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Zabudowy

AA lternatywne napędy, ekologiczne normy, postęp i szara rzeczywistość… 
Europa już jakiś czas temu zrozumiała, że opłaca się inwestować 
w nowoczesność. Mniej zanieczyszczeń to nie tylko lepsze powietrze w naszych 

płucach, ale też mniej zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne czy lepsza kondycja 
zabytków. Ekologiczne napędy to również droga postępu. Dzięki temu konstruktorzy się 
głowią, laboratoria testują, fabryki produkują, ludzie kupują… W sumie przyjemne 
z pożytecznym. Można być i trendy, i eko, i cool.
To optymistyczne podejście. W realnym życiu potrzeba jeszcze czegoś więcej. 
„Świadomość świadomością, a ja dziękuję, postoję. Poczekam, zobaczę, zastanowię się, 
dokładnie przeliczę…” I tu zaczyna się ból!
Jak sprawdziło PZPM, Europa już spostrzegła, że samo „trendy” nie wystarczy. 
Wysoko rozwinięte technologie kosztują, i to nie mało. Żeby ktoś chciał z nich korzystać, 
nie wystarczy mu wspomnieć o zdrowiu przyszłych pokoleń, trzeba się z nim trochę 
podzielić kosztami i zachęcić przywilejami.
Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia, a nawet Rumunia, zwalniają 
swoich obywateli z podatków drogowych, oferują odliczenia przy rozliczaniu PIT 
czy dokładają się do zakupu pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Oprócz zwolnień 

podatkowych szereg krajów wprowadziło systemy premii, 
bonusów lub dotacji, które występują bądź to jako jedyne 
zachęty, bądź przy jednoczesnym zachowaniu możliwości 
skorzystania także z ulg podatkowych. We Francji, 
na przykład, w ramach systemu bonus-malus nabywcy 
pojazdów emitujących do 60 g CO2/km mogą skorzystać 
z premii do 5000 euro, jednak pod warunkiem, 
że wysokość zachęty dla takich samochodów nie przekro-
czy 20% ceny nabycia z VAT. Pojazdy hybrydowe emitujące 
do 110 g CO2/km podlegają premii w wysokości 2000 euro. 
Wszystkie auta elektryczne i hybrydowe są zwolnione 
z podatku od samochodów służbowych. 
W Polsce trudno znaleźć oparcie w państwie w dążeniu 
do minimalizacji oddziaływania na środowisko. Brakuje 
zachęt i wsparcia. Świeżo wprowadzane regulacje dotyczą-
ce elektronicznego poboru opłat drogowych dopiero po 
interwencji dostosowano do aktualnych możliwości nie 
tylko technicznych, ale i prawnych, wprowadzając prefe-
rencje dla pojazdów o najniższej emisji spalin, jednak nie 

uwzględniono już nadobowiązkowej normy EEV, która przewyższa aktualnie dopuszczo-
ną. Indolencja urzędników jest tak daleko posunięta, że będąc w samym środku Europy, 
mając szeroki dostęp do wiedzy i możliwości, jesteśmy skazani tylko na siebie. Wciąż 
jesteśmy biednymi krewnymi, którzy na wszystko muszą zapracować sobie sami. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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logię. Współczesne ciężarówki i tak 
emitują zdecydowanie mniej szkodli-
wych substancji, niż miało to miejsce 
przed kilkoma laty, ale oczekiwania 
są dużo większe. Europejskie miasta 
coraz częściej zapowiadają wprowa-
dzanie zakazu wjazdu dla nieekolo-
gicznych ciężarówek. 

Z drugiej strony użytkownicy 
pojazdów ciężarowych patrzą na 
nie przez pryzmat generowanych 
kosztów. Paliwo jest coraz droższe, 
a z czasem będzie też trudniej do-
stępne. Ciężarówki powinny więc być 
coraz bardziej wydajne i ekonomicz-
ne. I tu drogi zbiegają się. W ekolo-
gicznej ciężarówce redukcja emisji 
szkodliwych gazów to nie tylko za-
awansowane katalizatory, ale przede 

O hybrydowych ciężarówkach 
mówiło się już od dawna, a na-
wet testowano koncepcyjne 

rozwiązania. Jednak dopiero Merce-
des-Benz Atego BlueTec Hybrid stał 
się pierwszą europejską ciężarówką 
hybrydową, którą po prostu można 
kupić. My mieliśmy okazję nieco bli-
żej poznać ten pojazd.

Koncepcja samochodu hybrydo-
wego nie jest nowa. Pomysł, by sil-
nik spalinowy sprzęgnąć z napędem 
elektrycznym, pojawiał się w historii 
motoryzacji już wielokrotnie, po raz 
pierwszy przed stu laty. Na przeszko-
dzie upowszechnienia tego całkiem 
sprytnego rozwiązania stawała zbyt 
droga i skomplikowana technologia. 
Temat powrócił wraz z modą na eko-

Pionier elektryfikacji
Powszechna elektryfikacja wsi nie była procesem ani łatwym, ani szybkim. 
Z „elektryfikacją” samochodów ciężarowych jest podobnie.

wszystkim niższe zużycie paliwa. 
Tylko jak to osiągnąć? Z konstrukcji 
samego silnika spalinowego wiele już 
się nie wyciśnie. Rozwiązania trzeba 
poszukać obok.

Lek na niedoskonałości

Jeśli przyjrzymy się pracy cięża-
rówki dystrybucyjnej, szybko okaże 
się, że polega ona głównie na rusza-
niu, przyspieszaniu, hamowaniu, ma-
newrowaniu, staniu w korkach lub na 
światłach – i tak w kółko. Jazda z jed-
nostajną prędkością należy tutaj do 
rzadkości. W takich warunkach, przy 
tradycyjnym układzie napędowym 
marnuje się całkiem sporo energii, 
a to na hamowanie, a to na ponow-
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ne rozpędzanie lub stanie w bezruchu 
z włączonym silnikiem. Jak zredukować te 
straty? Najskuteczniejszą metodą jest wła-
śnie hybryda. To praktycznie zwykły układ 
napędowy wyposażony dodatkowo w sil-
nik elektryczny, mogący też pracować jako 
generator prądu, oraz baterię, gromadzącą 
nadmiar energii elektrycznej. 

Jak zatem działa hybrydowe Atego? Na 
pozór to zwykła ciężarówka – i tak właśnie 
ma być, przynajmniej z punktu widzenia 
kierowcy. Obsługa hybrydy nie wymaga 
od niego żadnych dodatkowych umiejęt-
ności. 

W napędach hybrydowych wyróżnia się 
dwa podstawowe rodzaje: szeregowe i rów-
noległe. Różnica jest dość prosta: układ 
szeregowy to taki, w którym silnik spali-
nowy nie ma połączenia z kołami pojazdu, 
a jedynie pełni rolę generatora prądu. Spa-
linówka pracuje sobie wówczas na opty-
malnych obrotach i wytwarza prąd, który 
kierowany jest do zestawu baterii i stamtąd 
do silników elektrycznych, umieszczonych 
zwykle bezpośrednio przy kołach pojaz-
du. Plusów takiego rozwiązania jest wiele, 
m.in. eliminacja skrzyni biegów i znacznej 
części układu przeniesienia napędu. Nato-
miast same silniki elektryczne odznaczają 
się dużo większą sprawnością niż napęd 
spalinowy. Jednak zapotrzebowanie na 
prąd w newralgicznych momentach pra-
cy (np. przy ruszaniu) mogłoby być tak 
duże, że pojazd potrzebowałby bardzo 
pojemnych – i tym samym ciężkich – ba-
terii. Również i same silniki elektryczne 
umieszczone na jednej osi mogłyby mieć 
zbyt małą moc, by sprawnie poruszać 
ciężarówkę. Ich umieszczenie również na 
kołach przednich wymagałoby znów da-
leko idących zmian w konstrukcji całego 
pojazdu. 

Dlatego inżynierowie wymyślili roz-
wiązanie nieco mniej doskonałe z wydaj-
nościowego punktu widzenia, ale za to 
dużo prostsze w zastosowaniu – zwłaszcza 
w już istniejących konstrukcjach. Układ 
równoległy – bo o nim mowa – polega 
w skrócie na „wpięciu” silnika elektryczne-
go w układ przeniesienia napędu, np. mię-
dzy silnik spalinowy, a skrzynię biegów. 
Elektryka wykorzystywana jest tutaj do 
wspomagania pracy silnika spalinowego. 
Taki właśnie układ hybrydy równoległej 
zastosowano w pojeździe Mercedes-Benz 
Atego BlueTec Hybrid. 

Lekka dezorientacja

Hybrydowy model bazuje na zwykłym, 
12-tonowym Atego 1222L wyposażonym 
w czterocylindrowy silnik OM924 Euro 5/
EEV o pojemności 4,8 litra i mocy 218 KM 

oraz maksymalnym momencie obrotowym 
810 Nm. Pomiędzy sprzęgłem a automa-
tyczną skrzynią 6-biegową Telligent G 
85-6 zamontowano trzyfazowy silnik elek-
tryczny o mocy 44 kW (60 KM) i maksy-
malnym momencie obrotowym 420 Nm. 
Całość uzupełnia zestaw akumulatorów 
litowo-jonowych o pojemności 2 kWh 
i napięciu roboczym 340 V oraz stosowne 
okablowanie, transformator i dodatkowy 
układ chłodzenia napędu hybrydowego. 
Niestety, tak wyposażone Atego nieco 
przytyło. Cały napęd waży blisko 350 kg, 
z czego 110 kg przypada na same baterie. 
Jak przyznają inżynierowie Daimlera, to 
właśnie baterie pozostają najsłabszym ogni-
wem układów hybrydowych. Wciąż ważą 
całkiem sporo, a do tego mają ograniczo-
ną żywotność – szacunkowo do 5-6 lat. Na 
wszystkie elementy układu hybrydowego 
Mercedes-Benz udziela 3 lat gwarancji.

Osprzęt elektryczny wpasowany jest 
w wolne przestrzenie w ramie pojazdu, 
pozostawiając też sporo miejsca na 125- 
lub 180-litrowy zbiornik paliwa – w ruchu 
lokalnym taka pojemność z powodzeniem 
wystarcza. Tego, że mamy do czynienia 
z hybrydą nie zdradza praktycznie nic. 

Uwagę wewnątrz przykuwa wielofunk-
cyjna kierownica, zmodyfi kowany panel 
przełączników i nowy wyświetlacz kom-
putera pokładowego, wyposażonego m.in. 
w rozbudowany system kontroli pojazdu. 
Wszystko rodem jak z Actrosa. Ale te udo-
godnienia znajdziemy też i w normalnym, 
odświeżonym niedawno Atego, również 
i w wersji „niezelektryfi kowanej”. Wnętrze 
hybrydy wyróżnia jedynie dodatkowy wy-
świetlacz na desce rozdzielczej, na którym 
bardzo czytelnie przedstawiana jest praca 
układu hybrydowego i aktualny stan nała-
dowania baterii. 

No to jazda. Tradycyjne przygotowa-
nia, kluczyk w stacyjkę, komunikat o za-
kończeniu samokontroli pojazdu, więc 
uruchamiam silnik, załączam bieg (jak 
w normalnym Telligencie) i ruszamy na 
stuttgarckie ulice w godzinach szczytu. 
Od razu czerwone światło na skrzyżowa-
niu. Stajemy i nic, ruszamy i nic – póki 
co żadnych różnic. Coś nie tak? Jadący 
ze mną inżynier z Daimlera szybko wyja-
śnia – silnik jeszcze odpowiednio się nie 
rozgrzał, a bateria jest prawie całkowicie 
rozładowana. Ale bez obaw – o niczym 
nie zapomnieliśmy. Baterii w hybrydowym 
Atego nie trzeba podłączać na noc do kon-
taktu. Naładuje się sama podczas jazdy, 
gdy będzie ku temu sposobność. 

Ta następuje dość szybko – wjeżdżamy 
na wyraźny spadek drogi, więc noga z gazu 
i hamujemy silnikiem, a że jest lekko z gór-

Atego BlueTec Hybrid jest niezwykle in-
nowacyjnym pojazdem. W 2010 r. na IAA 
w Hannowerze m.in. właśnie z tego powodu 
został wyróżniony tytułem Truck of the Year. 
W Polsce pojazd jest oferowany z kontrak-
tem serwisowym w ramach usługi Charter 
Way. Wprawdzie jest droższy o 45 000 euro 
w stosunku do klasycznego modelu Ate-
go 1222L, ale ma to swoje uzasadnienie 
w zaawansowanej technologii, która została 
w nim wykorzystana. Ze względu na dość 
wysoką cenę nie będziemy prowadzić ak-
tywnych działań promocyjnych, związanych 
z tym produktem. Nasza oferta będzie głów-
nie skierowana do klientów, którym ochrona 
środowiska jest szczególnie bliska.

Oceniamy, że największym zaintereso-
waniem Atego BlueTech Hybrid będzie się 
cieszyło wśród firm z segmentu dystrybu-
cyjnego, które operują w centrach miast lub 
zajmują się obsługą szeroko pojętej aglo-
meracji miejskiej: transport napojów, arty-
kułów spożywczych, dostawa towarów do 
centrów handlowych itp. Naszą ofertą zain-
teresowane będą przede wszystkim firmy, 
które kładą duży nacisk na swój wizerunek 
i chcą być postrzegane jako szczególnie 
świadome ekologicznie. Zwłaszcza liczymy 
tutaj na międzynarodowe korporacje. ▐

Ewa Łabno-Falęcka, 
dyrektor PR Mercedes-Benz Polska
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ki, to i wspomagając się magnetycznym 
retarderem. W pełni obciążony samochód 
nie nabiera prędkości, a po przejściu na 
drugi stopień retardera nawet zdecydowa-
nie wytraca prędkość. Cyferki na wskaźni-
ku naładowania baterii szybko rosną. To 
miłe uczucie wiedzieć, że nawet hamując, 
nie marnujemy energii. Po zatrzymaniu 
się na światłach mamy już kilkadziesiąt 
procent naładowania baterii. Energia nie 
poszła na marne. Przyda się, gdy zapa-
li się zielone światło. Wcześniej jednak 
Atego sprawia psikusa – silnik gaśnie, we 
wnętrzu zapada cisza i słychać tylko szum 
wentylatora i przetwornicy 
prądu. Spokojnie, to nie żad-
na awaria, paliwa w zbiorni-
ku też jest pod dostatkiem. 
To po prostu system start-
-stop wziął się w końcu do 
pracy i wyłączył silnik, by 
nie marnować cennego ole-
ju napędowego podczas po-
stoju. Wystarczy, że zatrzy-
mamy się na kilka sekund 
i będziemy trzymali wci-
śnięty hamulec. My o tym 
wiemy, przechodnie na ulicy 
raczej nie. Układ start-stop, 
zwłaszcza w ciężarówce, nie 
jest jeszcze zbyt popularny, 
nawet w Niemczech, stąd tego dnia jesz-
cze nie raz wprowadzimy przechodniów 
w lekkie zdziwienie. 

