do monitorowa-
nia ciśnienia opon. Nie zawsze można zauważyć uszkodzenie 
opony, a czujnik sygnalizuje nieprawidłowości. Brak ciśnienie 
w kole jest widoczny na ekranie, więc można szybko zareago-
wać i uratować oponę. Jeżeli jakieś koło ma wyższą temperaturę 
od pozostałych, od razu widać, że coś jest z nim nie tak. Nieko-
niecznie to musi być wina opony. Może to wynikać na przykład 
z awarii hamulców.

Ciśnienie kół należy sprawdzać dość często. Wymaga 
to zjechania na warsztat. Gdy jest kolejka, trzeba poczekać, 
czasami nawet pół godziny. A tu wystarczy, że wsiądę do sa-
mochodu, przejadę 20 m i już wszystko wiem. Mogę bezpiecz-
nie wyjechać w drogę. Po 5-10 sekundach mam sprawdzone 
ciśnienie we wszystkich kołach, w warsztacie godzina może 
nie wystarczyć.

Podczas testu rozładowała się bateria w jednym czujni-
ku. Wymiana trwała 15 minut. Taki system oszczędza czas 
i zwiększa bezpieczeństwo na drodze.

nież temperaturę na powierzchni 
opony. Na tej podstawie system 
oblicza prawidłową wartość ci-
śnienia. Istotne, że jest to realna 
temperatura opony, a nie felgi.

Każdy moduł ma swoje uni-
kalne ID, na podstawie którego 
jest rozpoznawany przez sys-
tem, oraz wskaźnik stanu ba-
terii. Moduł może być wyjęty 
ze starej opony i zastosowany 
w nowej. Sensora można uży-
wać przez 6 lat lub 600 tys. km. 
Jak się zmienia oponę, wystar-
czy skalibrować nadajnik. Co 
ważne, system pasuje do opon 
wszystkich marek. Technicznie  
jest przygotowany do współ-
pracy z systemami telematycz-
nymi i zdalnego przekazywania 
danych na temat prawidłowego 
ciśnienia. Może więc stać się ich 
częścią.

Alternatywnie można ko-
rzystać z odczytu ciśnienia 
w oponach za pomocą ręcz-
nego czytnika. Wtedy trzeba 
zainstalować jedynie moduły 
opon. Jest to optymalne roz-
wiązanie dla serwisów fl ot, 

gdyż jeden ręczny czytnik 
może odczytywać dane z wielu 
pojazdów. Odczyt jest możliwy 
zarówno w pojazdach wyposa-
żonych wyłącznie w czujniki 
w kołach, jak i tych z komplet-
nym systemem. Pozwala to 
kontrolować ciśnienie w opo-
nach całej fl oty, niezależnie od 
komunikatów, które otrzymuje 
kierowca.

W większości 
niedopompowane

Na podstawie danych ze-
branych przez Continentala 
na parkingach autostradowych 
w Niemczech, okazało się, że 
najczęściej opony są niedopom-
powane: w ciągnikach – 5%, 
a w naczepach od 10 do 15%. 

Zaniżone ciśnienie może spo-
wodować wystrzał opony, po-
wstaje też ryzyko utraty kontroli 
nad pojazdem np. podczas zmia-
ny pasa ruchu, zwiększa się droga 
hamowania, powstają trudności 
w manewrowaniu i następuje 
przeciążenie opon. 

Ciśnienie opon zmierzone na parkingach autostradowych w Niemczech

Zbigniew Szafrański
menedżer ds. floty w Grupie Raben

Jeździmy głównie w ruchu międzynarodowym, prowadzimy 
transport długodystansowy. Mamy w swoim parku 250 ciąg-
ników i pojazdów ciężarowych. Przy wyborze opon najważ-
niejsze jest dla nas bezpieczeństwo i ekologia. Jeżeli opona 
ma długie przebiegi, niskie opory toczenia i pozwala obniżyć 
zużycie paliwa, to nie pozostaje bez wpływu na nasze środo-
wisko, a w Grupie Raben ten czynnik jest bardzo ważny.

Montaż czujnika ciśnienia w oponie nie nastręcza żadnych 
problemów. Nie wydłuża czasu pracy serwisu ani nie zakłóca 
pracy pojazdu. Odbywa się to bardzo szybko. 

Zamontowane w naszym pojeździe urządzenie uświadomiło 
nam, że kontrola ciśnienia powinna odbywać się dużo czę-
ściej. Zmieniło to nasze podejście do sprawdzania ciśnienia. 
Chcemy, żeby ciśnienie było sprawdzane częściej, a czynność 
ta była wykonywana bardziej skrupulatnie. 

Mimo że kierowca jest zobowiązany do sprawdzenia ciśnie-
nia codziennie, rzadko się to odbywa zgodnie z instrukcjami. 
Sprawdzenie ciśnienia w trasie jest dość kłopotliwe i kosztowne. 
System do monitorowania ciśnienia sprawia, że ciśnienie jest 
stale pod kontrolą.

Wpływ ciśnienia opony na deformację czoła bieżnika

Ciśnienie opony
100%

Ciśnienie opony
70%

Ciśnienie opony
130%

97% uszkodzeń opon jest spo-
wodowanych powolnym ucho-
dzeniem powietrz, a 3% na sku-
tek nagłej utraty, dlatego tak waż-
ne jest stałe monitorowanie tego 
czynnika. Powolna utrata powie-
trza jest trudna do wychwycenia 
bez pomocy systemu do mo-
nitorowania opon. Dzięki ITS-
owi można szybko zlokalizować 
problem i naprawić oponę. Nagłą 
utratę powietrza w oponach też 
zazwyczaj poprzedza spowolnio-
ny ubytek. Monitoring pozwala 
to w porę zauważyć i uratować 
oponę. W przeciwnym razie 
może nie skończyć się tylko na 

Wpływ zaniżonego ciśnienia opon na ekologię

7 mln zarejestrowanych pojazdów ciężarowych w USA
Przy ciśnieniu zaniżonym o 12%
Rocznie powoduje dodatkowe zużycie ..........................4 mld litrów 
  ............................................................................oleju napędowego
oraz dodatkową emisję  ................................................ 9 mln t CO2

  .....................................................................................35 tys. t NOx 
  .....................................................................................1,5 tys. t PM
  ...................................................................................... 25 tys. t HC

zniszczeniu opony, ale również 
pojazdu. 