Jak rażony prądem

Zapala się zielone. Noga z hamulca na 
gaz i silnik szybciutko sam się urucha-
mia. „Szybciutko” trwa jednak sekundę 
z kawałkiem, więc warto o tym pamiętać 
i nie wciskać w panice pedału przyspie-
szenia zbyt szybko. Inaczej zaliczymy kla-
sycznego „kangura” przy ruszaniu, a wte-
dy zmieszanie przechodniów będzie już 

w pełni uzasadnione. Wystarczy delikatnie 
wcisnąć gaz, by płynnie ruszyć przed sie-
bie. Gdy przy niskiej prędkości będziemy 
operować pedałem bardzo lekko, to w ruch 
wprawi nas sam silnik elektryczny. Może-
my tak przejechać całkiem spory kawałek, 
np. podtaczając się w korku. Spalinówka 
będzie co prawda w tym czasie pracować, 
ale na obrotach jałowych. Dopiero moc-
niejsze wciśnięcie gazu spowoduje, że do 
roboty wezmą się oba silniki równolegle 
– spalinowy i elektryczny, co też zobrazuje 
nam wspomniany wcześniej monitorek na 
desce rozdzielczej. I tu wyraźnie poczuje-

my dodatkowe konie, a przede wszystkim 
stały moment obrotowy, generowany przez 
silnik elektryczny z uzbieranych wcześniej 
„darmowych” zapasów energii. Samochód 
przyspiesza bardzo płynnie i żwawo, jak-
by go ktoś raził prądem. Podobnie jest na 
wzniesieniach – tu też elektryka wkracza 
do akcji, dodając mocy i momentu, przez 
co redukcja biegu następuje dużo później 
lub wcale, a sprawne pokonanie wzniesie-
nia nie jest okupione zwiększonym zuży-
ciem paliwa. 

Ubywa za to procentów z naszej ba-
terii. Nie ma bowiem ona zbyt dużej po-

Mercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid 1222L

Dmc (t) ............................................................................ 12
Silnik spalinowy .................................. OM924 Euro 5/EEV
Liczba cylindrów ............................................................ R4
Pojemność (dm3) ........................................................... 4,8
Moc (KM/kW/obr/min) ...................................218/160/2200
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ...............810/1200÷1600
Skrzynia biegów.......... zautomatyzowana Telligent G 85-6
Liczba biegów ................................................................... 6
Silnik elektryczny ................................................. 3-fazowy
Moc (KM/kW) .............................................................60/44
Maks. moment obr. (Nm) ..............................................420
Akumulatory ............................ litowo-jonowe o pojemności 
  ..................................... 2 kWh i napięciu roboczym 340 V
Przeglądy ......................... pierwszy po roku lub 45 tys. km
Gwarancja ........... 3 lata na elementy układu hybrydowego

Schowane w metalowej skrzyni 
baterie zbierają prąd generowany 
podczas hamowania, by wykorzystać 
go później przy ruszaniu czy 
rozpędzaniu pojazdu.

Głównym elementem układu 
hybrydowego jest wspomagający 

silnik elektryczny, umieszczony 
pomiędzy sprzęgłem 

a automatyczną skrzynią biegów.

Hybrydowe Premium dowoziło materiały budow-
lane do odbiorców w okolicach Lyonu. Wykonując 
średnio sześć kursów dziennie z ładunkiem 9 ton, 
przewoziło w promieniu 40 km około 54 tony mate-
riałów na dobę. 

Podczas testu Premium zdobyło uznanie nie 
tylko osób zarządzających parkiem i kierowców, 
ale także… mieszkańców. „Gdy zatrzyma się na 
czerwonym świetle, nie hałasuje, nie emituje spalin 
i nie powoduje wibracji!” – wyjaśnia Gilles Vaillé, za-
rządzający flotą południowo-wschodniego regionu 
Grupy Colas. Potwierdza to Marc Privas, kierowca 
z 33-letnim stażem: „Bezszelestne manewry na 
placach u klientów wywołują niemałe zaskoczenie 
– mówi rozbawiony. – Ludzie pytają o ciężarówkę, 
co poprawia stosunki z klientami!”

Oprócz redukcji hałasu, Hybrys pozwala zaosz-
czędzić paliwo. „Nasze pierwsze pomiary na odcin-
ku ponad 10 tys. km wykazały redukcję spalania 
o 24% w porównaniu do analogicznego pojazdu 
z ręczną skrzynią biegów” – potwierdza Didier 
Fracchetti, asystent szefa floty regionu południowo-
wschodniego Grupy Colas.

Przeprowadzone test pozwoliły sprawdzić, czy 
rozwiązania wykorzystane do przełączania napędu 
pomiędzy silnikami są skuteczne. Włożono dużo 
pracy w ulepszenie elektrycznego wspomagania 
układu kierowniczego. Teraz fachowcy skupią się 
na rozruchu w ekstremalnie niskich temperaturach. 

Testowanego Hybrysa zbudowano w oparciu 
o Premium Distribution 4×2 z nadwoziem samowy-
ładowczym. Jest wyposażony w silnik DXi7 Euro 5, 
310 KM połączony z jednostką elektryczną, zauto-
matyzowaną skrzynię biegów Optidriver+ i zespół 
akumulatorów wraz ze sterowaniem i chłodzeniem 
zabudowanym pomiędzy osiami. 

  Silnik spalinowy wyłącza się automatycznie, gdy 
pojazd stoi i jest załączony bieg jałowy. Podczas 
ruszania energia elektryczna zgromadzona w aku-
mulatorach napędza ciężarówkę za pośrednictwem 
silnika elektrycznego. Powyżej 20 km/h włącza się 
diesel, przejmując napęd, pracuje on tylko wtedy, 
gdy zużywa najmniej paliwa (oprócz rozruchu oraz 
przyspieszania z wykorzystaniem pełnej mocy). ▐

Fot. Renault

Hybrys w realu
Grupa Colas sześć miesięcy 
testowała Renault Premium Hybrys 
Tech. Po 12 tys. km odnotowano 
20% oszczędności paliwa.
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jemności. 2 kWh przy silniku o mocy 
44 kW mówi samo za siebie. Baterię moż-
na rozładować bardzo szybko, podobnie 
jak i szybko można ją później naładować 
przy hamowaniu. O to właśnie chodzi 
w hybrydowym układzie Atego, by nie 
wozić długo nagromadzonej energii, tylko 
wykorzystywać ją szybko tam, gdzie jest 
to potrzebne i zbierać równie szybko tam, 
gdzie to możliwe. Oczywiście większa po-
jemność na pewno by nie zaszkodziła, bo 
darmowych voltów można by nazbierać 
jeszcze więcej. Jednak byłoby to okupione 
znacznie większą masą pojazdu – a wtedy 
cała ekonomiczno-ekologiczna kalkulacja 
poszłaby na nic.

A skoro o kalkulacjach mowa, ekranik 
na desce w dolnym rogu pokazuje jesz-
cze jedną wartość liczbową – teoretyczną 
oszczędność paliwa, jaką osiągnęliśmy 
dzięki zastosowaniu napędu hybrydowe-
go. Po kilkudziesięciokilometrowej prze-
jażdżce po Stuttgarcie i okolicach uzy-
skujemy oszczędność ponad 1 litr paliwa. 
Pozornie niby to niewiele, ale litr do litra, 
i zbiornik by się uzbierał. Nasz przyjaciel 
z Daimlera dodaje też, że to efekt spo-
kojnej i ekonomicznej jazdy, przy której 
hybryda nie zawsze ma gdzie pokazać 
swoje walory. Gdy za kierownicą zasia-
da bardziej krewki czy niewyszkolony 
w eco-drivingu kierowca, to proporcjo-
nalne oszczędności z zastosowania roz-
wiązania hybrydowego są zdecydowanie 
bardziej odczuwalne. Napęd jest bowiem 
tak przemyślany, by w możliwie dużym 
stopniu eliminował też błędy czy brak do-
świadczenia kierowcy – choć wiadomo, 
że cudów nie zdziała.

Jeden szczegół

Wszystko pięknie, można by rzec, ku-
pujmy zatem hybrydy i cieszmy się ekolo-
gią i oszczędnościami. W sielankowej wizji 

przeszkadza tylko je-
den detal. Domyślacie 
się jaki? Dokładnie 
tak – cena. Dystry-
bucyjna ciężarówka zu-
żywa około 20 litrów 
paliwa na 100 km. 
Układ hybrydowy po-
zwala w praktyce 
na osiągnięcie oko-
ło 10÷15% redukcji 
w zużyciu paliwa. 
Oznacza to, że na 
każdej setce oszczę-
dzimy 2÷3 litry oleju napędowego, co 
z grubsza daje 3÷4,5 euro. Tymczasem 
dopłata do zwykłego Atego 1222L, by stał 
się on wersją BlueTec Hybrid, to wydatek 
rzędu 45 tys. euro. Oszczędność z tytu-
łu zastosowania hybrydowej technologii 
zwróci się więc po... 1 milionie kilome-
trów, i to przy najbardziej optymistycz-
nym wariancie. Oczywiście nie wiemy, 
jak zachowają się ceny paliwa w przyszło-
ści (wyraźnie tanieć raczej nie będą), ale 
i w hybrydzie trzeba będzie ponieść dodat-
kowe koszty np. na wymianę baterii. 

Jak widać zakup hybrydy z czysto ekono-
micznego punktu widzenia nie jest jeszcze 
uzasadniony. Czy hybrydowe ciężarówki 
dystrybucyjne mają zatem przyszłość? 
Dziś w zasadzie jedynym, co przemawia 
przeciwko nim jest zbyt droga i nie do 
końca doskonała technologia (zwłaszcza 
baterie). Dlatego wciąż można je traktować 
raczej jako element budowania wizerunku. 
Jednak cieszy fakt, że pierwszy komercyjny 
krok został już wykonany. Mercedes-Benz, 
po trzech latach od pokazania pierwszego 
prototypu, wprowadził Atego BlueTec Hy-
brid do oferty sprzedażowej. Samochód 
można zamówić ze wszystkimi wersjami 
kabin i podwoziem o trzech długościach 
z zawieszeniem pneumatycznym na osi 
tylnej, lub na obu osiach. Na tym etapie 
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rozwoju projektu hybrydowego Mercedes-
-Benz skupia się na wysondowaniu przede 
wszystkim rynku pojazdów dystrybucyj-
nych, stąd Atego BlueTec Hybrid nie ma 
np. opcji dołączenia przystawek odbioru 
mocy. Do zastosowań specjalnych i komu-
nalnych koncern przewiduje raczej model 
Econic, również budowany jako pojazd 
hybrydowy. Kolejnym krokiem w rozwoju 
technologii hybrydowych może być też sa-
mochód do cięższej dystrybucji w segmen-
cie 16÷18 ton.

W tym roku fi rma dostarczy pierwsze 
53 egzemplarze Atego BlueTec Hybrid 
do klientów komercyjnych w Niemczech, 
zamówione w większości jeszcze w roku 
ubiegłym. I choć w najbliższym czasie 
raczej nie ma co oczekiwać lawinowe-
go wzrostu sprzedaży, to ważne jest, że 
pierwsze kroki zostały poczynione. Po-
wszedniejąca technologia z pewnością 
stanieje i zostanie udoskonalona, a to 
z kolei przełoży się na wzrost zaintereso-
wania. I tu kółko się zamyka. W dalszym 
horyzoncie czasowym od hybryd, przy-
najmniej w ruchu miejskim, nie ma ra-
czej odwrotu – chyba, że w międzyczasie 
inżynierowie wymyślą coś bardziej rewo-
lucyjnego. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Daimler

Prowadzenie i użytkowanie Atego BlueTec Hybrid 
z punktu widzenia kierowcy nie różni się praktycznie 
niczym od wersji podstawowej, poza odczuwalnym 

działaniem układu start-stop oraz lepszym 
przyspieszeniem. I o to chodzi – zaawansowana 

technologia ma ułatwiać pracę.

Jedyny wyróżnik „hybrydyzacji” we 
wnętrzu Atego – dodatkowy ekranik, 
obrazujący pracę układu hybrydowego, 
aktualną moc silnika elektrycznego, 
poziom naładowania baterii oraz 
szacunkową oszczędność paliwa.

Wnętrze hybrydowego Atego 
praktycznie nie różni się niczym od 
zwykłego modelu. W odświeżonej 
wersji pojawiła się wielofunkcyjna 

kierownica i nowy wyświetlacz 
komputera pokładowego.
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Pigułka powodzenia
Wśród najcięższych ciężarówek DAF-y cieszą się największym wzięciem. Jednak to 
nie zadawala producenta. Chciałby umocnić swoją pozycję również w lekkim segmencie.

Modele DAF LF i CF sprawdzają się w dystrybucji 
i zastosowaniach miejskich. Przemawiają za 

nimi m.in.: nisko posadowione kabiny z łatwym 
dostępem do wnętrza, dobra widoczność 

z miejsca kierowcy oraz szereg 
rozwiązań, wpływających 

na niskie koszty eksploatacji 
połączone z wysoką 

wydajnością pojazdu. 

O statni rok DAF na pewno zaliczy 
do udanych. Kolejny raz z rzędu 
był najchętniej wybieraną marką 

w segmencie ciągników siodłowych. Jed-
nak prawdziwy sukces jest procesem dłu-
gotrwałym. Dlatego fi rma doskonali swoją 
ofertę na wielu płaszczyznach.

Nacisk na podwozia

W segmencie najcięższych pojazdów, 
zwłaszcza ciągników siodłowych, produ-
cenci czasami próbują grać na emocjach 
potencjalnych klientów. W segmencie 
lżejszych ciężarówek takie zabiegi raczej 
się nie sprawdzają. Tu przede wszystkim 
liczy się ekonomia i wydajność, a sam 

pojazd traktowany jest jak jedno z wielu 
narzędzi pracy. Dla większości użytkow-
ników lżejszych ciężarówek sam trans-
port jest tylko dodatkiem do ich podsta-
wowej działalności, przez co kierowcy, 
a tym bardziej właściciele, raczej mają 
chłodny stosunek do swoich „trucków”. 
Tu wygrywa pragmatyzm: ciężarówka ma 
być solidnym narzędziem pracy, możliwie 
wygodnym dla kierowcy, bezpiecznym, 
niezawodnym, a przede wszystkim eko-
nomicznym. 

Takie właśnie podejście akcentuje DAF. 
Modele LF i CF można skonfi gurować do 
praktycznie każdego zastosowania. 

Linia LF dedykowana jest głównie dys-
trybucji miejskiej i regionalnej oraz lek-

kim zastosowaniom specjalistycznym, np. 
mała, miejska wywrotka, zwinna pługo-
solarka czy niewielka śmieciarka. LF wy-
stępuje w trzech odmianach: model LF 45 
do zastosowań najlżejszych, do 12 t dmc 
(moce silników od 140 do 250 KM) oraz 
LF 55 do nieco cięższych zadań, do 15 ton 
dmc (silniki od 185 do 286 KM) i specjalna 
wersja LF 55 o podniesionej do 18 t dmc, 
z silnikami o mocach od 224 do 300 KM 
i kołami o większej średnicy. Miejscem 
pracy kierowcy w LF-ie może być krótka 
kabina dzienna lub przedłużona sypialna 
z leżanką. Podwozia LF występują tylko 
w dwóch wersjach: typowego podwozia 
dwuosiowego 4×2 oraz 6×2 z dodatkową, 
wleczoną osią skrętną.
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Pod hasłem 
„Ewolucja nigdy się 
nie kończy”, DAF 
stawia na ekolo-
gię w popularnej 
serii pojazdów LF. 
Już wiosną 2008 r.
nasza firma za-
częła dostarczać 
wersje EEV jako 
opcję dla wszyst-
kich swoich modeli 
(LF, CF i XF). Obecnie rozszerza swoją czo-
łową pozycję w dziedzinie rozwoju silników, 
ponieważ dzięki dalszej optymalizacji syste-
mu zarządzania jednostkami napędowymi, 
również 4,5-litrowy silnik czterocylindrowy 
Paccar FR oraz 6,5-litrowe silniki Paccar GR 
w modelach LF i CF65 mogą spełniać wy-
mogi standardu EEV, bez konieczności sto-
sowania filtra sadzy. Silniki Paccar FR i GR 
wykorzystują zaawansowane wysokociśnie-
niowe systemy wtrysku paliwa o najwyższej 
możliwej wydajności, pozwalające na mak-
symalne obniżenie emisji cząstek. Uzyskanie 
wartości emisji EEV bez zastosowania filtra 
sadzy, oznacza zaoszczędzenie na masie 
około 30 kg przy jednoczesnym zapewnieniu 
dodatkowego miejsca na montaż większych 
zbiorników paliwa na nadwoziu. 