Zamontowanie systemu do 
monitorowania opon redukuje 
koszty eksploatacji i oszczę-
dza czas. Zmniejsza się ryzyko 
uszkodzenia i wydłuża przebieg 
opon. Wzrasta za to bezpie-
czeństwo. Czyli same korzyści.

W 2012 r. w Europie wszyst-
kie samochody osobowe będą 
musiały mieć zainstalowany 
taki system, jeżeli chodzi o po-
jazdy ciężarowe trawa na ten 
temat jeszcze dyskusja. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental
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J eszcze nigdy przedsiębiorcy nie mieli 
tak dużego wyboru małych pojazdów 
dostawczych jak teraz. Przed trzema 

laty pojawiły się na rynku trojaczki z Bursy, 
czyli Fiaty Fiorino, Citroëny Nemo i Peuge-
oty Bipper. Zgarnęły one wiele nagród, w tym 
tę najcenniejszą – tytuł Van on the Year 2009. 
Inni producenci oferują w tym segmencie 
jedynie adaptowane do celów dostawczych 
i mniej funkcjonalne samochody miejskie, 
jak np. Ford Fiesta Van lub Opel Corsa Van. 
Alternatywą jest jeszcze Skoda Praktik. Ry-
walem tureckich trojaczków okazuje się też, 
zaliczana do wyższego segmentu C, Dacia 
Logan Van, która konkuruje z nimi niskimi 
cenami i funkcjonalnością.

Inna filozofia

Logan Van i Fiorino to dwie odmienne 
koncepcje małego auta użytkowego. Widać 
wyraźnie, że należący do segmentu B Fio-
rino od początku był projektowany do roli 
samochodu użytkowego. Z kolei Logan Van 
powstał w oparciu o osobowe kombi MCV. 
Identyczne nadwozie różni się jedynie obec-
nością blach, począwszy od słupka, w miej-
scu zamontowanych w kombi szyb B. Nad-
wozie Fiata może się podobać. Jest zwarte 
i nowoczesne, a masywne czarne zderzaki, 
nadają mu wrażenia solidności. Świetnie też 
sprawdzają się w intensywnym ruchu miej-
skim, gdzie łatwo o drobne obcierki. Na tle 
Fiata nadwozie Dacii jest zwyczajnie nud-
ne, niezbyt nowoczesne i natychmiast ginie 
w tłumie innych aut.

Diabeł tkwi w detalach

W kabinie Fiata siedzi się znacznie przy-
jemniej niż w Dacii. Nieco twardsze siedzenia 
są na dłuższą metę wygodniejsze, kierownica 
Fiorino jest lepiej wyprofi lowana i przyjem-
niejsza w dotyku. Ponadto koło kierownicy 
możemy regulować w dwóch płaszczyznach, 
co ułatwia zajęcie wygodnej pozycji. W droż-
szych wersjach regulowany na wysokość jest 
również fotel. W Loganie nie mamy możliwo-
ści ustawienia koła kierownicy, ani pionowej 
regulacji siedzenia. I bez tego za kółkiem sie-
dzi się całkiem wygodnie. Obsługa Dacii wy-
maga przyzwyczajenia. Włącznik klaksonu 
umieszczono w dźwigni kierunkowskazów, 
a przyciski regulacji szyb na środkowej kon-
soli. Nawet w najdroższej wersji nie znaj-
dziemy w Dacii komputera pokładowego czy 
elektrycznie regulowanych lusterek.

Do jakości montażu wnętrz obu testowa-
nych dostawczaków nie można mieć zastrze-
żeń. Zastosowane w Fiacie twarde i przecięt-
nej jakości tworzywa z powodzeniem zniosą 
lata intensywnej eksploatacji. Podobnie jak te 
w Dacii, gdzie sprawiają wrażenie o klasę tań-

szych. Deska rozdzielcza Logana jest twarda, 
ma bardzo proste kształty i zawiera jedynie 
najpotrzebniejsze przyrządy. We wnętrzu ru-
muńskiego pojazdu brakuje schowków. Poza 
jednym dużym przed pasażerem i wąskimi 
kieszeniami w drzwiach nie znajdziemy nic. 
Z kolei płaska wnęka na poduszkę powietrz-
ną pasażera jest niepraktyczna, bo w czasie 
jazdy wypadną z niej wszelkie przedmioty. 
Lepiej jest we Fiacie. Kieszenie w drzwiach 
są pojemniejsze, a na desce znajdziemy kilka 
praktycznych wnęk na drobiazgi.

Ładownie na piątkę

Ładownie Fiorino i Logan Van są na szczę-
ście równie funkcjonalne, jak u większych 

markowych dostawczaków. Wykończenie 
przestrzeni ładunkowej i jej aranżacja są 
niemal wzorowe. Szczególne wrażenie robi 
to w Dacii, w której nijaka i spartańska ka-
bina bardzo kontrastuje z dopracowaną 
ładownią. Fiat za to lepiej gospodaruje dłu-
gością. Przy długości 386 cm ma taką samą 
przestrzeń ładunkową 2,5 m3 jak Logan, 
którego długość wynosi 445 cm. Przedział 
ładunkowy rumuńskiego auta jest dłuższy 
o 40 cm (193 cm), ale i niższy o 24 cm niż 
u konkurenta (94 cm). Ma również wyższy 
o 5 cm próg załadunku (58 cm). W codzien-
nej pracy dłuższa ładownia Dacii przyda 
się częściej niż wyższa ładownia Fiorino. 
Podobnie jak o 190 kg większa ładowność 
Dacii (800 kg). Odpłatnie możemy zwięk-

Na schwał
Fiorino i Logana Van dzieli prawie wszystko – od koncepcji 
i rozmiarów po ładowność, a łączą identyczna 
pojemność przedziału towarowego i grupa docelowa klientów. 
Czy nowoczesny i dopracowany Fiat nie straci części rynku 
na rzecz obłędnie taniej, ale opartej na wczorajszej 
technologii Dacii?
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szyć ładowność Fiorino o 50 kg. Przedziały 
towarowe są oddzielone od kabiny solidnymi 
przegrodami z laminatu w Dacii i z blachy 
u Fiata. W droższej wersji Fiata – Elegant 
– w centralnym miejscu przegrody umiesz-
czono szybę pozwalającą zajrzeć do ładowni 
wprost z kabiny. Ściany działowe w obu po-
jazdach są niestety mocno wygięte w kie-
runku ładowni. Dzięki temu mamy więcej 
miejsca w kabinie i możemy nawet pochylać 
oparcia siedzeń, ale ogranicza to nam nieco 
obszerność przedziału towarowego. Niby 
nic, ale przewiezienie półtorametrowej lo-
dówki we Fiorino, mimo deklarowanej przez 
Fiata 152,3 cm długości przedziału ładunko-
wego, będzie problematyczne.