Doskonale koresponduje to z wprowadza-
niem elektronicznego poboru opłat za prze-
jazd autostradami, drogami expressowymi 
i niektórymi drogami krajowymi. Przebieg 
70 tys. km po polskich autostradach i dro-
gach ekspresowych pojazdu Euro 3 będzie 
kosztował 24 500 zł, zaś pojazdu Euro 5 
14 000 zł, czyli 10 500 zł mniej !!!. Opłacalna 
staje się inwestycja w nowy tabor. Kupując 
w chwili obecnej silnik EEV przewoźnik 
podnosi wartość odsprzedażną pojazdu 
(w porównaniu z Euro 5) oraz ma możliwość 
łatwiejszego planowania wymiany taboru 
w przyszłości. Stanie się to istotne zwłaszcza 
w momencie wprowadzenia restrykcji przy 
wjeździe do polskich miast. Ograniczenia 
dotyczyć będą pojazdów nieekologicznych. 
Pojazd z EEV długo będzie spełniał jeszcze 
wymogi, dając swobodę w operowaniu flotą.

Wydajność serii LF zwiększa również 
elektroniczna regulacja hamulca działające-
go w zależności od ciężaru ładunku. Takie 
rozwiązanie pozwala na lepszą dystrybucję 
mocy hamulca i redukuje konieczność kon-
serwacji systemu. Od teraz hamulce tarczo-
we serii LF45 w ogóle nie będą wymagały 
konserwacji, dzięki wprowadzeniu nowych 
uszczelek. ▐

Zbigniew Kołodziejek
marketing manager, 
DAF Trucks Polska Sp. z o.o.

Zwarta i dopracowana konstrukcja, niewielki promień skrętu, niska masa własna 
i łatwość zabudowy – to tylko niektóre z cech predysponujących serię LF do lekkich 
zastosowań specjalistycznych, jak np. ten hakowiec z żurawiem.

Dystrybucja krajowa oraz wszelkie 
cięższe zastosowania specjalistyczne to 
domena dużo bardziej rozbudowanej li-
nii modeli CF. Pokonywanie większych 
odległości wymaga lepszych warunków 
pracy i wypoczynku, przez co linia CF, 
poza kabiną dzienną i sypialną, może być 
wyposażona w kabinę Space Cab, czyli 
z podwyższonym dachem. Jednak tym, 
co decyduje o wszechstronności serii CF 
i możliwości dobrania odpowiedniej 
opcji do niemal każdego zadania, jest 
szeroki wachlarz mocy silnika i wersji 
podwoziowych. Model CF występuje 
w trzech klasach wagowych: CF65, 75 
i 85 z mocami silnika od 224 do 510 KM. 
Zdecydowanie szersze jest też spektrum 
dostępnych podwozi, które obejmuje 
praktycznie wszystkie możliwe dla DAF-a 
konfi guracje. Są tu podstawowe podwo-
zia dwuosiowe 4×2, trzyosiowe 6×4 i 6×2 
w opcjach ze skrętną osią pchaną lub osią 

wleczoną (stałą lub skrętną) i czteroosio-
we 8×4 i 8×2 – z osią wleczoną. CF do-
stępny jest też jako ciągnik siodłowy 4×2 
i 6×2 z osią wleczoną lub pchaną (skrętną 
lub stałą), a także 6×4. Tak szeroki wybór 
mocy silnika, wersji podwoziowych i in-
nych komponentów sprawia, że CF jest 
jedną z najbardziej wszechstronnych gam 
modelowych na rynku, co pozwala łatwo 
dobrać konfi gurację pojazdu odpowied-
nią do specyfi ki wykonywanej pracy.

W DAF-ach istotne są detale i przemy-
ślane rozwiązania konstrukcyjne, które 
mają spory wpływ na koszty i wygodę eks-
ploatacji. Takim elementem jest np. zde-
rzak wykonany z solidnej stali. Niestraszne 
mu uderzenia, o które nietrudno zwłaszcza 

w warunkach miejskich. Gdy już zdarzy 
się uszkodzenie, to stalowy zderzak łatwiej 
przywrócić do stanu pierwotnego. W przy-
padku plastiku – nie możliwe. Mocowanie 
zderzaka jest niezależne od mocowania re-
fl ektora. Dzięki temu jest szansa, że refl ek-
tor nie tylko nie ucierpi przy uderzeniu, 
ale nawet nie zostanie przestawiona jego 
geometria. Same refl ektory wyposażone 
są w klosze z Lexanu – tworzywa sztucz-
nego o znacznie podniesionej odporności 
na uszkodzenia mechaniczne. Na obni-
żenie kosztów eksploatacji wpływają też 
elementy wyposażenia dodatkowego takie, 
jak np. czujniki ciśnienia powietrza w ko-
łach. Drobne detale, pozornie nieistotne, 
mają spory udział w kosztach i wygodzie 
eksploatacji. Wystarczy np. policzyć koszt 
nowego refl ektora i przestoju, związanego 
z jego wymianą czy zbyt szybko zużywają-
ce się opony przez nieprawidłowe ciśnie-
nie powietrza. 

Konstruktorzy DAF-a dużą uwagę po-
święcają też wygodzie pracy kierowców. 
W pojazdach dystrybucyjnych i specja-
listycznych szczególnie liczy się dobra 
widoczność z miejsca kierowcy, duże 
powierzchnie lusterek i łatwa manewro-
wość pojazdu. Zwarta konstrukcja, krót-
ki zwis przedni oraz duży kąt skrętu kół 
gwarantują doskonałą zwrotność. Stąd 
w długich i cięższych podwoziach często 
pojawiają się dodatkowe osie skrętne. Dla 
kierowców równie istotna jest możliwość 
łatwego i szybkiego wysiadania i wsiada-
nia – operacja powtarzana czasem nawet 
i kilkadziesiąt razy dziennie. Zimą waż-
ne jest też bardzo wydajne ogrzewanie, 
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CF w roli cysterny do przewozu mleka to przykład pojazdu skrojonego do potrzeb użytkownika 
i specyfiki wykonywanej pracy. Tu nic nie jest przypadkowe – odpowiednio dobrana konfiguracja podwozia, 
napędu, kabiny i wyposażenia gwarantują efektywną pracę.

bowiem często otwierana kabina szybko 
się wychładza. 

Jednak nawet najlepsze podwozie nie 
sprawdzi się bez odpowiedniej zabudowy. 
W tej kwestii DAF kładzie duży nacisk 
na rozwiązania, które ułatwiają zabudowę 
podwozia. DAF współpracuje z fi rma-
mi zabudowującymi, zbierając ich opinie 
i wskazówki. Podwozia są tak modyfi ko-
wane, aby montaż przebiegał łatwo i wy-

dajnie. Złącze aplikacyjne pozwala też na 
łatwe sterowanie zabudową z poziomu 
pojazdu i odwrotnie, na wymuszanie nie-
których czynności przez układ sterowania 
zabudową – np. włączanie i wyłączanie 
oraz regulację prędkości obrotowej silnika, 
sterowanie hamulcami i blokadą cofania, 
włączanie przystawki odbioru mocy. Tego 
typu funkcjonalności przydają się zwłasz-
cza w pojazdach komunalnych i wyposa-
żonych w urządzenia zewnętrzne, jak żu-
rawie, haki itp. 

Dzięki takim rozwiązaniom na pod-
woziach DAF-a powstają coraz częściej 
mocno specjalizowane pojazdy, jak np. 
komunalne – śmieciarki, zamiatarki, pługi 
i solarki, cysterny, hakowce i bramowce, 
wywrotki (często w połączeniu z żura-
wiem) i samochody dystrybucyjne.

Mocniejsza sieć

Działalność serwisowa i dealerska DAF-a
opiera się na sieci obiektów należących 
do autoryzowanych partnerów. Firma nie 
ma w Polsce (podobnie zresztą jak w całej 
Europie, z drobnymi wyjątkami) żadnego 
własnego obiektu serwisowego czy sprze-
dażowego. 

Sieć dealerską i serwisową w Polsce sta-
nowią aktualnie 22 obiekty. Firma wciąż 

jednak dostrzega luki w strukturze. Po-
wstają więc obiekty w nowych lokaliza-
cjach, a dotychczasowe stacje poddawane 
są gruntownym przebudowom i modyfi -
kacjom. W 2009 r. autoryzowani dealerzy 
zrealizowali inwestycje w Lublinie, Szcze-
cinie, Koszalinie i Opolu. W roku ubie-
głym oddano do użytku kolejne salony 
i serwisy w Rudzie Śląskiej, Wyszkowie, 
Ustroniu i w Białymstoku, a w budowie 

pozostaje placówka w Iłowej, która ma 
rozpocząć pracę na wiosnę.

DAF cały czas modernizuje swoją ofer-
tę. Największe realizowane projekty to: 
zwiększanie dostępności części i narzędzi 
w magazynach dealerskich oraz wdraża-
nie zaawansowanych systemów informa-
tycznych do zarządzania organizacjami 
serwisowymi i dealerskimi. Firma sporo 
inwestuje również w stałe szkolenia, m.in. 
w zakresie profesjonalnego doradztwa 
w doborze odpowiedniego pojazdu do 
konkretnych zastosowań. 

Używany problem

DAF kładzie duży akcent na kwestię 
odbioru pojazdów używanych. Zdaniem 
przedstawicieli fi rmy ten rok będzie de-
cydującym pod tym względem. A to za 
sprawą nowego system poboru opłat za 
przejazdy po drogach krajowych, który ma 
zacząć obowiązywać w połowie roku. We-
dług analityków może on przynieść nawet 
kilkukrotny wzrost kosztów przejazdów 
po drogach publicznych w porównaniu 
z dotychczasowym systemem winieto-
wym. Nowe opłaty najmocniej uderzą 
w fi rmy transportu krajowego, które ope-
rują pojazdami spełniającymi niższe nor-
my emisji spalin. 

Jedynym rozsądnym i przyszłościowym 
rozwiązaniem dla krajowych transpor-
towców jest więc inwestycja w bardziej 
ekologiczny tabor. Jednak większości fi rm 
nie będzie stać na fabrycznie nową fl otę, 
dlatego będą poszukiwać pojazdów uży-
wanych, a jednocześnie spełniających wy-
sokie normy emisji spalin. Dodatkowym 
problemem staną się wówczas używane 
ciężarówki. W związku z tym czynione 

są spore inwestycje w nowych 
pracowników. Będą oni po-
zyskiwać pojazdy używane, 
spełniające normy Euro 3 i 4 
na rynku lokalnym i zagrani-
cą, a jednocześnie poszukiwać 
kanałów sprzedaży pojazdów 
odkupionych od polskich użyt-
kowników. Te będą trafi ać na 
Wschód i do Afryki.

Spokojna głowa

Kilkanaście lat temu więk-
szość fi rm transportowych 
miała własne zaplecze tech-
niczne. Dziś coraz częściej 
cedują na dostawcę pojazdu 
wszystkie sprawy związane 
z jego właściwą eksploatacją. 
Kontrakty serwisowe, dzię-
ki którym użytkownik płaci 

z góry ustaloną kwotę za serwisowanie 
pojazdu i utrzymanie go w odpowiednim 
stanie, pozwalają zaoszczędzi czas i zdej-
mują problem z głowy właścicielowi pojaz-
du. Realizując koncepcję „one stop shop” 
w punktach serwisowych DAF klienci po-
siadający fl otę mieszaną mogą też serwiso-
wać pojazdy innych marek, a coraz częściej 
także przyczepy i naczepy oraz wyposaże-
nie dodatkowe, np. agregaty chłodnicze. 
DAF zwiększa też dostępność asortymentu 
akcesoriów i części do pojazdów innych 
marek, w tym brandowane logiem TRP 
części do naczep i przyczep.

DAF będzie też rozwijał pakiet usług po-
mocy w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowe 
samochody serwisowe pomogą w kryzyso-
wej sytuacji na drodze, a zakres obsługi bę-
dzie mógł objąć nie tylko pojazd ciężarowy, 
ale również przyczepę lub naczepę. W trud-
nych czasach klienci baczniej przyglądają 
się też ofercie szkoleń dla kierowców.

Czy holenderska recepta na sukces 
sprawdzi się w czasach „postkryzyso-
wych”? Praktyczne spojrzenie na potrze-
by klientów, całościowe zaspokajanie ich 
oczekiwań, a wszystko postrzegane przez 
pryzmat ekonomii i efektywności – to 
wróży powodzenie. ▐

Mirosław Ganiec 
Fot. K. Dziewicka
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Sprzedaż ciężarówek lekkich i średnich 
wielkości, o dmc od 6 do 16 t zwięk-
szyła się w 2010 r. mniej więcej o 1/3 

w porównaniu z 2009. W czołówce są te 
same fi rmy, w ogonie też wloką się ci sami. 

Tyle o ile

Popyt na pojazdy średnie i lekkie był 
słabszy niż w najcięższym segmencie. Gdy 
sprzedaż dużych ciężarówek, głównie cią-
gników, ruszyła z kopyta, średnie zaczęły 
zaledwie truchtać. 

W przedziale pojazdów o dmc od 6 do 10 t 
rynek wzrósł o 28,3%. W 2010 r. nabywców 
znalazło 657 pojazdów, podczas gdy w 2009 r.
– 512. W stawce żadnych dużych zmian: 
pierwszą pozycję zajął MAN. Druga należała 
do Iveco, a trzecia do Renault Trucks. 

Pojazdów o dmc od 10 do 16 t impor-
terzy sprzedali 1577 sztuk, w porównaniu 

z 1181 w 2009 r. Oznacza to przyrost 
o 33,5%. Liderem został Mercedes-Benz, co 
jest cokolwiek zaskakujące. Drugie miejsce 
zajął MAN, na trzecim uplasowało się Iveco. 

Jak widać sytuacja jest stabilna. MAN 
i Iveco dominują nadal, a Renault i Merce-
des-Benz próbują je przegonić, co czasem 
się udaje. W 2009 r. Francuzi o Włos wy-
przedzili Włochów w lekkim przedziale 
6-10 t. W 2010 zaś, „klasę średnią” 10-16 t 
zdominował Mercedes-Benz. W tyle pozo-
stają DAF i Volvo. To niezwykle ciekawe, 
bo obie fi rmy korzystają z tych samych ka-
bin, co Midlum, a Volvo ma nawet częścio-
wo te same silniki. 

Grzech zaniechania?

Przedstawicielstwo szwedzkiej marki 
skupia wysiłek na zbywaniu ciężarówek na 
długie trasy. W 2009 roku fi rma poradziła 

sobie najsłabiej spośród obecnych u nas 
producentów europejskiej „Wielkiej Sió-
demki”. W 2010 r. skoncentrowała się za-
pewne na odzyskiwaniu dawnej pozycji, co 
szczęśliwie zbiegło się z rosnącym popytem 
na ciągniki, które sprzedaje się dość łatwo 
i szybko. Modele FL, FE i FM pozostają 
w ich cieniu. 

DAF również interesuje się przede 
wszystkim ciągnikami siodłowymi, ale 
stale pracuje nad wzmocnieniem zaintere-
sowania lżejszymi modelami LF i CF. 

Scania jest obecna wyłącznie w najcięż-
szym segmencie, powyżej 16 t dmc. Mimo 
to pamięta o nabywcach lżejszych pojaz-
dów, choć w naszym kraju jej atuty: silniki 
EEV czy zautomatyzowane skrzynie biegów 
nie pomagają zanadto w przyciągnięciu 
klientów. Inne fi rmy oferujące podobne, 
zaawansowane rozwiązania, choćby DAF, 

Liczy się cena
Ciężarówki dystrybucyjne rządzą się swoimi prawami. Mniej dotykają ich wahania 
na arenie międzynarodowej, ale wolniej też wracają do dobrej kondycji.
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także mają problem z przekonaniem kogo-
kolwiek, że na dłuższą metę może opłacić 
się zapłacić więcej za nowoczesny sprzęt. 