W każdym z testowanych samochodów 
w podłodze ładowni znajduje się sześć kotew 
umożliwiających zabezpieczenie i przymoco-
wanie przewożonych ładunków. Opcjonalnie 
możemy pokryć podłogę ładowni specjalny-
mi wykładzinami, a ściany boczne i nadkola 
odpornym na uszkodzenia tworzywem. Co 
ciekawe, w Dacii można zamówić osłony ścian 
bocznych i podłogi wykonane z drewna. W 
obu ładowniach znajdują się opcjonalne lamp-
ki ułatwiające załadunek lub wyładunek nocą.

Samochody różnią się sposobem dostępu 
do części ładunkowej. Z tyłu obu pojazdów 

zastosowano przykładnie wykonane dwu-
skrzydłowe drzwi dzielone asymetrycznie 
1/3-2/3, które można łatwo otwierać pod róż-
nymi kątami. Podstawowe wersje Fiorino nie 
mają drzwi bocznych. Dopiero w wersji Ele-
gant zamontowano przesuwane drzwi z pra-
wej strony pojazdu. Lewe przesuwne drzwi 
boczne wymagają dopłaty prawie 1500 zł.
Mimo że są wąskie, okażą się praktyczne 
w ciasnych zaułkach czy na parkingach. 
Z kolei dostęp do przedziału ładunkowe-
go Dacii jest możliwy również przez dwoje 
drzwi bocznych, otwieranych tak jak w kla-
sycznych samochodach. Korzystanie z nich 
jest mniej wygodnie niż w Fiacie. Przed za-
parkowaniem kierowca musi przewidzieć, 
czy będą one mogły być swobodnie otwarte. 
Gdy w ładowni brakuje nam miejsca, oba 
samochody możemy doposażyć w specjalne 
bagażniki dachowe (o nośności 100 kg Dacii 
i 80 kg w Fiacie) lub też w zestaw poprzeczek 
dachowych, na których przewieziemy ładun-
ki o masie 100 kg w rumuńskim aucie i 90 kg 
we Fiorino. 

Stworzone dla miasta

Testowane dostawczaki najlepiej spraw-
dzą się w dystrybucji na niewielkie odle-

Zajęcie wygodnej pozycji za kierownicą Fiata jest znacznie łatwiejsze, dzięki możliwości 
ustawiania kierownicy w dwóch płaszczyznach czy regulacji wysokości fotela kierowcy 

(w wersji Elegant). Opcjonalnie można zamówić też siedzenia podgrzewane.

Nowoczesna, praktyczna i nie przeładowana przełącznikami deska rozdzielcza Fiata stanowi 
zdecydowany kontrast wobec ascetycznej w formie deski rozdzielczej Dacii.

O dopracowaniu nadwozia Fiata pod kątem 
użytkowym świadczą m.in. klamki. Są one 
duże, poręczne i dadzą się łatwo otworzyć 
nawet w roboczej rękawicy. Mała i wątła 
klamka Dacii jest mniej wygodna.

głości. Mały rozstaw osi i sztywne zawie-
szenie Fiata sprawia, że podczas jazdy bez 
obciążenia samochód zaczyna podskakiwać 
na nierównościach. Komfort resorowania 
znacznie poprawia się przy jeździe z ob-
ciążeniem. Dzięki niewielkim rozmiarom 
i dużym lusterkom bocznym auto okazu-
je się wyjątkowo zwinne w mieście i łatwe 
w zaparkowaniu. Wyższy komfort jazdy 
za sprawą miękkiego zestrojenia i więk-
szego rozstawu osi zapewni nam Dacia. 
Samochód ten lepiej tłumi nierówności, 
a przejazdy przez wyrwy w jezdni czy dro-
gi nieutwardzone są mniej stresujące z racji 
większego niż w Fiacie prześwitu. Rumuń-
ski dostawczak niestety głośniej niż Fiat in-
formuje o stanie naszych dróg. W mieście 
manewrowanie utrudnia 59 cm dłuższe niż 
w Fiacie nadwozie, i o 130 cm większa śred-
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nica zawracania. Do tego lusterka boczne 
Dacii są za małe.

Oszczędnie

Fiat jest oferowany w trzech wariantach 
silnikowych: jednostką benzynową 1,4 litra 
o mocy 75 KM, dieslem o tej samej liczbie 
koni mechanicznych oraz motorem zasila-
nym CNG o mocy 70 KM. Dacia kusi niskimi 
cenami wersji z przestarzałym, ośmiozawo-
rowym silnikiem benzynowym 1.6/87 KM. 
W fi rmie ma on sens, jeśli doposażymy go 
w instalację gazową. Dacia z tym motorem jest 
paliwożerna, spalając w mieście co najmniej 
11÷12 litrów benzyny na 100 km. W trasie 
jest niewiele lepiej. Z racji słabego wyciszenia 
kabiny od 100 km/h motor staje się za głośny.