Patrząc z perspektywy polskiego ryn-
ku, może to być również bolączką Mer-
cedesa, który na próżno wzbogacił swo-
ją gamę o „pierwszą, seryjną ciężarów-
kę hybrydową w Europie”. Atego z tym 
napędem prawdopodobnie nie zrobi ka-
riery nad Wisłą, a przynajmniej nieszybko. 

Iveco zawdzięcza świetne wyniki w lżej-
szych segmentach niezmordowanemu Da-
ily. Pomaga mu Eurocargo. Żwawe, mocne 
silniki i skrzynie biegów ZF składają się na 
dobry zespół napędowy, który przekonuje 
wielu nabywców, niezależnie od ewentual-
nych zastrzeżeń, co do poziomu wykoń-
czenia. Nabywcy dystrybucyjni są czuli 
na poziom cen i inne aspekty związane 
z kupowaniem nowego pojazdu schodzą 
na dalszy plan. 

Renault Trucks ma bardzo szeroką ofer-
tę w lekkim i średnim segmencie. Tworzą 
ją zarówno samochody o dmc na pograni-
czu aut dostawczych i ciężarowych: Maxity 
i Mascott, jak i typowe ciężarówki: Mi-
dlum i Premium Distribution. Producent 
wpadł na dobry pomysł i w ramach rodzi-
ny Premium wyodrębnił model Lander, 
przeznaczony do prac w okolicach budów, 
np. do dowozu materiałów, co również jest 
odmianą dystrybucji. Nic dziwnego, że 
mimo ogólnie słabych wyników ostatnich 
latach, fi rma zawsze odkroi sobie słuszny 
kawałek rynku pojazdów o dmc do 16 t. 

MAN, który w ciągu minionych lat 
wrósł w szczyt podium i regularnie sprze-
daje najwięcej ciężarówek o dmc powyżej 
6 t, dość udanie rozkłada swoje dostawy 
między różne segmenty rynku. W lekkim 
i średnim jest bardzo mocny. Firma 
chciałaby dostarczać nabywcom więcej 
ciągników siodłowych, do jazdy na dłu-
gich trasach, ale na razie nie może dogo-
nić DAF-a. Zaletą „malucha” TGL jest 
wygodna, obszerna kabina, oferowana 
również w odmianie długiej i podwyż-
szonej. To czyni go ciekawą propozy-
cją dla fi rm, które rozwożą towar dalej 
i dłużej. 

Rynek pojazdów dystrybucyjnych 
w Polsce, podobnie jak w większości kra-
jów europejskich nie pragnie fajerwer-
ków. Oczekiwania nabywców koncentrują 
się na niskiej cenie zakupu i przewidy-
walnych kosztach eksploatacji. Zaintere-
sowanie rozwiązaniami proekologiczny-
mi czy podwyższającymi komfort pracy 
kierowcy, a w konsekwencji bezpieczeń-
stwo jazdy, jest nikłe, praktycznie żadne. 
Nie ma również fi rm, które dałyby dobry 
przykład innym. ▐

Michał Kij

DAF LF CF
Silnik FR, GR GR, PR, MX
Moc (KM) 140÷300 220÷510
Dmc (t) 7,5÷18 18÷32
Napęd 4×2, 6×2 4×2, 6×2, 8×2, 8×4

Iveco EuroCargo Stralis AD/AT
Silnik Tector 4, Tector 6 Cursor 8, Cursor 10
Moc (KM) 140÷300 310÷450
Dmc (t) 7,5÷18 18÷32
Napęd 4×2 4×2, 6×2

MAN TGL TGM TGX
Silnik D0834, D0836 D0836 D2066
Moc (KM) 150÷250 250÷340 320÷540
Dmc (t) 7,5÷12 12÷26 18÷32
Napęd 4×2 4×2, 6×2 4×2, 6×2, 8×4

MAZ 4370 5340
Silnik MMZ D 245.30/Deutz BF4M JaMZ 6562.10/OM 501 LA
Moc (KM) 155/170 250/435
Dmc (t) 10,1 t 18
Napęd 4×2 4×2

Mercedes-Benz Atego Axor
Silnik OM 904, OM 906 OM 906, OM 926, OM 457
Moc (KM) 130÷286 238÷428
Dmc (t) 7,5÷16 18÷32
Napęd 4×2 4×2, 6×2, 8×4

Volvo FL FE FM
Silnik D7F D7F D11C, D13C
Moc (KM) 240÷290 240÷340 330÷500
Dmc (t) 12÷18 18÷26 18÷32
Napęd 4×2 4×2, 6×2 4×2, 6×2, 8×2, 8×4

KamAZ 4380
Silnik Cummins B5.9 180
Moc (KM) 154
Dmc (t) 11,5
Napęd 4×2

Przegląd pojazdów dystrybucyjnych
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Model Midlum Premium Distribution
Silnik DXi5 DXi5 DXi7 DXi7 DXi7 DXi7 DXi7 DXi11 DXi11 DXi11

Pojemność (dm3) 4,8 4,8 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8

Moc maks. 180/132/ 220/162/ 270/198/ 300/228/ 270/198/ 310/228/ 340/250/ 380/280/ 430/316/ 460/338/
(KM/kW/obr/min) 2300 2300 2000÷2300 2000÷2300 2000÷2300 2000÷2300 2000÷2300 1800 1800 1800

Maks. mom. obrot. 660/ 815/ 1010/ 1070/ 1010/ 1150/ 1300/ 1800/ 2040/ 2200/
(Nm/obr/min) 1200÷1800 1200÷1800 1200÷1700 1200÷1800 1200÷1700 1200÷1800 1200÷1700 950÷1400 950÷1400 950÷1400

Skrzynia biegów Manualne: 6S 800 OD, 6S 1000 TO, 9S1110 TO,  Manualne: 6S 1000 TO, 9S1110 TO, 9S1310 TO, 16S 1930 TD, 
  Automatyczne: S2500M, 3200V 16S 2230 TD, 16S 1830 TO, 16S 2230 TO. Automatyczne: 3200V
  Zautomatyzowane: Optitronic 6AS 800, 6AS 1000 Zautomatyzowane: Optidriver+ AT 2412D, AT 2612D, ATO 2612D

Dmc (t) 7,5, 8,5, 10, 11,99, 14, 15, 16, 17,99 18, 26

Rozstaw osi (mm) 2700÷6800 3500÷6800

Maks. dł. zabudowy (mm) 9649 4529

Typ kabiny dzienna, dzienna wydłużona Global, kabina brygadowa dzienna, dzienna wydłużona Global, sypialna, sypialna wysoka, obniżona

Liczba miejsc 2, 3, 6, 7 2, 3

Wysokość wejścia od 
najniższego stopnia (mm) 389, 389+302 340+348

Napęd 4×2 4×2, 6×2

Dostępne przystawki  napędzane od silnika napędzane od silnika napędzane od skrzyni biegów napędzane od silnika
odbioru mocy 450 Nm 600 Nm 270÷800 Nm 800÷2000 Nm
     napędzane od
  napędzane od skrzyni biegów 300÷600 Nm  skrzyni biegów 430÷1000 Nm

Rozmiar opon 205/75R17,5, 215/75R17,5, 225/75R17,5,  315/70R22,5,
  245/75R17,5, 285/70R19,5, 305/70R22,5 315/60R22,5

Gwarancja rok na całość + rok na układ napędowy w limicie 200 000 km rok na całość + rok na układ napędowy w limicie 200 000 km

Przeglądy do 50 000 km do 50 000 km do 60 000 km do 60 000 km do 60 000 km do 60 000 km do 60 000 km do 80 000 km do 80 000 km do 80 000 km

Model P, G
Silnik DC9 DC9 DC9 DC12 DC12 DC13 DC13 DC13 DC13

Pojemność (dm3) 9,3 9,3 9,3 11,7 11,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Moc maks.

(KM/kW/obr/min) 230/1900 280/1900 320/1900 380/1800 420/1800 360/1900 400/1900 440/1900 480/1900

Maks. mom. obrot.

(Nm/obr/min) 1050/1000÷1500 1400/1000÷1350 1600/1100÷1200 1900/1100÷1400 2100/1100÷1400 1850/1000÷1300 2100/1000÷1300 2300/1000÷1300 2500/1000÷1300

Skrzynie biegów Manualne: GR87no GRS905
  Automatyczne: GA765, GA766, GA866, GA867
  Zautomatyzowane: sterowanie Opticruise do skrzyń 8- i 12-biegowych

Dmc (t) 18, 26, 32

Rozstaw osi (mm) 2700÷6800

Maks. dł. zabudowy (mm) 3592÷10007

Typ kabiny dzienna, dzienna wydłużona, sypialna, sypialna podwyższona Highline, brygadowa, brygadowa wydłużona

Liczba miejsc 2, 3, 6, 8

Wysokość wejścia od 
najniższego stopnia (mm) 400+350

Napęd 4×2, 6×2, 8×2, 8×4

Dostępne przystawki odbioru mocy  napędzane od silnika 600 Nm, od skrzyni biegów 400÷1200 Nm

Rozmiar opon 295/60R22,5, 315/60R22, 315/70R22,5, 315/80R22,5

Gwarancja 12 miesięcy pełnej i kolejne 24 miesiące na układ napędowy z limitem 500 000 km

Przeglądy co 30 000 km 

Renault Trucks Polska Sp. z o.o.
www. renau l t - t rucks .p l

www.scan ia .p l
Scania Polska S.A. 
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Różne warunki eksploatacji opon, sta-
wiają przed producentami konieczność 
dostosowania się zarówno do specyfi ki 
zadań, jak i oczekiwań stawianych przez 
klientów. Inne wymagania muszą spełniać 
opony długodystansowe, których praca 
jest raczej przypisana trasom autostra-
dowym, jednostajnemu ruchowi, gdzie 
stawia się na obniżenie oporów toczenia 
i liczy krople zaoszczędzonego paliwa, inne 
w transporcie regionalnym czy miejskim. 
Mówiąc o dystrybucji, trzeba uwzględniać 
różne czynniki i okoliczności podróży. 
Raczej nie zdarza się, by pojazdy dowo-
żące towary do sklepów operowały tylko 
w granicach miasta. Opony dla takich za-
dań muszą więc być kompromisem pomię-
dzy wytrzymałością a ekonomicznością. 
W związku z pracą „pod oknami” powinny 
też być ciche.

Cichsze i wytrzymalsze

W efekcie powstają raczej opony regio-
nalne, które nie odcinają się również od tras 
dłuższych, ale zachowują cechy, które po-
zwolą im dłużej cieszyć się miejskim życiem. 

Specjalnie do zastosowań regionalnych 
dedykowana jest opona Bridgestone R297 
na oś prowadzącą. Pogłębione rowki prze-

dłużają żywotność oryginalnego bieżnika, 
a wzmocnienia bocznych ścian wydłużają 
pracę opony. Jest również odporna na nie-
regularne zużycie i nagrzewanie się osno-
wy. Do lokalnych zastosowań Bridgestone 
proponuje oponę R227 przeznaczoną dla 
średniej wielkości ciężarówek. Zastoso-
wano w niej żebra wyrównujące i rowki 
ochronne, które dbają, żeby opona zuży-
wała się równomiernie. Dodatkowo za-
stosowano ochronę ściany bocznej i płotki 
redukujące hałas. 

Z myślą o regionalnym transporcie 
Pirelli zaprojektowało opony serii R:01 
(w wersji FR:01 dedykowanej dla osi kie-
runkowej i ST:01 dla osi napędowej). 
Charakteryzuje je nowa struktura profi lu 
i użytych materiałów. Nowe opasanie po-
łączone z technologią SATT pozwoliło na 
zwiększenie przebiegów. Trzy nakładające 
się na siebie opasania wydłużają cykl ży-
cia opony. Całkowicie pokryty gumą kord 
zwiększa jej wytrzymałość. Obniżono 
również poziom emitowanego hałasu do 
73 decybeli.

Równo i gładko

Odpowiedzią Goodyaera na wysokie 
wymagania stawiane przed oponami do 

Koła ocierają się o krawężniki, często 
na nie najeżdżając. Pojazdy bezu-
stannie hamują i ruszają. Ograniczo-

na przestrzeń miejska, zmusza kierowców 
do częstego skręcania kół w miejscu, co 
również wpływa niszcząco na ogumienie. 
Nie sprzyja mu także duża liczba zakrę-
tów, których z roku na rok przybywa wraz 
z modą na bezpieczne ronda. Opony nisz-
czą się podczas przejeżdżania przez torowi-
ska, podjeżdżania pod rampy załadowcze 
czy przy załadunku wózkiem widłowym. 
Kiepskie drogi lokalne, szczególnie teraz po 
ostrej zimie, potrafi ą również swoje zrobić. 

Nie tylko do miasta

Mówiąc o dystrybucji trzeba pamiętać, 
że to nie zawsze miejskie ulice. Samocho-
dy z pieczywem, napojami czy słodyczami 
dojeżdżają również do wiejskich sklepów, 
do których prowadzą różne drogi... Szcze-
gólnie ważna w przypadku opon dystrybu-
cyjnych jest zatem duża wytrzymałość, od-
porność na pęknięcia i odkształcenia oraz 
stabilność na zróżnicowanym podłożu. Jak 
w przypadku wszystkich opon do samo-
chodów ciężarowych, istotna jest również 
optymalna przyczepność, trwałość i niskie 
opory toczenia.

Z hurtowni do sklepu…
Dystrybucja to specyficzny klient. Pracuje dużo, wytrzymując trudne warunki panujące 
w mieście i jego okolicach. Wąskie uliczki, wysokie krawężniki, długie godziny w korkach, 
częste przystanki. Opony muszą znosić wiele.
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transportu regionalnego są modele Regio-
nal. W RHS II na oś sterującą zastosowano 
technologię KMax. Silikonowy składnik 
użyty w bieżniku wydłuża przebieg opony. 
Jest ona wytrzymała, równo się ściera i ma 
niskie opory toczenia. Poprzez odpowied-
nie ukształtowanie bieżnika, zwiększa się 
obszar jej styku z nawierzchnią. 

Na oś napędową Goodyear propo-
nuje Regional RHD II. Zastosowano 
w niej zaawansowaną osnowę i materiały 
wzmacniające. Superrozciągliwe pasy sta-
lowe zmniejszyły masę opony, polepszyły 
penetrację kauczuku oraz zredukowały 
naprężenia. Lamelki typu „Flexomatic” 
i brzegowe poprawiły przyczepność na 
mokrej nawierzchni oraz równomierne 
ścieranie. 

Dunlop do zastosowań regionalnych 
oferuje opony SP344 – na oś sterującą, 
SP444 – na oś napędową i SP244 – na oś 
naczepy. Mieszanki gum najnowszej gene-
racji dają niskie opory toczenia oraz od-
porność na działanie kamieni. Geometria 
rowków bieżnika minimalizuje blokowa-
nie kamieni, a solidna konstrukcja karkasu 
wydłuża życie oponom. Opony zużywają 
się równomiernie.

Najnowsza SP 244 ma specjalnie do-
pasowaną rzeźbę bieżnika i wytrzymały 
korpus, co ma zapewniać przebieg dłuż-
szy o 20% w stosunku do poprzedniego 

modelu – SP 242. Wpływa na to również 
wyjątkowo szeroka powierzchnia styku 
i redukcja tarcia. Wytrzymałość zwiększył 
również sztywny wzór 5-żebrowego bież-
nika o gładkich zaokrąglonych rowkach, 
udoskonalona konstrukcja ścian bocznych 
i stopki oraz pasy z kordów wykonanych 
ze stali o wysokiej odporności na zrywanie 
mechaniczne. Nowa konstrukcja jest rów-
nież mniej podatna na uszkodzenia.

Hybrydowo

Continental do przewozów regional-
nych dedykuje serię R. Opony tej serii 
kwalifi kują się do uniwersalnego stoso-
wania na różnego rodzaju nawierzchniach 
i w trudnych warunkach, dzięki swojej 

wysokiej odporności i wytrzymałości. Do 
dyspozycji jest opona HSR 2 na oś steru-
jącą, HDR 2 na oś napędową oraz HTR 2 
na oś naczepy. Dzięki przystosowanej do 
konkretnego zastosowania geometrii bież-
nika, udało się zwiększyć przyczepność 
i wydłużyć żywotność opon. Zastosowana 
we wszystkich oponach II generacji tech-
nologia Air-Keep zatrzymuje powietrze 
we wnętrzu koła pod warstwą butylową. 
Takie rozwiązanie zapewnia ciśnienie na 
optymalnym poziomie nawet o 50% dłu-
żej. Stalowe opasanie w kształcie trójkątnej 
sieci daje większą stabilność i równomier-
ne rozłożenie sił nacisku. Pas stabilizujący 
usztywnia konstrukcję opony, ogranicza-
jąc do minimum opory toczenia i popra-
wiając wytrzymałość karkasu. Wzmocnio-
na stopka jest bardziej odporna na pękanie 
opony na styku z felgą przy zaniżonym ci-
śnieniu lub przeładowaniu pojazdu. 

Na warunki i sposób użytkowania opon 
wpływa bardzo wiele czynników, które za-
rządzający fl otą muszą wziąć pod uwagę. 
Każda droga jest inna i na każdej opona bę-
dzie zachowywała się inaczej. Będzie mia-
ła również inną trwałość. W zeszłym roku 
Continental przedstawił oponę, która ma 
zadowolić tych, którzy operują na długich 
i krótkich trasach. HD Hybrid dedykowane 
są przewoźnikom, których udział w trans-
porcie regionalnym i długodystansowym 

oscyluje w okolicach 50%. 
Opona jest kompromisem 
pomiędzy dobrym prowadze-
niem w warunkach lokalnych 
a niskimi oporami toczenia 
na autostradach. W okresie 
wzmożonej pogoni za oszczęd-
nościami produkt ten okazał 
się strzałem w dziesiątkę.

Michelin proponuje gamę 
opon do transportu krajowego 
i lokalnego X MultiWay oraz 
X MaxiTrailer. Są wzmocnione 

i odporne na uszkodzenia, oferują wydłu-
żoną żywotność i obniżone opory tocznia. 
Dodatkowo opona naczepowa 385/65 
R 22,5 XTE3 w tym roku została objęta 
gwarancją bieżnikowania, co świadczy, że 
fi rma mocno wierzy w skuteczność zasto-
sowanych w niej technologii.

Podstawą dla ekonomicznego korzy-
stania z ogumienia jest jego odpowiednie 
dopasowanie do warunków pracy. Pro-
ducenci opon cały czas pracują nad tym, 
żeby opony sprawiały jak najmniej kłopo-
tów swoim użytkownikom i pomagały im 
w racjonalizacji wydatków. Opony może nie 
są najważniejsze, ale na pewno odgrywają 
istotną rolę w transporcie drogowym. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

Przelicz korzyści

Wybierając oponę należy pamiętać o koszcie jej eksploatacji. 
Wyliczając koszt opony na kilometr (CPK – cost per km) nale-
ży brać pod uwagę: przebieg opony, cenę zakupu, koszt ser-
wisowy uzależniony od przebiegu i konieczności przeprowa-
dzania rotacji opon, regularność zużycia bieżnika, odpor-
ność na uszkodzenia mechaniczne, możliwość pogłębiania 
rowków bieżnika i bieżnikowania. Istotne jest również bez-
pieczeństwo, czyli przyczepność na mokrej nawierzchni, 
w tym odporność na aquaplaning oraz właściwości trakcyjne.

20 maja 2011 r. w Sulejowie odbędzie się 
Pierwszy Ogólnopolski Zlot Panda Club Polska. 
Na zjazd zaproszeni są wszyscy właściciele i użyt-
kownicy Fiata Pandy, zarówno ci obecni, jak i byli 
oraz sympatycy klubu i osoby im towarzyszące.

Zlot rozpocznie się w piątkowy wieczór. Główne 
atrakcje zaplanowano na sobotę. Każdy uczestnik 
będzie mógł spróbować swoich sił m.in. w prze-
ciąganiu Pandy na 
czas, parkowaniu 
precyzyjnym przo-
dem czy konkursie 
wiedzy o Fiacie 
Panda. Tego dnia 
będą także ogło-
szone wyniki oraz 
wręczone dyplomy i wyróżnienia. Dzień zakończy 
się wspólną biesiadą przy grillu.

Ostatniego dnia zlotu 22 maja, w niedzielę 
odbędzie się podsumowanie spotkania. Przewi-
dziano także czas na wymianę doświadczeń, no-
winek i uwag oraz na dyskusje o samochodach 
przybyłych na Zlot, a także na bliższe poznanie 
się uczestników.

Na wszystkich przybyłych czekają zlotowe nie-
spodzianki.

Więcej informacji można znaleźć na www.pan-
daclubpolska.pl ▐

Fot. Fiat

Dailmler, a zaraz za nim Scania pokazali swo-
je nowe silniki spełniajace normę emisji spalin 
Euro 6, która będzie obowiązywa pojazdy reje-
strowane po raz pierwszy od 2014 r. 

Zlot Panda Club Polska

Jest już Euro 6

Silnik Mercedes-Benz BlueEfficiency Power 
będzie powstawał w fabryce Mercedesa w Man-
nheim. Jeszcze w tym roku odbędzie się pre-
miera nowego samochodu ciężarowego właśnie 
z tym silnikiem. 

Scania natomiast zaprezentowała 13-litrowe 
silniki o mocy 440 i 480 KM, które będzie moż-
na nabyć, w momnecie dopuszczenia przez po-
szczególne kraje, czyli po uzyskaniu przez nie 
homologacji.

Obydwaj producenci podkreślają korzyści, jakie 
niesie możliwość zakupienia pojazdów spełniają-
cych normę Euro 6, tj. przyszłą wartość pojazdu 
na rynku wtórnym i profity przy wnoszeniu opłat za 
korzystanie z płatnych odcinków dróg, pod warun-
kiem, że takowe zostanę wprowadzone. ▐

Fot. Daimler
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LDR 7,00 R16; 7,50 R16; 245/75 R17,5; 8 R17,5; 8,5 R17,5

LDR 1 245/70 R17,5; 265/70 R17,5; 205/75 R17,5; 
215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5;
9,5 R17,5; 10 R17,5

HTR 205/65 R17,5; 205/70 R15; 245/70 R17,5; 
215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 425/65 R22,5;
315/80 R22,5; 11 R22,5; 7,50 R 15; 8,25 R15; 
365/80 R20

HTR 1 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 
385/55 R22,5

HTR 2 295/60 R22,5; 205/65 R17,5; 215/75 R17,5; 
235/75 R17,5; 385/55 R22,5; 385/65 R22,5; 
445/65 R22,5

Transport mieszany: daleki i regionalny
Nazwa Rozmiar

Oś napędowa

HDL 1 
ECO-PLUS

295/80 R22,5; 

HDL 2 
ECO-PLUS

315/70 R22,5; 315/80 R22,5

HD 
HYBRID

295/60 R22,5, 315/60 R22,5, 315/70 R22,5, 
295/80 R22,5, 315/80 R22,5

Oś naczepy

HTL 
ECO-PLUS

385/55 R22,5; 385/65 R22,5

HTL 1 
ECO-PLUS

385/55 R19,5; 385/55 R22,5;

HTL 2 
ECO-PLUS

245/70 R17,5; 215/75 R17,5
235/75 R17,5; 385/65 R19,5

HTR 2 
Extra Duty

385/65 R22,5

 Barum
Transport mieszany: 
regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

BF 15 265/70 R19,5; 295/80 R22,5; 315/80 R22,5; 315/70 R22,5

BF 13 12,00 R20

BF 12 11 R22,5; 12 R22,5

Oś napędowa

BD 22 12 R22,5; 295/80 R22,5; 315/80 R22,5; 315/70 R22,5

 Bridgestone
Transport regionalny
Nazwa Rozmiar

Oś prowadzącą

R297 11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 275/70 R22,5; 
295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5 

R227 9,5 R 17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 
225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5;
265/70 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 
285/70 R19,5; 305/70 R19,5

Oś prowadząca i napędowa

M788 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/70 R17,5; 
265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 275/70 R22,5; 
295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5; 
385/65 R22,5 

Oś napędowa

M729 9,5 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 
225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5;
265/70 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 
285/70 R19,5; 305/70 R19,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 
275/70 R22,5; 295/80 R22,5; 305/70 R22,5; 
315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Transport mieszany: daleki i regionalny
Nazwa Rozmiar

Oś napędowa

M716 9 R 22,5; 10 R 22,5 

GREATEC 
M709

495/45 R 22,5

M730 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5 

Oś naczepy

R184 205/80 R15; 275/70 R22,5; 315/80 R22,5 

R187 7,5 R15; 8,25 R15; 11 R22,5; 
12 R22,5; 13 R22,5

R168 9,5 R17,5; 205/65 R17,5; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 
245/70 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 
285/70 R19,5; 385/55 R22,5*; 385/65 R22,5*

R166II 435/50 R19,5

R164 385/65 R22,5; 425/65 R22,5; 445/65 R22,5

 Continental
Transport regionalny 
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

HSR 9,00 R20; 10,00 R20; 11,00 R20; 12,00 R20; 
12,00 R24; 9 R22,5; 10 R22,5; 11 R22,5; 12 R22,5; 
13 R22,5

HSR 1 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 
305/70 R19,5; 305/70 R22,5; 275/70 R22,5;
255/70 R22,5; 

HSR 2 315/80 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 
385/65 R22,5; 385/55 R22,5

LSR 7,00 R 16; 7,50 R 16; 245/75 R 17,5;  8 R 17,5; 
8,5 R 17,5

LSR 1 245/70 R17,5; 265/70 R17,5; 205/75 R17,5; 
215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5;
9,5 R17,5; 10 R17,5

Oś napędowa

HDR 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 
305/70 R19,5; 305/70 R22,5; 275/70 R22,5;
255/70 R22,5; 10.00 R20; 11 R22,5; 12 R22,5

HDR + 315/80 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 
305/60 R22,5

HDR 2 315/80 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5

 Dunlop
Transport mieszany: 
regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

SP 344 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 
235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/70 R19,5;
265/70 R17,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 
305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 295/60 R22,5;
295/80 R22,5; 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 
315/80 R22,5; 385/55 R22,5; 385/65 R22,5

Oś napędowa

SP 444 205/75 R17,5;  215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 
235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/70 R19,5;
265/70 R17,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 
305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 295/60 R22,5;
295/80 R22,5; 315/60 R22,5; 
315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś naczepy

SP 244 385/55 R22,5

 Goodyear
Transport regionalny 
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

Regional 
RHS II

205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 
235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 265/70 R17,5; 
245/70 R19,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 
285/70 R19,5; 245/70 R19,5; 305/70 R19,5; 
11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 275/70 R22,5; 
295/60 R22,5; 295/80 R22,5; 305/70 R22,5;
315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5; 
385/65 R22,5

Oś napędowa

Regional 
RHD II

9,5 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5;
235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 265/70 R17,5; 
245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5;
305/70 R19, 11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 
275/70 R22,5; 295/60 R22,5; 295/80 R22,5;
305/70 R22,5; 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 
315/80 R22,5

Oś naczepy

Regional 
RHT

385/55 R22,5; 385/65 R22,5; 425/65 R22,5; 
445/65 R22,5

Regional 
RHT dla 
niskich 
przyczep-
platform

7,50 R15; 8,25 R15

 Kormoran
Transport regionalny 
Nazwa Rozmiar

Uniwersalna
U 8,5 R17,5; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 

285/70 R19,5; 10,00 R20; 11,00 R20; 12,00 R20; 
10 R22,5; 11 R22,5; 12 R22,5; 275/70 R22,5  

Oś prowadząca
F 265/70 R19,5; 295/80 R22,5

315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś napędowa
D 215/75 R17,5 ; 265/70 R19,5; 10,00 R20; 

11,00 R20; 11 R22,5; 12 R22,5; 295/80 R22,5; 
315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś naczepowa
T 8,25 R15; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 

245/70 R17,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5
365/80 R20; 385/65 R22,5

 Michelin
Transport regionalny, drogi krajowe
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

XF 2 385/65 R22,5

XZE 2 + 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 
305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 275/80 R22,5;
295/80 R22,5; 305/70 R22,5; 315/70 R22,5; 
315/80 R22,5

XFN XFN2+
(Antisplash)
XFN2+

295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5; 
385/65 R22,5; 385/55 R22,5; 

XZE 1 / 
XZE 2

265/70 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 
R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5;
13 R22,5

XZE 7,50 R20; 8,25 R20; 9,00 R20; 10,00 R20; 
11,00 R20; 12,00 R20

Oś napędowa

X MultiWay XD 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 295/60 R22,5

X One XDN2 
Grip

495/45 R22,5 

XDN2 
GRIP

295/80 R22,5 ; 315/80 R22,5

XDE 2 + 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19.5; 
305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 275/80 R22,5;
295/80 R22,5; 305/70 R22,5; 315/60 R22,5; 
315/70 R22,5; 315/80 R22,5

 Pirelli
Transport regionalny 
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

FR01 12 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś napędowa

TR01 12 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Transport mieszany: 
regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Oś naczepy

ST01 385/55 R22,5, 385/65 R22,5, 435/50 R19,5, 
445/45 R19,5

 Sava
Transport regionalny 
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

AVANT A3 11 R20; 11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 
205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5;
235/75 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5
285/70 R19,5; 315/80 R22,5; 295/80 R22,5
315/70 R22,5

Oś napędowa

ORJAK O3 11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 315/80 R22,5;
205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5;
235/75 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5
285/70 R19,5; 315/80 R22,5; 315/70 R22,5
295/80 R22,5; 315/70 R22,5

Oś naczepy

CARGO 
C3

245/75 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5
385/65 R22,5

Przegląd opon regionalnych

www.truck-van.pl

4/201116 TruckTruckVanVan&

DYSTRYBUCJADYSTRYBUCJAOgumienieOgumienie



Scania Euro 6
WYZNACZAMY STANDARDY.

Klienci Scania przywykli do wyjątkowej opłacalności eksploatacji i maksymalnej dyspozycyjności. 
Kiedy nasi inżynierowie zabrali się za najsurowsze na świecie normy emisji spalin, cel był jasny: 
udoskonalić wszystko, czego oczekujesz od samochodu ciężarowego Scania.
I oto rezultat: Scania Euro 6 - nowy standard przyjaznej dla użytkownika, proekologicznej 
technologii, dzięki której rozwiniesz swoją działalność. Już dziś.

Pierwszymi silnikami Scania Euro 6 są jednostki napędowe o mocy 440 i 480 KM, oferowane 

w pojazdach długodystansowych i budowlanych serii G i R, dostepnych w wielu różnych 

konfiguracjach osi.



Amerykanie nazywają to „badge engi-
neering”, co po polsku można okre-
ślić jako „inżynierię emblematową”. 

Pierwsi wpadli na pomysł mnożenia samo-
chodów, przez przyczepianie im odmien-
nych znaków fi rmowych. Zwykle szły za tym 
pewne zmiany w wyglądzie i wyposażeniu. 
Model „bazowy” przeobrażał się w bardziej 
luksusowy lub nieco sportowy – w zależno-
ści od wizerunku nadanej mu marki. 