Zdecydowanie godniejsze polecenia są 
jednostki wysokoprężne zarówno u Fiata, 
jak i Dacii. W obu przypadkach musimy się 
pogodzić z uciążliwym hałasem dobiegają-
cym spod maski. 75-konny diesel Fiorino 
zapewnia przyzwoite osiągi, także z dużym 
obciążeniem, a jest przy tym niezwykle 
oszczędny. Przy dynamicznej jeździe i włą-
czonej klimatyzacji nie udało nam się spalić 
w mieście więcej niż 7 l oleju napędowego na 
100 km. W trasie Fiat zadowala się 4,5 l/100 
km (przy włączonej klimatyzacji). Jeszcze 
lepsze osiągi zapewnia Dacia wyposażona 
w silnik Renault 1.5 dCI/90 KM. Logan Van 
z tym motorem zużywa o ok. pół do litra ON 
na 100 km więcej niż Fiat, ale uwzględniając 
jego większą masę i wielkość można uznać 
ten pojazd za równie oszczędny. W ofercie 
jest również wersja z motorem 75-konnym. 
W praktyce na jednym baku Fiata możemy 
przejechać nawet 1000 km, a Dacii ok. 900 
km. W obu autach zastosowano 5-biegowe 
przekładnie manualne. Zmiana biegów Fio-
rino wymaga więcej siły, za to jest bardziej 
precyzyjna niż w Loganie.

Ubogie wyposażenie standardowe

Dacia jest oferowana w jednej z dwóch 
wersji wyposażenia: Base lub Confort. 

Dane techniczne Dacia Logan  Fiat Fiorino
  Van 1.5 dCI Cargo 1.3 Multijet
Dł./szer./wys./rozstaw osi (mm)  4450/1738/1640/2905 3864/1716/1721/2513
Pojemność przedziału ładunkowego (l) 2500 2500
Wymiary przedziału ładunkowego: 
długość/szerokość/wysokość (mm) 1936/1420/940 1523/1453/1181
Szerokość między nadkolami (mm) 1024 1046
Wysokość progu załadunkowego (mm) 582 527
Masa wł. pojazdu/ładowność/dmc (kg) 1206/800/2006 1090/610/1710
Minimalna średnica zawracania (m) 11,25 9,95
Pojemność silnika (cm3) 1461 1248
Moc maksymalna (/kW/KM przy obr/min)  66/90/3750 55/75/4000
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) 200/1900 190/1750
Przyspieszenie (od 0 do 100 km/h [s]) 14,3 16,2
Prędkość maksymalna (km/h) 163 157
Zużycie paliwa w cyklu miejskim 
/mieszanym/pozamiejskim (l/100 km) 5,8/4,8/4,5 5,7/4,5/3,8
Emisja CO2 (g/km) 137 119
Gwarancja 3 lata (lub 100 tys. km) 2 lata (bez limitu km)
Cena wersji najtańszej (zł brutto) 32 900 (1.6/90 KM) 44 588 (1.4/73 KM), 
   w promocji 37 008
Cena najtańszej wersji  43 500 51 722
z najmocniejszym dieslem (zł brutto)   (w promocji 42 929)

Klasyczna europaleta o wymiarach 1200×800 mm mieści się bez problemów w obu autach. Włożymy do nich też tzw. paletę 
angielską o wymiarach 1200×1000 mm, jednak w Fiacie będzie ją łatwiej umieścić ze względu na większą o 2 cm szerokość między 
nadkolami (104,6 cm). Warunkiem jest, by wysokość palety z ładunkiem nie przekraczała ok. 90 cm w Dacii i ok. 114 cm w Fiacie.

Choć przedziały ładunkowe Dacii i Fiata mają identyczną kubaturę – 2,5 m3 
– to praktyczniejszy może okazać się w Loganie, gdyż jest dłuższy o 40 cm. Rumuński 
dostawczak ma ładowność 800 kg, a więc 190 kg większą nić Fiorino. W Fiacie możemy 
zamówić wersję z ładownością większą o 50 kg, ale to wymaga dopłaty 549 zł.

Plusy i minusy

 Fiorino
dopracowany przedział pasażerski 
i ładownia
zwinność w mieście
długa lista wyposażenia opcjonalnego

wysokie ceny wyposażenia 
opcjonalnego
mało komfortowe resorowanie
krótsza niż w Dacii gwarancja

Logan Van
niska cena podstawowa 
i wyposażenia opcjonalnego
praktyczna ładownia
trzyletnia gwarancja

niedostatki ergonomii i słabe 
tworzywa wnętrza
paliwożerny silnik benzynowy
spartańskie wyposażenie
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W standardzie jest tylko poduszka po-
wietrzna kierowcy i ABS. Wersja Base jest 
wyjątkowo uboga i dostępna jedynie z mo-
torem benzynowym (ceny od 32 900 zł brut-
to). Dla przedsiębiorcy dbającego o siebie 
i swoich pracowników najtańszy pakiet nie 
powinien być brany pod uwagę. Takie auto 
nie ma wspomagania kierownicy, luster-
ka boczne reguluje się ręcznie z zewnątrz, 
a w gorące dni odczujemy brak przyciem-
nianych szyb. W wersji Base nie ma też 
bocznych listew ochronnych na nadwoziu. 
Nieco lepiej jest w wersji Comfort, w któ-
rej powyższe braki uzupełniono (+3 tys. zł).
Daje ona też możliwość zamówienia dwóch 
pakietów opcjonalnych, tj. Komfort i Kom-
fort Plus. Pierwszy z nich kosztuje 810 zł, a 
w jego skład wchodzą lampy przeciwmgło-
we, elektrycznie sterowane szyby i zdalnie 
sterowany centralny zamek. Drugi pakiet 
(za 2300 zł) obejmuje klimatyzację oraz 
radioodtwarzacz CD mp3. Kolejne 810 zł 
kosztuje poduszka powietrzna dla pasaże-

sterowany centralny zamek. Lista wypo-
sażenia opcjonalnego jest u Fiata bardzo 
długa, a poszczególne elementy kosztowne. 
Poduszka powietrzna dla pasażera i ESP 
(element niedostępny w Dacii) to już koszt 
odpowiednio 1,2 tys. zł i 2 tys. zł. Sama kli-
matyzacja manualna wyceniona została na 
4 tys. zł.