Producenci korzystają z „inżynierii em-
blematowej”, aby zwielokrotnić zyski. Na 
naszym kontynencie pomysł przyjął się 
połowicznie. Był wykorzystywany lokal-
nie, w wybranych krajach. Przykładem 
służą auta koncernu British Leyland: Au-
stin, Morris, Riley, Wolseley z lat 60. i 70. 
XX wieku. Obecnie powszechny jest tylko 
w segmencie lekkich pojazdów użytko-
wych. Ich skonstruowanie sporo kosztuje, 
a skala produkcji jest mniejsza niż aut oso-
bowych. Projektując i produkując wspólnie, 
można zaoszczędzić i łatwiej zarobić. Za-
razem niewiele traci się na prestiżu. Rynek 
„dostawczy” nie kieruje się sentymentami, 
a ceną. Z drugiej strony, mając do wyboru 
dwa podobne lub zgoła identyczne auta 
różnych marek można darować sobie po-
równania podpowiadane głosem rozsądku 
i podążyć za magią znaczka fi rmowego. 

Moc aż kopie

Opel Movano jest odpowiednikiem Re-
nault Mastera. Tak samo jak on, w 2010 r. 
rozpoczął życie w nowym wcieleniu. Ofero-
wany jest teraz w wariantach o dmc 2,8, 3,3, 
3,5 i 4,5 t. Ma trzy rozstawy osi, cztery długo-
ści nadwozia (L1, L2, L3, L4) i trzy wysoko-
ści dachu (H1, H2, H3). Największy furgon 
ma objętość 17 m3, dogonił więc Sprintera, 
Ducato i ich pobratymców. I najważniejsze: 
pojawił się wariant z tylnym napędem. Na 
życzenie na ogumieniu bliźniaczym. 

Taki właśnie samochód bierze udział 
w naszym porównaniu. Tylnonapędowy 
Movano na bliźniakach w rozmiarze L3H2, 
czyli „średniak”. Tu ciekawostka: model 
z tylnym napędem o długości L3 (6,2 m) 
ma taki sam rozstaw osi – 3,7 m, jak przed-
nionapędowy L2 (5,5 m długości). Innymi 
słowy wlecze za tylną osią spory „odwłok”. 
Chodzi o właściwe rozłożenie masy ładun-
ku i dociążenie osi. Modele z przednim 
napędem mają koła w narożach nadwozia. 
Długi zwis tylny odciążałby przód i powo-
dował, że koła napędowe łatwiej traciłyby 
kontakt z jezdnią. Odwrotnie działa on 
w samochodach z napędzaną tylną osią. 
Masa ładunku, naciskając na nią z przodu 
i z tyłu, gwarantuje dobrą trakcję. 

Efektem ubocznym krótkiego, w stosun-
ku do długości nadwozia, rozstawu osi jest 

Nie warto 
kruszyć kopii
Pojedynek dwu marek. Odwiecznych rywali. 
Czy Volkswagen spokrewniony z Mercedesem 
i Opel spowinowacony z Renault mogą konkurować ze sobą 
z tą samą zaciętością, co Golf z Astrą?

zwrotność auta. W porównaniu z przed-
nionapędowym modelem L3, który ma 
rozstaw osi 4,3 m, tylnonapędowy L3 po-
trzebuje o 2 m mniej miejsca, aby zawró-
cić. Średnica skrętu między krawężnikami 
wynosi 13,6 m, a między ścianami 14,1 m. 

Tylny napęd ma też minusy. Pustej fur-
gonetce niewiele potrzeba, aby obróciła 
kołami w miejscu. Na śliskim trzeba uwa-
żać. Producent o tym pomyślał i w mo-
delach tylnonapędowych wprowadził do 
standardu układ stabilizacji toru jazdy ESP. 
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3,5 t. Volkswagen został zarejestrowany 
„bezpiecznie” na 3490 kg. 

Do pionu

Gdy Craft er wchodził na rynek, duże 
wrażenie robił monumentalny wlot powie-
trza z pionowymi światłami. Było w nim 
coś z wielkomiejskich wieżowców, nutka 
zachwytu nad współczesną cywilizacją. Na 
pewno wyraźnie różnił się od dynamicz-
nie, sportowo stylizowanego Sprintera. 

Teraz widok spowszedniał. Niektórym 
Volkswagen przypomina mordką mopsa. 
Okazało się, że był prekursorem nowej ten-
dencji w projektowaniu. Pionowe akcenty 
stały się modne. Otrzymał je Ford Transit, 
a teraz Renault Master i Opel Movano. O ile 
jednak „bliźniaki” Craft er i Sprinter mają 
zupełnie odmienne charaktery, to Master 
i Movano są sobie znacznie bliższe. Układ 
świateł, zderzak i wykrój wlotu powietrza 
są niemal identyczne. Renault ma płaski 
przód, podkreślony przetłoczeniem na 

Uzupełnia on ABS montowany we wszyst-
kich Movano. 

Volkswagen Craft er, tak jak bliźniaczy 
Mercedes-Benz Sprinter od początku, 
czyli od 2006 roku ma wyłącznie napęd 
tylny i oferowany jest z ogumieniem poje-
dynczym lub bliźniaczym z tyłu. EBS jest 
w standardzie. Wersja L2H2 widoczna na 
zdjęciach ma niemal identyczny rozstaw 
osi, co Movano L3, ale jest od niego krót-
sza o 30 cm. Średnica zawracania jest taka, 
jak w Oplu. Z tyłu są koła pojedyncze, 
przez co odległość między nadkolami jest 
o 30 cm większa niż w Movano. Ładownia 
Craft era ma mniejszą o 2 m3 objętość. Za 
to ładowność Volkswagena jest większa 
o 295 kg. Wynika to w przeważającej mie-
rze z mniejszych gabarytów samochodu 
i niższej o 305 kg masy własnej. Movano 
traci na ładowności, ponieważ jest więk-
sze, a w dodatku jeździ na „bliźniakach”. 
Oba auta mają tę samą dopuszczalną masę: 

Fantazyjna, naszpikowana półkami, kieszonkami i schowkami deska Opla oraz 
uporządkowana tablica Volkswagena. W Movano od razu znajduje się miejsce na wszystko, 
w Crafterze nie zawsze. Za to trudniej coś w nim zgubić. Ergonomia w obu autach bez zarzutu.

Pod kanapą pasażerską Opla jest duża skrzynia, przegrodzona jedynie od góry przez belkę 
podtrzymującą siedzisko. W Volkswagenie podzielono ją na pół pełną przegrodą.
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pokrywie silnika. W połączeniu z oryginal-
ną strukturą osłony chłodnicy daje mu to 
wyraz nowoczesnej architektury przemy-
słowej. Opel ma przód ukształtowany zgod-
nie z kanonami klasycznej elegancji. Klin, 
zarysowany przez przetłoczenie na masce, 
znajduje dopełnienie w szerokiej, chromo-
wanej listwie z umieszczonym pośrodku du-
żym znakiem fi rmowym. Pod spodem jest 
skromna czerń kraty z podwójnych kolumn 
i poprzeczek. Opel prezentuje się odrobinę 
konserwatywnie i nader dostatnio. 

Właściwie pasowałoby do niego wnętrze 
Craft era. Dość spokojny styl Volkswagena 
z pionową konsolą pośrodku jest zupełnie 
inny niż rozciągnięty w poziomie, bardziej 
fantazyjny wygląd tablicy rozdzielczej 
Opla. Movano jest młodszy, zatem deska 
obfi tuje w rozliczne półki, schowki, kie-
szonki. Tworzywa robią niezłe wrażenie, 
choć nie tak dobre, jak w Craft erze. Poza 
tym względem funkcjonalnym oba samo-
chody są zbliżone. Przykładem schowek 
pod podwójnym siedzeniem kanapy dla 
pasażerów, półki pod dachem czy kiesze-
nie w drzwiach. Schowek pod siedzeniem 
jest w Oplu o tyle lepszy, że nie przedzielo-
ny na pół przegrodą, jak w Volkswagenie. 
Mieści większe przedmioty, chociaż we 

Plusy i minusy

 Opel Movano

Szereg pomysłowych skrytek w kabinie
Mały promień skrętu
Interesująca stylizacja

Tworzywa w kabinie przeciętnej 
jakości
Duży próg za tylnym zderzakiem
Trudno dostępne półki 
na wierzchu tablicy rozdzielczej

Volkswagen Crafter

Cichy układ napędowy
Dobre, choć surowe wykończenie
Względnie niski próg załadunku

Ograniczona liczba schowków
Utrudniony dostęp do oczyszczenia
przedniej szyby
Pełna przegroda schowka pod siedze-
niem ogranicza jego pojemność 

Dane techniczne 
Opel Movano Volkswagen

 R3500 L3H2 Crafter 35 L2H2

Dmc (kg) 3500 3490
Masa własna (kg) 2570 2265
Ładowność (kg) 930 1225
Objętość ładowni (m3) 13 11
Długość ładowni (mm) 3733 3265
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) 1765/1080 1780/1350
Maksymalna wysokość ładowni (mm) 1798 1940
Wys. podłogi ładowni nad jezdnią (mm) 706 670
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
Tylnych 1580×1724 1565×1840
Bocznych 1270×1684 1300×1820
Rozstaw osi (mm) 3682 3665
Długość/szerokość/wysokość (mm) 6198/2070/2549 5905/1993/2705
Średnica zawracania (m) 13,6 13,6
Liczba miejsc 3 3
Silnik 2,3 CDTI 2,5 TDi
Liczba cylindrów 4 5
Pojemność (cm3) 2299 2461
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 145/107/3500 164/120/3500
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) 350/1500÷2750 350/2000
Liczba biegów 6 6
Prędkość maksymalna* (km/h) bd 156
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 9,4 9,9
Cena wersji najtańszej (zł brutto) 121 290 133 730
 (silnik Euro 4)
Gwarancje 2 lata bez  2 lata bez
 limitu kilometrów limitu kilometrów
Przeglądy co 40 tys. km lub 1 rok co 40 tys. km lub co 2 lata

* według danych producenta

Wartości RV dla Opela Movano 
i Volkswagena Craftera 
po 3 latach eksploatacji i przebiegu
90 tys. km

Opel Movano CDTI L3H2 Furgon, 
145 KM, wysoki dach, manualna 
skrzynia biegów ............................. 32,9%

VW Crafter 50 TDI (11m3) Furgon, 
164 KM, wysoki dach, manualna 
skrzynia biegów ............................. 55,9%

Żródło: Eurotax

Tylne drzwi otwierają się o kąt 180 stopni. Skrzydła, które można położyć na bokach nadwozia wymagają dopłaty. Spory stopień za zderzakiem 
w Oplu to efekt zastosowania tylnego napędu. W modelach z napędem kół przednich jest tak niski, jak w Crafterze.
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Dmc zespołu pojazdów dochodzi do 295 ton.
„Pojazd ten został opracowany z myślą o naj-
cięższych i najbardziej wymagających zada-
niach transportowych i jest jednym z niewielu 
dostępnych na rynku, zdolnych poradzić sobie 
z tak dużym ciężarem” – powiedział Hayder Wo-
kil, menedżer produktu dla segmentu długody-
stansowego w Europejskiej Dywizji Volvo Trucks. 

Siłacz
Ponad 200 ton to nie lada 
wyzwanie. Bez problemu poradzi 
sobie z nim Volvo FH16 w wersji 
przeznaczonej dla transportu 
ciężkiego.

Volvo wagi ciężkiej to FH16 napędzane 
16-litrowym silnikiem o mocy 600 KM i momen-
cie obrotowym 2800 Nm. Silnik współpracuje 
z siedmiobiegową automatyczną skrzynią bie-
gów, wyposażoną w przekładnię hydrokine-
tyczną. Taka konfiguracja pozwala na łagodne 
ruszanie z miejsca i zwiększa zwrotność przy 
małych prędkościach jazdy. Zastosowana 
skrzynia biegów dobrze sprawdzi się również 
na autostradzie. Siódmy bieg o niskim („szyb-
kim”) przełożeniu umożliwia utrzymywanie du-
żych prędkości podróżnych przy stosunkowo 
niskiej prędkości obrotowej silnika. 16-litrowy 
silnik jest wyposażony w hamulec silnikowy 
Volvo VEB+, hamujący z mocą do 425 kW. Do-
datkowe 450 kW mocy hamowania zapewnia 
zwalniacz wbudowany w skrzynię biegów. 

Volvo FH16 dla transportu ciężkiego jest do-
stępne jako ciągnik siodłowy z zawieszeniem 
mechanicznym lub pneumatycznym, w różnych 
konfiguracjach kół i osi. 

„Klasa powyżej 200 ton masy całkowitej jest 
rozwijającym się segmentem transportu, w któ-
rym możemy zaproponować naszym klientom 
wysoce konkurencyjną alternatywę – zapewnia 
Hayder Wokil. – W porównaniu z zestawami 
drogowymi o niższej masie całkowitej, transport 
ciężki charakteryzuje się zarówno niższym kosz-
tem, jak i zużyciem paliwa w przeliczeniu na tonę 
przetransportowanego ładunku, co jest korzyst-
ne i dla firmy transportowej, i dla środowiska”. ▐

Fot. Volvo

wkładaniu ich od góry przeszkadza belka 
wzmacniająca konstrukcję kanapy. Za to 
gdy są dwie komory, jak w Craft erze, ła-
twiej można posegregować rzeczy i zacho-
wać porządek wśród nich. Rzecz gustu. 

Nieco inna jest pozycja za kierownicą 
w każdym z aut. Volkswagena prowadzi się 
odrobinę jak auto osobowe. Movano odzie-
dziczył po poprzedniku sznyt ciężarówki. 
Czy to kąt ustawienia kierownicy, czy jej 
wielkość, czy może suma różnych wrażeń 
– kiedy wskakujesz „za fajerę”, od razu 
wiesz, że Movano to kawał samochodu. 
Craft er nie daje tego odczuć aż tak mocno. 

Ładownia w Oplu jest lepiej wykończo-
na, z płytami osłaniającymi boki, lecz to 
tylko kwestia zakreślenia odpowiedniego 
zestawu akcesoriów na liście opcji. 

Gdzie te czasy? 

Oba auta są wyposażone w silniki z gór-
nej półki. Opel ma 145, a Volkswagen aż 
165 KM. Nie różnią się za to maksymal-
nym momentem obrotowym. W Oplu mo-
ment zbliżony do maksymalnego jest do-
stępny w szerszym zakresie obrotów. Silnik 
Volkswagena ma większą pojemność 
i o jeden cylinder więcej. Z tego tytułu jego 

masa również jest większa. W układzie 
zasilania obu jednostek znalazła się szyna 
common rail, a w układzie wydechowym 
fi ltr cząstek stałych. 

Sześciobiegowe skrzynki pracują bez za-
rzutu. W obu samochodach na życzenie ofe-
rowane są skrzynie zautomatyzowane: Shift -
matic w Craft erze i Easytronic w Movano. Za 
dopłatą montowany jest w Oplu mechanizm 
różnicowy o ograniczonym poślizgu, uży-
teczny, gdy trzeba ruszyć na śliskim. 

Komfort jazdy jest podobny. W Volks-
wagenie zadziwia kultura pracy silnika, 
czy raczej zestrojenie całego układu napę-
dowego, który nie wydaje nieprzyjemnych 
odgłosów i pozwala jeździć płynnie i szyb-
ko zarazem. Opel jest wyraźniej ukierun-
kowany na transport ciężkich ładunków. 
„Jedynka” i „dwójka” są bardzo „krótkie”. 
Jest wyposażony w kontrolkę wskazującą 
właściwy moment zmiany biegu. 

Możliwość kupienia samochodów bar-
dzo podobnych, ale różnych marek to sy-
tuacja dość komfortowa. Można iść, gdzie 
komu bliżej. Ze względu na odległość, 
kulturę obsługi, pakiet dodatków czy pod-
szepty serca. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, J. Dynek, M. Kij

Opel jest młodszy tylko o cztery lata, ale jest to odczuwalne. Najbardziej w sposobie 
zagospodarowania przestrzeni w kabinie. Oparcie środkowego siedzenia można złożyć i korzystać 
z obrotowego stolika na komputer. W ferworze zmian, konstruktorzy nie zaprzepaścili zalety, jaka 
cechowała Movano od początku: płaska tablica rozdzielcza pozwala wygodnie przechodzić 
w poprzek kabiny. Konsola w Volkswagenie nieco w tym przeszkadza. 

Wykończenie ładowni to sprawa nabywcy. Oba auta oferują zarówno 
osłony boków, jak listwy i oka do mocowania ładunku. Ten Opel jest lepiej 
wyposażony od Craftera. 
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D ilerzy dostarczyli ogółem w ubie-
głym roku 40,5 tys. nowych aut 
dostawczych, podczas gdy w 2009 

ponad 41,6 tys. Wróciliśmy w ten sposób 
do poziomu sprzedaży sprzed pięciu lat. 
W najlepszym jak do tej pory, 2007 nabyw-
ców znalazło w Polsce 58,3 tys. nowych sa-
mochodów dostawczych. 

Czołówka traci, ale trwa

Spadek dotknął największych: Fiata 
(–8%) i Volkswagena (–6,4%). Mimo to 
obie marki utrzymały swoją pozycję, a li-
derem pozostał Fiat. Wyraźnie poprawi-
ły swoje wyniki Renault, Peugeot i Ford. 
Rozczarowaniem jest siódma pozycja 
Mercedesa, którego wyprzedził Citroën. 
Może zawiniło wahnięcie spowodowa-

ne modernizacją Vito/Viano i osłabienie 
pozycji Sprintera, któremu przybył nowy 
konkurent: tylnonapędowy Renault Ma-
ster. Notabene francuskie marki świetnie 
sobie poradziły w bardzo przeciętnym, 
pod względem sprzedaży ubiegłym roku. 

Marki z czołówki właściwie odpoczy-
wały. Fiat pokazał Doblò jeszcze w 2009 r.,
natomiast Volkswagen zmodernizował 
minionej jesieni Caddy. Dla debiutanta 
z 2010 r., pikapa Amaroka, Europa nie bę-
dzie najważniejszym rynkiem zbytu. Jed-
nak pojawienie się Volkswagena tej klasy 
może być dla niektórych nabywców wy-
darzeniem na miarę premiery terenowego 
Porsche Cayenne. Nareszcie będą mogli 
mieć pikapa „właściwej” marki. 

Bardzo dobrą pozycję ma Ford, który 
zdobył ją głównie dzięki jednemu modelowi 

– Transitowi. W 2010 Transit obchodził 45. 
urodziny i jak widać nadal trzyma się zna-
komicie. Mniejszy Connect nie podbił pol-
skiego rynku, za to po kilku latach produkcji 
fi rma „przeszczepiła” go na rynek północno-
amerykański. Firma ma nadzieję, że mocno 
go tam zakotwiczy. Mały Transit ma m.in.  
zastąpić potężnego sedana Crown Victoria. 

Atutem Renault był Master. Importer 
bardzo szybko zaopatrzył się w egzem-
plarze najnowszego modelu. Z kilkutygo-
dniową zwłoką wkroczył do nas bliźniaczy 
Opel Movano, który dzięki modernizacji 
francuskiego auta zyskał pierwszy od lat, 
model dostawczy z tylnym napędem. Na 
Nissana NV400 wciąż czekamy. Wygląda 
na to, że japońska marka, tak szumnie za-
powiadająca ofensywę na rynku samocho-
dów dostawczych i współpracująca z Volvo 

Lekko w dół
W 2010 roku dotknął nas spadek popytu 
na samochody dostawcze. Na szczęście niewielki, 
niespełna trzyprocentowy.

Piątka na szóstkę

Liderzy polskiego rynku samochodów dostawczych w 2010 r.

Marka 2010 2009 zmiana 
    2009/10 (%)
Fiat 9208 10009 –8,0
Volkswagen 5400  5772 –6,4
Renault  5139*   4480** 14,7
Peugeot 4257  3755 13,4
Ford 4030  3423 17,7

* w tym 184 sztuki sprzedane przez Renault Trucks, spadek o 20,7%
** w tym 232 sztuki Renault Trucks

Źródło: PZPM na podstawie deklaracji importerów
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Citroen Nemo Berlingo First Van Berlingo Jumpy Jumper

Silnik B, D B, D B, D D D
Moc (KM) 73÷78 75 75÷110 90÷136 100÷157
Dmc (kg) 1700 1900 2000 2900÷3000 3000÷4000
Napęd P 4×2 P 4×2 P 4×2 P 4×2 P 4×2

Dacia Logan Van
Silnik B, D
Moc (KM) 70÷90
Dmc (kg) 2000
Napęd P 4×2

GAZ GAZela
Silnik B/D
Moc (KM) 107÷133
Dmc (kg) 3500
Napęd T 4×2/4×4

Hyundai H-1
Silnik D
Moc (KM) 168
Dmc (kg) 3200
Napęd T 4×2

Fiat Fiorino Doblo Cargo Scudo Ducato
Silnik B, D B, D, CNG D D
Moc (KM) 73÷78 90÷135 90÷136 100÷157
Dmc (kg) 1680÷1700 2500 2900÷3000 3000÷4000
Napęd P 4×2 P 4×2 P 4×2 P 4×2/4×4

Ford Transit Connect Transit
Silniki B, D D
Moc (KM) 75÷136 85÷200
Dmc (kg) 2300 2800÷4600
Napęd P 4×2 P/T 4×2/4×4

KIA K2900
Silnik D
Moc (KM) 125
Dmc (kg) 3200÷3400
Napęd T 4×2

LDV Maxus
Silnik D
Moc (KM) 95÷135
Dmc (kg) 2800÷3500
Napęd P 4×2

Legenda:
B – benzynowy
CNG – gaz ziemny

D – Diesel
P – napęd kół przednich
T – napęd kół tylnych

Trucks przy ich dystrybucji, zniechęciła się 
do naszego rynku. Jej sprzedaż skurczyła 
się w 2010 o przeszło połowę, nieznacznie 
przekraczając 900 sztuk. Wielką przegraną 
była również Toyota: –44,3%, czyli zaled-
wie 542 dostarczone samochody. 

Dla wrażliwych (na cenę)

Co pewien czas, ktoś wpada na myśl, że 
przydałby się na rynku tani, prosty, ekono-
miczny w eksploatacji samochód do pracy. 
Wtedy pojawiają się auta dostawcze nieco-
dziennych marek, o których niewiele wia-
domo, poza tym, że mało kosztują. 

Jesteśmy właśnie świadkami pożegna-
nia z jedną z takich konstrukcji. W ubie-
głym roku w Polsce sprzedano tylko trzy 
GAZele. Nie przyjął się również LDV Ma-
xus, któremu z pewnością nie pomogły 
kłopoty macierzystego zakładu w Wielkiej 
Brytanii, który zmienił właściciela i z rąk 
Rosjan przeszedł we władanie Chińczyków. 

Systematycznie traci popularność Kia, 
tak lubiana jeszcze przed pięcioma laty. 
W 2006 r. jej sprzedaż przekroczyła 
1,1 tys., teraz wynosi zaledwie 147 sztuk. 
Być może importer, zachwycony sprzedażą 
fl otową modeli osobowych i zajęty ich ser-
wisowaniem, zaniedbał „dostawczy” seg-
ment. Możliwe również, iż model K2900 
o gabarytach Żuka wypełnił niszę rynkową, 
która nie powiększa się, a może i kurczy. 

Rozkręca się natomiast sprzedaż Dacii 
Logan Van i Pickup. Rumuńskie auto na 
francuskich częściach udowodniło swoją 
wartość i w obliczu kompletnego bezruchu 
Skody wypiera ją z rynku. Logan Van jest 
wprawdzie niemal takim samym kompro-
misem jak Praktik, wypracowanym przy 
użyciu modelu osobowego, ale przy wyraź-
nie niższej cenie sprzedaje się o niebo lepiej. 

Zagadką pozostaje powrót Lublina. Jego 
produkcję pod nazwą Pasagon wznowiła 
pod koniec roku spółka DZT Tymińscy 
w dawnej lubelskiej FSC. Samochód jest 
napędzany polskim silnikiem wysoko-
prężnym ADCR z zakładów Andoria-Mot. 
Sprzedaż jeszcze nie ruszyła. 

„Dołek” na polskim rynku samocho-
dów dostawczych przesunął się o rok, 
w porównaniu z krajami zachodniej 
Europy. Największe „dostawcze” ryn-
ki: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, 
Włochy sięgnęły dna w 2009, a w 2010 
zanotowały już wzrost, czasem kilkuna-
stoprocentowy. My zachowaliśmy się jak 
większość państw naszego regionu, na 
szczęście spadek był niewielki. Wkrótce 
przekonamy się, czy w 2011 wreszcie się 
dźwigniemy. ▐

Michał Kij
Fot. VW

Przegląd pojazdów dostawczych
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Mercedes-Benz Vito Sprinter Vario
Silnik B, D B, D, CNG D
Moc (KM) 95÷258 95÷258 129÷177
Dmc (kg) 2800÷3000 3000÷5000 4800÷7500
Napęd T 4×2/4×4 T 4×2/4×4 T 4×2/4×4

Mitsubishi-Fuso Canter
Silnik D
Moc (KM) 110÷180
Dmc (kg) 3500÷8000
Napęd T 4×2

Nissan NV200 Cabstar
Silnik B, D D
Moc (KM) 86÷108 110÷150
Dmc (kg) 2000 2800÷4500
Napęd P 4×2 T 4×2

Opel Combo Vivaro Movano
Silnik B, D, CNG B, D D
Moc (KM) 75÷100 90÷150 100÷150
Dmc (kg) 1800 2700÷3000 2800÷4500
Napęd P 4×2 P 4×2 P/T 4×2

Pasagon
Silnik D
Moc (KM) 115
Dmc (kg) 3500
Napęd T 4×2

Peugeot Bipper Partner Origin Partner Expert Boxer
Silnik B, D B, D D
Moc (KM) 73÷78 75 90÷136 100÷157
Dmc (kg) 1700 1900 2900÷3000 3000÷4000
Napęd P 4×2 P 4×2 P 4×2 P 4×2

Renault Kangoo Express Trafic Master Maxity  Mascott
Silnik B, D B, D D D D
Moc (KM) 70÷105 90÷150 100÷150 110÷150 130÷150
Dmc (kg) 1900 2700 2800÷4500 2800÷4500 3500÷6500
Napęd P 4×2 P 4×2 P/T 4×2 T 4×2 T 4×2

Skoda Praktik
Silnik B, D
Moc (KM) 70÷85
Dmc (kg) 1800
Napęd P 4×2

Toyota Hiace Dyna
Silnik D D
Moc (KM) 95÷117 136
Dmc (kg) 2600÷3000 3500
Napęd T 4×2/4×4 T 4×2

Volkswagen Caddy Transporter Crafter
Silnik B, D, CNG B, D D
Moc (KM) 75÷140 84÷180 88÷163
Dmc (kg) 2100÷2400 2600÷3200 3000÷5000
Napęd P 4×2/4×4 P 4×2/4×4 T 4×2

Warszawska firma Auto-Porada wprowadziła 
na polski rynek chińskie pojazdy dostawcze DFSK 
(Dongfeng). Te niewielkie dostawczaki długości 
od 3,6 do 4 m, napędzane są silnikami benzyno-
wymi: 1,1 litra o mocy 35 kW lub 1,3 litra o mocy 
60,5 kW. Oferowane są w wersjach: skrzynio-
wej z pojedynczą lub podwójną kabiną, furgon, 
7-osobowy minibus w dwóch wariantach długo-
ściowych, izoterma oraz jako pikap. Zależnie od 
wersji ich ładowność waha się od 550 do 950 kg.
Najtańszy Dongfeng w wersji skrzyniowej, z mniej-
szym silnikiem, kosztuje 39 tys. zł brutto a furgon 
42 tys. zł. Najdroższym wariantem jest minibus 
z mocniejszym silnikiem, za który trzeba zapłacić 
47 tys. zł. Obecnie sieć sprzedaży i serwisu składa 
się z 12 punktów, ale, jak zapewnia importer, jest 
ona rozbudowywana. Samochody Dongfeng objęte 
są dwuletnią gwarancją z limitem do 50 tys. km. ▐

Na targach Agrotech w Kielcach miał premierę 
chiński pikap ZX Grand Tiger w wersji produkcyj-
nej. Pojazd jest montowany w Lublinie przez Pol-
mot-Warfama SA – producenta i dystrybutora ma-
szyn rolniczych. Na razie będzie oferowany tylko 
w wersji z podwójną, 5-osobową kabiną i napędem 
na cztery koła. Pod maską tego samochodu pracu-
je 2,5-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 170 KM 
(392 Nm), który wraz ze skrzynią biegów pochodzi 
z Kii. Ładowność Grand Tigera wynosi 1150 kg. 
Podstawowy wariant ma kosztować ok. 65 tys. zł 
brutto – będzie to więc najtańszy pikap z podwój-
ną kabiną oferowany w Polsce. Oficjalna sprzedaż 
tego samochodu rozpocznie się w czerwcu. ▐

Fot. P. Dobrosławski

Chińska alternatywa

Pikap z Lublina
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Specjalistyczne zabudowy są ofero-
wane do samochodów dostawczych 
i ciężarowych, przyczep oraz na-

czep. Obecne możliwości technologiczne 
pozwalają na wykonywanie nadwozi do-
stosowanych do różnorodnych potrzeb 
i oczekiwań klientów, w każdym rozmiarze 
i na wszystkich markach podwozi dostęp-
nych na rynku.

Stała temperatura

Wśród najczęściej zamawianych są za-
budowy chłodnie, produkowane w kate-
goriach FNA i FRC. Zgodnie z klasyfi ka-
cją ATP środków transportu do przewozu 
artykułów szybko psujących się, pierwsza 
z nich ma podstawową izolację klasy A, 
charakteryzującą się współczynnikiem 

przenikalności cieplnej k nie większym 
niż 0,7. Takie pojazdy są wyposażane 
w urządzenia chłodnicze pozwalające 
przy średniej temperaturze zewnętrznej 
równej 30°C obniżać temperaturę we-
wnątrz komory ładunkowej, a następnie 
utrzymywać ją między 12 a 0°C włącz-
nie. Chłodnia kategorii FRC z izolacją 
wzmocnioną klasy C ma współczynnik 
k nie większy niż 0,4, występuje z agre-
gatami chłodniczymi, które w średniej 
temperaturze otoczenia 30°C, umożli-
wiają obniżenie temperatury przestrzeni 
ładunkowej oraz utrzymanie jej w za-
kresie od 12 do –20°C włącznie. Stabilne 
warunki panujące w ładowni niezależnie 
od pory roku pozwalają na stosowanie ta-
kich zabudów do przewozu np. świeżych 
owoców, warzyw, kwiatów, wyrobów cu-

kierniczych, a także głęboko mrożonego 
mięsa, półtusz, ryb itp.

Zabudowa chłodnicza nie może być 
używana jako komora zamrażalnicza do 
świeżych produktów. Artykuły wymaga-
jące na czas transportu głębokiego zamro-
żenia muszą być wcześniej schłodzone np. 
w specjalnej komorze zamrażalniczej lub 
chłodni składowej. Szczegółowe warunki 
przewozu i dystrybucji artykułów spożyw-
czych w obrocie krajowym i zagranicznym 
regulują odpowiednie przepisy.