Werdykt

Na rynku ceny, jakim nadal jest jeszcze 
Polska, to właśnie Logan ma szansę zdo-
minować segment niewielkich aut dostaw-
czych. Jest on o kilkanaście tysięcy zło-
tych tańszy niż podobnie skonfi gurowany 
Fiorino. W cenie czterech Fiatów kupimy 
pięć podobnie wyposażonych Dacii. To wy-
starczający powód, by skusić wielu przed-
siębiorców. Wielu z nich przymknie oko 
na niedostatki ergonomii czy przesadne 
uproszczenia konstrukcyjne. Docenią za to 
dłuższy przedział ładunkowy, większą ła-

downość oraz rok dłuższą niż 
w Fiacie gwarancję. Widać to 
już po wynikach sprzedaży. 
Jeśli dostawy Fiorino usta-
bilizowały się na poziomie 
nieco powyżej tysiąca egzem-
plarzy rocznie, tak sprzedaż 
użytkowych Loganów ciągle 
wzrasta. W zeszłym roku 
Dacia niemal podwoiła ich 

Wartości RV dla Fiata Fiorino 
i Dacii Logan Van 
po 3 latach eksploatacji 
i przebiegu 90 tys. km.

Fiat Fiorino Base 1.4/73 KM benz. ...........................44,6%
Fiat Fiorino Elegant 1.3/75 KM diesel ...................... 43,2%

Dacia Logan Van Confort 1.6/87 KM benz. ..............42,6%
Dacia Logan Van Confort 1.5/90 KM diesel .............43,1%

ra. Za w pełni wyposażonego Logana Van 
z najmocniejszym silnikiem diesla zapłaci-
my ok. 48 tys. zł brutto, co nadal jest kwotą 
atrakcyjną. 

Fiat niestety ceni się bardzo wysoko. 
Wysokoprężne Fiorino jest oferowane 
w trzydrzwiowej wersji Base – cena 51 722 zł
(w promocji nawet 9 tys. zł taniej) i czte-
rodrzwiowej Elegant, droższej o ok. 3 tys. 
zł. Standardowe wyposażenie wersji Base 
jest ubogie i obejmuje poduszkę powietrz-
ną kierowcy. W wersji Elegant znajdzie-
my też elektryczne szyby i lusterka, fotel 
z większym zakresem regulacji oraz zdalnie 

sprzedaż do około 600 sztuk, wyprzedzając 
w grupie aut użytkowych Toyotę i Skodę.

Fiat jednak nie powiedział ostatniego sło-
wa. Na przykład Fiorino są obecnie sprze-
dawane w cenach promocyjnych, niższych 
nawet o 7÷9 tys. zł. Poza tym kupując więk-
szą liczbę aut, można liczyć na atrakcyjne ra-
baty fl otowe. Fiat zapewnia wyższy komfort 
kabiny niż Dacia, jest lepiej dopracowany 
i okaże się samochodem praktyczniejszym 
w zatłoczonych centrach miast, np. wśród 
fi rm kurierskich. ▐

Przemysław Dobrosławski
Fot. P. Dobrosławski

Początkowo Komisja Europejska domaga-
ła się wprowadzenia limitu 135 g/km w 2020, 
ale ostatecznie zatwierdzono mniej restryk-
cyjną normę. Również przewidywane kary za 
przekroczenie norm zostały złagodzone. Za 
dodatkowy gram CO2 producenci będą płacić 
95 euro, zamiast wcześniej proponowanych 
przez KE 120 euro.

Przepisy złagodzono pod naciskiem kon-
cernów motoryzacyjnych oraz broniących ich 
interesów krajów, w tym przede wszystkim 
Niemiec i Włoch.

„Rozporządzenie znacząco zredukuje emi-
sje CO2 przez samochody dostawcze, a ich 
użytkownikom zapewni sporą oszczędność 
paliwa” – oświadczyła w komunikacie pra-
sowym unijna komisarz ds. klimatu Connie 
Hedegaard. Przyznaje ona, że ambicje KE 
były większe, ale podkreśla, że pozytywne 
jest ustalenie krótkoterminowych celów emisji 
CO2 przez samochody dostawcze i półcięża-
rówki: w latach 2014–2017 ich emisje mają 
stopniowo zmaleć z obecnych ok. 200 do 
175 g/km. 

Zdaniem KE panika jest tutaj nieuzasad-
niona, ponieważ z doświadczenia wynika, że 
wkrótce produkowane samochody będą speł-
niały nowe, wyśrubowane normy – i to zanim 
staną się one prawnie wiążące pod rygorem 
kar finansowych (tak było w przypadku samo-
chodów osobowych).

Nie jest to jednak jeszcze ostateczna de-
cyzja, gdyż w 2013 r. rozporządzenie będzie 
ponownie przejrzane. ▐

Fot. M. Kij

Cięcie emisji
Do 2020 r. producenci 
samochodów dostawczych 
mają ograniczyć emisje CO2 
w swoich autach do 147 g/km. 
Tak przewiduje rozporządzenie 
przyjęte 15 lutego br. 
przez Parlament Europejski.
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Lotniskowa służba utrzymania dba 
o nawierzchnię ponad 15 km pa-
sów startowych i dróg kołowania 

oraz płyt postojowych dla blisko 100 
samolotów. Najważniejsze są oczywi-
ście pasy startowe, bo po nich samolo-
ty poruszają się z ogromnymi prędkoś-
ciami. 

„Pilot musi mieć pewność, że na-
wierzchnia jest w idealnym stanie. 
Czasami przy intensywnych opadach 
pas pozostaje w gotowości tylko pół 
godziny. Wtedy odśnieżarki ruszają do 
akcji, a samoloty czekają w powietrzu 
na sygnał do lądowania. I tak bez prze-
rwy przez cały okres opadów” – mówi 
Wojciech Łobodda, kierownik Zespołu 
Utrzymania Nawierzchni na Lotnisku 
Chopina.

Lepiej niż na drodze
Do walki ze śniegiem służą potężne ze-

stawy fi rmy Overaasen. W skład każdego 
z nich wchodzi ciągnik Mercedes Actros 
2041 AS/4×4/3600 z zamontowanym czo-
łowo składanym pługiem o szerokości 
roboczej 6,8 m. Ciągnik holuje również 
oczyszczarkę wyposażoną w szczotkę 
o szerokości czyszczenia 5,5 m oraz sil-
ną dmuchawę, która suszy nawierzchnię 
i zdmuchuje z niej resztki luźnego śniegu. 

Jak mówi Wojciech Łobodda, taki zestaw 
bardzo się różni od zwykłego pługa do pra-
cy na drogach dla samochodów. „Przede 
wszystkim jest znacznie większy. Pług 
drogowy ma zwykle trzy metry szerokości 
roboczej. Nasze lotniskowe sięgają niemal 
siedmiu, w zależności od kąta ustawienia. 
Do tego holowana oczyszczarka z ponad 

pięciometrową szczotką i dmuchawami. 
To bardzo skomplikowana maszyneria” 
– dodaje. 

Zawsze gotowi

Nowe pługi i szczotki są też znacznie 
wydajniejsze od maszyn używanych na 
lotnisku w poprzednich sezonach zimo-
wych. Dawniej trzeba było dwóch kursów 
ośmiu maszyn, by odśnieżyć cały pas star-
towy, dziś wystarczy jeden przejazd. W tej 
chwili odśnieżenie całego pasa zajmuje 
najwyżej 15÷20 minut. W innych portach 
– ponad dwa razy dłużej.

Na Lotnisku Chopina przez całą do-
bę dyżurują zespoły kierowców gotowe 
w każdej chwili wskoczyć do samochodów 
i ruszyć do akcji. 

My się zimy My się zimy nie boimynie boimy
Osiem supernowoczesnych zestawów do odśnieżania i kilkanaście maszyn 
wspomagających walczyło tej zimy ze śniegiem i lodem na warszawskim Lotnisku Chopina. 
Akcja „Zima” zaczęła się na dobre w ostatnich dniach listopada.
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„Naszym standardem jest wyjazd sprzę-
tu z bazy w ciągu kilku minut od rozpoczę-
cia opadu śniegu. Zima nas nie zaskakuje 
– reagujemy niemal natychmiast – mówi 
Marek Walczak, kierownik Działu Utrzy-
mania Lotniska. – Każda minuta, w czasie 
której samoloty nie mogą lądować albo 
startować, to wymierne straty dla lotniska”. 

Kierownik dodaje, że podczas ostatniej 
zimy tylko dwa razy zdarzyło się godzin-
ne zamknięcie lotniska z powodu śnieżycy, 
choć w tym czasie wiele wielkich portów eu-
ropejskich zamkniętych było nawet po kil-
kanaście godzin. – „Zazwyczaj dajemy sobie 
radę, nawet jeśli pada bardzo intensywnie”. 

Zima nam nie straszna

Do utrzymywania nawierzchni w należytym 
stanie służy też kilkanaście maszyn pomocni-
czych. Wśród nich uwagę zwraca wykonana 
na specjalne zamówienie zraszarka służąca 
do polewania nawierzchni pasów startowych 
i dróg kołowania środkami chemicznymi. 

„Wysięgniki z dyszami, z których podawa-
ne są chemikalia rozkładają się na szerokość 

Holownik oczyszczarek Mercedes-
Benz Actros 2041 AS/4×4/3600 
ciągnik siodłowy – 6 sztuk (docelowo 
przed sezonem 2011/2012 – 10 szt.)

Przeznaczenie ..................... holowanie odśnieżarek 
  ..........................na drogach startowych i kołowania
Rok produkcji ....................................................2010
Silnik ..............................Mercedes-Benz OM 501LA
Moc (kW/KM//obr/min) ........................300/408/1800
Moment obrotowy (Nm/obr/min) ..............2000/1080
Rozstaw osi (mm) .............................................3600
Dmc (kg) ...........................................................9000 

Lotniskowy pług odśnieżny 
Overaasen typ EP9 
składany z dwoma lemieszami 
skrawającymi 
 
Przeznaczenie ............................odśnieżanie dróg 
  .......................................... startowych i kołowania 
Rok produkcji ................................................ 2010 
Szerokość całkowita (mm) ............................ 8610
Szerokość robocza odśnieżania (mm) .......... 6810
Szerokość transportowa (mm) ...................... 5093
Liczba segmentów .............................................. 9
Napęd ................................................ hydrauliczny
Masa (kg) ...................................................... 2030 

Oczyszczarka lotniskowa holowana 
Overaasen typ RS400 – 6 sztuk 
(docelowo przed 
sezonem 2011/2012 – 10 szt.) 

Przeznaczenie ..............odśnieżanie i czyszczenie 
 ..................................dróg startowych i kołowania 
Rok produkcji ....................................2010 – 3 szt.
Silnik napędowy .........Mercedes-Benz OM 501LA
Moc (kW/KM)............................................ 315/428
Dł. całkowita/szer. transportowa ....... 12 851/3000
Prędkość obrot. szczotki (obr/min) ........maks. 950
Średnica szczotki (mm) ................................. 1170
Szerokość czyszczenia (mm) ........................ 5500 
Wydajność wydmuchu (m3/h) ..................... 36 000 
Masa całkowita (kg) ................................... 12 750

36 m. Umożliwia to spryskanie całej szero-
kości technicznej drogi startowej w jednym 
przejeździe” – tłumaczy Marek Walczak. 

Stosowane na lotnisku środki chemicz-
ne są nieszkodliwe dla metalowych części 
podwozia samolotów ani dla środowiska. 
A to dlatego, że Lotnisko Chopina stara się 
przodować w ekologii i do odladzania na-
wierzchni zamiast szkodliwego mocznika 
stosuje przede wszystkim płyn wytwarza-
ny na bazie mrówczanu potasu.

„Jest to środek kilkakrotnie droższy, 
ale z czystym sumieniem możemy powie-
dzieć, że daje się go w pełni utylizować, 
a więc nie szkodzimy środowisku natural-
nemu” – zapewnia Marek Walczak. 

Lotnisku udało się również rozwiązać 
problem szkodliwego glikolu, czyli środka 
do odladzania skrzydeł samolotów przed 
startem. „Na płytach, gdzie przeprowadza-
ne są operacje odladzania zainstalowano 
specjalne instalacje wyłapujące resztki pły-
nu z glikolem. Taki zanieczyszczony płyn 
przekazywany jest zewnętrznej fi rmie do 
utylizacji” – wyjaśnia Witold Piechota, kie-
rownik Działu Ochrony Środowiska. 

Pierwszy test

Nowy sprzęt sprawdził się już pierwsze-
go dnia zimy, która do Warszawy przyszła 
29 listopada. Śnieżna nawałnica w kilka-
dziesiąt minut całkowicie zasypała miasto, 
ale lotnisko przez większą część dnia funk-
cjonowało normalnie. 

„Po południu mieliśmy godzinną prze-
rwę w ruchu, bo boczny wiatr zawiewał 
nam śnieg z sektorów trawiastych na pas 
startowy i nie nadążaliśmy go uprzątać. Ale 
kiedy intensywność opadów się zmniej-
szyła, ruch samolotów został wznowiony” 
– opowiada Marek Walczak. W kolejnych 
dniach śniegu nie było już tak dużo, więc 
łatwiej było utrzymać płynność ruchu. 

Wocjciech Łobodda wyjaśnia, że choć zima 
to dla służb lotniskowych najtrudniejszy okres 
w roku, to specjaliści z Lotniska Chopina 
wcale się jej nie boją: „Jesteśmy dobrze przy-
gotowani i mamy duże doświadczenie. Śnieg 
i mróz to dla nas nie pierwszyzna” – dodaje. ▐

Przemysław Przybylski
Fot. Port Lotniczy im. Chopina, 

Łukasz Widziszowski

www.truck-van.pl

3/2011 37TruckTruckVanVan&

SPECJALISTYCZNESPECJALISTYCZNEOdśnieżanieOdśnieżanie

truck-A4_marzec-bez.indd   37truck-A4_marzec-bez.indd   37 2011-03-08   20:01:222011-03-08   20:01:22



Drobna postać, mini i różowe rękawiczki. 
Pani Jola Bartnik jest kierowcą autobusu 
miejskiego w warszawskim MZA. Wozi 

pasażerów od 3 lat i jest bardzo szczęśliwa 
z tego powodu. „Za kierownicą się relaksuję. 
Uwielbiam jazdę samochodem, dlatego ta pra-
ca sprawia mi olbrzymią przyjemność” – mówi 
Pani Jola z wdziękiem trzymając na wodzy 
osiemnastometrowego Solarisa.

Do MZA trafi ła z urzędu pracy, gdzie 
z przeprowadzonego wywiadu jasno wynikało, 
co chciałaby robić. Najpierw zamierzała pójść 
na kurs prawa jazdy kategorii C+E. „Pomyśla-
łam, że na stare lata pojeżdżę sobie ciężarów-
kami” – kokietuje. Ale okazało się, że takiego 
kursu urząd akurat nie oferuje, natomiast są na 
kategorię D. „W sumie nie robiło mi to różni-
cy. Lubię ludzi, więc mogę ich wozić”. Została 
skierowana na kurs i po zdaniu egzaminu (za 
pierwszym razem!), rozpoczęła pracę. 

„Chciałam później zrobić jeszcze prawo jaz-
dy kategorii C+E, ale w końcu zrezygnowałam 

ze względu na ciężką pracę towarzyszącą prze-
wozowi towarów”. 

Zła kalkulacja

Koledzy dawali jej 3 miesiące. Ci, którzy 
zrobili zakłady, sporo stracili. „Mówili mi: nie 
wytrzymasz. Praca rzeczywiście jest ciężka. Na 
początku, gdy wracałam do domu, od razu 
zasypiałam. Zmęczenie jest straszne po 10 go-
dzinach jazdy. Trzeba ciągle uważać, mieć oczy 
wokół głowy, a do tego dochodzi świadomość, 
że wiezie się ludzi i jest się odpowiedzialnym 
za ich bezpieczeństwo.”

Pani Jola pracuje na ¾ etatu, co oznacza, że 
przypadają jej do obsługi linie, które pozosta-
ły po rozdzieleniu pomiędzy pełnoetatowych 
pracowników MZA. Dzięki temu jeździła już 
różnymi autobusami, które są w jej zajezdni. 
Dobrze zna Solarisy i Jelcze. Przez dziewięć 
miesięcy miała też okazję prowadzić, już 
wymierające na naszych ulicach, węgierskie 

Ikarusy. Jednak podkreśla, że chociaż dobrze 
sobie z nimi radzi i nawet je lubi, to prowa-
dzenie tych autobusów, jest ciężkim wysiłkiem 
fi zycznym. 

Wciąż zdziwienie

Coraz więcej kobiet prowadzi autobusy. Już 
nie jest to tak rzadki widok jak jeszcze kilka 
lat temu. W samym MZA jest zatrudnionych 
około 60 pań. Jednak okazuje się, że i pasaże-
rowie, i kierowcy, nie obyli się jeszcze z tym 
widokiem.

Ponieważ jest zima, kierowcy proszą pasa-
żerów o omijanie pierwszych drzwi. „Poprosi-
łam pana, który szedł w moim kierunku, żeby 
wysiadł innymi drzwiami, a on mi odpowie-
dział, że nie zmierza do wyjścia, tylko chce so-
bie mnie obejrzeć. Gdyby wiedział, że kobieta 
prowadzi autobus, to by nie wsiadł. Zaczęłam 
się śmiać, że ma dwa wyjścia: może usiąść i się 
modlić albo wysiąść”. 

Lubię kręcić kierownicą!
„Jestem niefotogeniczna i stara” – tak próbowała 
mnie zniechęcić do sobie moja bohaterka. 
Ponieważ łatwo się nie poddaję, poznałam na własnej skórze, 
jak można prowadzić autobus z promiennym uśmiechem 
i niebywałą lekkością.
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Jedni kierowcy są bardzo zdziwieni, inni na 
widok kobiety prowadzącej autobus potrafi ą 
nawet siarczyście zakląć. Ale zdarzają się też 
bardzo miłe reakcje. Pani Jola nie narzeka, 
jak jej koledzy z pracy, że nie może wyjechać 
z przystanku. „Podobno widać mnie w luster-
ku” – śmieje się i dodaje: „Jak chcę włączyć się 
do ruchu, nie mam z tym nigdy problemu”. 
Poza małymi i nieistotnymi wyjątkami, spoty-
ka ją na drodze wiele życzliwości. Jestem prze-
konana, że zawdzięcza to nie tyle swojej płci, 
co pogodzie ducha.

Praca jak każda inna…
Wśród uśmiechów i zachwytów, pojawia się 

w naszej rozmowie kropelka goryczy. Okazuje 
się, że nie każdy z szacunkiem odnosi się do za-
wodu kierowcy. „Czasami słyszę: a bo to taka pra-
ca…, jak ty możesz tak jeździć? A praca jak każda 
inna. Na pewno bardzo męcząca, na pewno od-
powiedzialna, ale jeżeli się to lubi, to czemu nie?” 

Ludzie często nie zdają sobie sprawy, z czym 
wiąże się prowadzenie autobusu. Zdarza się, że 
pasażerowie denerwują kierowcę, nie wiedząc, 
że to może być już jego 9. godzina za kierow-

Zmiana popołudniowa
Kierowcy jeżdżący razem z Panią Jolą mogą 

wybrać sobie system pracy, jaki najbardziej 
im odpowiada. Zasada jest następująca: jaz-
dy na zmiany albo tylko kursy ranne, albo 
popołudniowe, albo nocne. Nasza bohaterka 
jeździ popołudniami, bo lubi się wysypiać, 
a kursy poranne wymagają wstawania o drugiej 
w nocy. „To nie dla mnie! Choć oczywiście na 
rannych zmianach też jeździłam…” Za to nie 
wybrzydza podczas przydziału dni, bierze, co 
jej dają. „Nie mam dodatkowego zajęcia, córki 
są dorosłe, więc mogę jeździć, gdy jest taka po-
trzeba” – przyznaje.

Pani Jola zaczyna więc zazwyczaj na pętli 
autobusowej, gdzie kończący pracę kole-
ga zdaje jej auto i przekazuje dokumenty. 
Przed wyruszeniem w trasę musi wpisać 
swoje dane do komputera i może ruszać. 
Po zakończeniu wszystkich kursów zjeżdża 
do zajezdni. Tam tankuje wóz. Przejeżdża 
przez myjnię. Potem wjeżdża na kanał, 
gdzie jest sprawdzany stan techniczny au-

» Robię to, co kocham i jeszcze mi za to płacą «

Zdarzają się też obserwatorzy. „Kiedyś stanął 
koło mnie mężczyzna i obserwował, jak prowa-
dzę przez dobre pół godziny. W końcu powie-
dział, że jest zawodowym kierowcą i jeździł cię-
żarówkami przez 30 lat. A teraz nie może wyjść 
z podziwu, z jaką lekkością prowadzę ‘tego po-
twora’” – śmieje się moja rozmówczyni.

Kobiety bardzo często jeżdżą, bo to lubią, 
rzadko zdarza się, że są zmuszone przez życie 
do takiej pracy. Zajęcie, które sprawia nam 
frajdę, a jednocześnie daje utrzymanie naszej 
rodzinie, jest jak wygrany los na loterii. Oferu-
je spełnienie i uznanie w oczach pracodawcy.

„W swoim życiu robiłam rożne rzeczy… 
Pracowałam w biurze, na produkcji, miałam 
również swoją fi rmę, ale to wszystko nie da-
wało mi satysfakcji, było dla mnie męczące… 
W tej chwili jeżdżę i jestem z tego powodu bar-
dzo szczęśliwa”.

Również wśród kolegów z pracy kobiety 
mogą znaleźć sprzymierzeńców i wrogów. 
„Zdarzają się panowie, którzy uważają, że ko-
biety nie nadają się do prowadzenia autobusów 
i są bardzo niezadowoleni z tego, że nie mogą 
tego zmienić. Męska ambicja nie pozwala im 
tego zaaprobować”. Ale nie brakuje też i takich, 
którzy podziwiają swoje koleżanki i im kibicują.

» Zaczęłam się śmiać, że ma dwa wyjścia: 
może usiąść i się modlić albo wysiąść «

nicą. Warto o tym pamiętać, zanim wdamy 
się w nieprzyjemną dyskusję. „Kierowca jest 
w stresie w zasadzie non-stop. Musi uważać na 
innych uczestników ruchu drogowego, zapew-
niać bezpieczeństwo pasażerom i wysłuchiwać 
ich skarg. Jest łatwym celem dla osób, które 

chcą rozładować swoje emocje. A szkoda…” 
– zamyśla się Pani Jola. 

Pytam więc po co? Czy warto się szarpać? 
Na co dostaję rozbrajającą odpowiedź: „Robię 
to, co kocham i jeszcze mi za to płacą!” Cóż 
można chcieć więcej? Pani Jola zapewnia i ja 
jej wierzę, że trudno ją wyprowadzić z równo-
wagi. Nie wyklina kierowców zajeżdżających 
jej drogę i wykazuje wiele zrozumienia i wy-
rozumiałości dla pasażerów. Jak przyznaje, lubi 
rozmawiać z ludźmi i czasem sama naciąga ich 
na pogaduszki. „Najsłabszą stroną tego zajęcia 
jest brak rozmowy. Jestem gadułą i tego braku-
je mi najbardziej”.

I chyba w tym właśnie tkwi jej sekret… 
Uśmiech, tak jeszcze rzadki na naszych uli-
cach, sprawdza się w tej pracy. 

tobusu. Po przeglądzie odstawia go na par-
king. W sumie zabiera jej to ok. 20 minut 
po zjechaniu na bazę. Jednak zdarza się, że 
aby wjechać do zajezdni, trzeba odczekać 
swoje w kolejce. „Do 22.30, kiedy zjazdy są 
sporadyczne, zazwyczaj zjeżdża się płynnie. 
Gorzej jest o 23.30, gdy większość autobu-
sów kończy. Wtedy zdarza się, że trzeba 
czekać 45 minut, zanim się wjedzie na za-
kład” – opowiada.

Moja bohaterka to przykład kobiety, która 
po prostu lubi jeździć. Przy okazji ulubione 
zajecie stało się jej sposobem na życie. Od-
nalazła to za czym tęskni wielu z nas – swoje 
powołanie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka
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