Ważną rolę w transporcie odgrywa-
ją nadwozia izotermiczne. Podobnie jak 
chłodnie są oferowane dwie kategorie: IN 
ze współczynnikiem k niewiększym niż 0,7 
oraz IR z k niewiększym niż 0,4. Zabudo-
wy te są stosowane na krótkich i średnich 

Od lodów po antyki
Bez furgonów, chłodni czy izoterm trudno wyobrazić sobie współczesną rzeczywistość. 
To dzięki takim pojazdom do sklepów dociera świeża żywność, a sprzęt elektroniczny czy meble 
zachowują pierwotny stan nawet po przebyciu setek kilometrów.

Furgon nieizolowany to idealne nadwozie do transportu sprzętu AGD, który nie wymaga stałej temperatury, a jedynie zabezpieczenia przed deszczem 
czy kurzem. Taka zabudowa ma ściany odporne na uszkodzenia oraz systemy ułatwiające mocowanie ładunków.
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dystansach do przewozu produktów wraż-
liwych na nadmierny wzrost lub obniżenie 
temperatury albo wymagających pełnego 
zabezpieczenia przed wpływem nieko-
rzystnych warunków (kurz, pył, wilgoć, 
itp.). Świetnie sprawdzają się w transpor-
cie artykułów spożywczych niewymagają-
cych schłodzenia do temperatury poniżej 
0oC (np. pieczywo, nabiał, świeże wędliny, 
owoce itp.), jak również różnego szerokie-
go asortymentu towarów przemysłowych 
(elektronika, chemia, leki itp.).

Dobre zabezpieczenie

Zarówno chłodnie, jak i izotermy mają 
konstrukcję samonośną, klejoną z płyt 
warstwowych. Płyty w obu przypadkach są 
wykonywane na bazie bezfreonowej pian-
ki poliuretanowej z poszyciem zewnętrz-
nym z laminatu poliestrowo-szklanego, 
od wewnątrz jest stosowana ocynkowana 
blacha stalowa z powłoką organiczną. Po-
szycie wewnętrzne może też być wykonane 
z laminatu poliestrowo-szklanego. Przed-
nia ściana zabudowy jest przystosowana 
do montażu agregatu chłodniczego. Na 
podłogę wykorzystuje się płytę warstwo-
wą z poszyciem laminatowym od spodu 
i warstwą zewnętrzną ze sklejki wodood-
pornej, we wnętrzu kompozycję żywic ze 
środkiem zwiększającym szorstkość po-
wierzchni. Podłoga może też być wyłożona 
aluminiową blachą z wytłoczonym wzo-
rem zabezpieczającym przed poślizgiem. 

Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierają się 
o kąt 270°, dla zapewnienia wysokiej trwa-
łości osprzęt oraz ościeżnica są wykonane 
ze stali nierdzewnej. W ramach wyposaże-
nia dodatkowego zwykle można zamówić 
drzwi boczne otwierane o kąt 180°, system 
hakowy do transportu towaru na wiszą-
co, listwy do mocowania ładunku, ścianę 
działową stałą lub przesuwno-podnoszoną, 
półki, wywietrzniki, agregat chłodniczy, 
rejestrator temperatury, spojler, windę elek-
trohydrauliczną, agregat grzewczy itp.

Podobną budowę mają nadwozia typu 
furgon izolowany, ale w przeciwieństwie 
do chłodni i izoterm nie są one przezna-
czone do montażu agregatu chłodnicze-
go. Znajdują zastosowanie w transporcie 
różnego rodzaju towarów wymagających 
dobrego zabezpieczenia przed wpływem 
warunków zewnętrznych (wilgoć, kurz, 
itp.) oraz przed gwałtownymi zmianami 
temperatury otoczenia (szybkie nagrzewa-
nie się wnętrza na ostrym słońcu). Można 
nimi wozić np. pieczywo, makaron, ryż, 
ale także sprzęt elektroniczny czy środ-

ki chemiczne. Furgony nieizolowane to 
z kolei lekkie konstrukcje samonośne 
przeznaczone do transportu towarów nie 
wymagających szczególnych warunków 
temperaturowych. Zabezpieczają one ła-
dunek przed wpływem czynników atmos-
ferycznych oraz chronią go przed dostę-
pem niepowołanych osób. 

Arktyczne warunki

Coraz większą popularnością cieszą się 
lodownie, czyli zabudowy do transportu 

Jak wybrać zabudowę?

To pytanie dotyczy pojazdu, ale także firmy, której zlecamy wykonanie zabudowy.
� W trakcie rozmów warto zwrócić uwagę na fachowe doradztwo. Uczciwy i rzetelny kon-

trahent, na podstawie swoich doświadczeń, dokładnie rozpozna nasze potrzeby i zapro-
ponuje optymalne rozwiązanie. Nieuczciwy, zorientowany na jak największy zysk, będzie 
sugerował rozwiązania najdroższe i przewymiarowane.

� Wiele cennych informacji o firmie, z którą chcemy nawiązać współpracę może przynieść 
„wywiad środowiskowy”. Wieloletni użytkownik zabudowy konkretnego producenta będzie 
najlepszym źródłem wiedzy o wadach i zaletach nadwozia, jego eksploatacji czy współ-
pracy serwisowej z dostawcą.

� Szczegóły tworzą doskonałość, a doskonałość nie jest już szczegółem! Estetyka wykoń-
czenia zabudowy, zwłaszcza w obrębie uszczelnień wiele mówi o dokładności montażu, 
a tym samym finalnej jakości produktu. Odklejające się uszczelki czy listwy przypodłogowe 
nie wróżą dobrze wieloletniej eksploatacji, zwłaszcza w polskich warunkach drogowych.

� Wybierając zabudowę nie wolno zapomnieć o jej funkcjonalności. Przemyślane nadwozie 
powinno mieć tylne drzwi odpowiadające wysokości zabudowy, co pozwala na maksy-
malne wykorzystanie objętości, czy też płaskie, gładkie, a dzięki temu łatwo zmywalne 
powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.

Dla wielu towarów w zupełności wystarczającym 
rozwiązaniem są pojazdy z zabudowami 
izotermicznymi, znacznie tańsze w zakupie 
i eksploatacji od chłodni.

Lodownie to coraz częstszy widok na 
polskich drogach, co wynika m.in. 

z większej konsumpcji głęboko mrożonych 
owoców morza.

Mobilny sklep mięsny może być zabudowany na 
samochodzie lub przyczepie. Wnętrze jest aranżowane 
wg indywidualnych potrzeb klienta.

Każda zabudowa może być dostosowana do preferencji klienta. 
Za przykład może posłużyć chłodnia dwukomorowa o minimalnej 
temperaturze wnętrza –20°C. Dostęp do przedziału znajdującego się bliżej 
kabiny zapewniają drzwi przesuwne zamontowane w ścianie grodziowej.
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mrożonek w temperaturze poniżej –30oC. 
Mają one ściany o grubości powyżej 
10 cm oraz specjalny agregat, który schła-
dza przestrzeń ładunkową przez płyty eu-
tektyczne (akumulatory zimna). Ich liczba 
zwykle odpowiada ilości komór, na które 
została podzielona lodownia (najczęściej 
od 4 do 8). Każdy przedział jest wyposa-
żony w drzwi boczne (po obu stronach), 
co ułatwia dostęp do towaru. Agregat sto-
sowany w takim nadwoziu pracuje tylko 
podczas postoju pojazdu, zmrażając płyty 
eutektyczne, może być montowany pod 
zabudową między osiami pojazdu lub 
w niszy na przedniej ścianie. 

Zwiększone zainteresowanie lodownia-
mi wynika z dwóch podstawowych przy-
czyn. Pojazdy zakupione przed wieloma 
laty na rynku wtórnym (zazwyczaj zagra-
nicznym) są już wyeksploatowane i trzeba 
je wymieniać na nowe. Z drugiej strony 
od jakiegoś czasu można zauważyć pewne 
trendy na rynku artykułów spożywczych. 
Na polskie stoły coraz częściej trafi ają 
np. owoce morza. Produkty te wymagają 
głębokiego mrożenia, a takie warunki są 
w stanie zapewnić tylko lodownie.

Wkłady izotermiczne

Coraz większym zainteresowaniem cie-
szą się zabudowy izotermiczne i chłodni-
cze do furgonów. Wykonuje się je na zasa-
dzie form odpowiednio profi lowanych do 
wnętrza każdego samochodu. Najlepsze 
konstrukcje mają współczynnik przenikal-
ności cieplnej o wartości 0,32. Łatwiejsze 
utrzymanie niskiej temperatury zapewnia 
też mniejsze zużycie paliwa. Panele ta-
kich zabudów są wzmacniane włóknem 
szklanym, dzięki czemu lepiej wytrzymu-
ją uderzenia i można je myć pod dużym 
ciśnieniem, również z użyciem środków 
chemicznych. Na podłodze oprócz wylew-
ki gładkiej jest stosowana wylewka chro-
powata przeciwpoślizgowa albo blacha 
ryfl owana. Ciekawym rozwiązaniem są 

też wkłady izotermiczne do najmniejszych 
pojazdów użytkowych, takich jak Peugeot 
Bipper. Nie ma ich jeszcze wiele w Polsce, 
ale niebawem na pewno się pojawią, bo są 
wygodnym środkiem transportu dla fi rm 
cateringowych obsługujących niewielkie 
imprezy (np. dowóz tortu na wesele).

Indywidualizm

Stałym, dużym powodzeniem cieszą 
się zabudowy do przewozu napojów, czyli 
tzw. klapowce. W tych nadwoziach połowa 
ściany bocznej otwiera się na dach, druga 
część jest opuszczana. Takie rozwiązanie 
umożliwia załadunek boczny, który jest 
znacznie łatwiejszy i zajmuje mniej czasu 
niż przez tylne drzwi.

Równie często można spotkać skle-
py mobilne, przeznaczone do sprzedaży 
np. pieczywa, wędlin, lodów itp. W Pol-
sce największą popularnością cieszy się 
odmiana wędliniarska, zwłaszcza wśród 
niewielkich fi rm operujących na lokal-
nych targowiskach. Taka zabudowa ma 
unoszoną ścianę boczną, która stanowi 
zadaszenie dla klientów oraz ochronę 
przed światłem słonecznym, a jednocze-
śnie umożliwia łatwe obejrzenie towaru 
i jego zakup.  

Każda z fi rm może się pochwalić różny-
mi nadwoziami specjalistycznymi. Grani-
ce opracowania pojazdu pod indywidual-
ne potrzeby są wyznaczone jedynie przez 
wyobraźnię klienta, możliwości dostar-
czonego podwozia oraz zasobność port-
fela osoby składającej zamówienie. W ten 
sposób można spotkać np. chłodnię wyło-
żoną miękką tkaniną, zapewniająca stałą 
temperaturę wnętrza równą 20°C. Komu 
jest potrzebny taki pojazd? To wymóg nie-
których muzeów i kolekcjonerów antyków, 
którzy zrobią wszystko, by transportować 
meble czy obrazy w możliwie najlepszych 
warunkach. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Igloocar

Wkład izotermiczny (chłodniczy) 
w samochodzie Peugeot Expert 
to idealne rozwiązanie dla firm 
cateringowych, gdzie wiele produktów 
dostarcza się „just in timie”.

Taki pojazd ma izolację termiczną wszystkich ścian, drzwi, 
podłogi, a nawet nadkoli zabezpieczonych aluminiową blachą. 

Na życzenie są dostępne m.in. agregat chłodniczy lub chłodząco-
grzewczy, zestaw półek, haków czy ograniczników w postaci 

listew chroniących przed przemieszczaniem się ładunku.

Żarówki najczęściej przepalają się w dro-
dze. Wtedy pudełko z zapasem może okazać 
się zbawienne. Firma Osram oferuje zapaso-
wy zestaw sześciu najważniejszych żarówek 
samochodowych. Takie rozwiązanie pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze, zwłaszcza za 
granicą, ponieważ w niektórych krajach po-
siadanie żarówek zapasowych jest obowiąz-
kowe i jazda z oświetleniem, które nie działa 
prawidłowo, może sporo kosztować.

Zestawy zapasowe zawierają dwie żarówki 
do reflektorów głównych: H4, H7 lub Truck-
star H7 oraz żarówkę do kierunkowskazów, 
świateł stopu lub cofania, do podświetlenia 
tablicy rejestracyjnej oraz 
do parkowania. Cały zes-
taw uzupełniają trzy 
bezpieczniki. 

Żarówki Truck-
star H7 mają nie 
tylko dwukrotnie 
dłuższą trwa-
łość w porów-
naniu ze stan-
dardowymi o na-
pięciu 24 V. 
Wytwarzają także do
100% więcej światła na dro-
dze, a więc zwiększają bezpieczeństwo jaz-
dy. Dzięki temu w połączeniu z trwałością 
i niewielkim stopniem wadliwości pomagają 
zmniejszyć liczbę nieplanowanych przestojów 
związanych z wymianą.

Bardziej skupione światło żarówki Truck-
star skuteczniej oświetla drogę. Opatento-
wana technologia jednoskrętki zapewnia 
lepsze oświetlenie. Dotyczy to zwłaszcza 
ważnego obszaru znajdującego się w od-
ległości od 50 do 100 m przed pojazdem. 
Efekt uzyskiwany jest dzięki wiązce świa-
tła dłuższej o 40 m. Kierowcy szybciej 
identyfikują zagrożenia z dużej odległości, 
prowadzą bardziej przewidująco i mogą 
sprawniej reagować. Lepiej oświetlona dro-
ga sprawia, że jazda jest przyjemniejsza 
i mniej męcząca, co zmniejsza ryzyko spo-
wodowania wypadku. ▐

Fot. Osram
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ają trzy 
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akże do
światła na dro-

Droga pod kontrolą

Przepalona żarówka 
to nie tylko, gorzej oświetlona 
droga, ale również źle 
oznakowany pojazd. 
Kompaktowe pudełko 
z zapasem może pomóc 
skutecznie temu zaradzić.
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Sportowcom więcej się 
płaci. Załadunek i rozła-
dunek spoczywa często 

na ludzkich barkach. Dosłow-
nie. Bo ciasno, bo pośpiech, 
bo nie ma jak podjechać. Poza 
tym z jednej strony chciałoby 
się jak najwięcej przewieźć, 
aby ograniczyć liczbę kursów, 
a z drugiej nie można przesa-
dzić, bo samochód będzie za 
duży i za ciężki. Nie podsko-
czy zwinnie na zaplecze sklepu 
albo w ogóle go nie wpuszczą 
do dzielnicy, gdzie nawierzch-
nie są wrażliwe na nacisk kół. 
Problemów dużo, ale sposo-
bów nie mniej. 

Furgonisko

Samochód dostawczy pra-
cuje jak przenośny fragment 

magazynu. Dobrze, jeśli moż-
na się w nim poruszać równie 
swobodnie, jak wśród półek 
z porządnie poukładanym to-
warem, kiedy nie trzeba się 
wspinać ani schylać. 

Standardowe furgony nie 
wypełniają zbyt dobrze tego 
zadania. Przede wszystkim 
dlatego, że próg załadunku, 
niezależnie od modelu auta 
jest dość wysoko. Trzeba zro-
bić duży krok, co z pakunkiem 
w ręku nie jest ani wygodne, 
ani bezpieczne. Ponadto, 
aby móc wygodnie stanąć 
w środku, trzeba koniecznie 
zaopatrzyć się w odmianę sa-
mochodu z co najmniej śred-
nim dachem. Zwężający się ku 
górze kształt ładowni ograni-
cza jej pojemność i utrudnia 
poustawianie produktów „po 

dach”. Kontener, który całko-
wicie niweluje niedogodności 
wynikające z kształtu i we-
wnętrznej wysokości zwykłe-
go furgonu ma z kolei jedną, 
za to dużą wadę: próg zała-
dunku jest bardzo wysoko i po 
rzeczy schowane głębiej trze-
ba wchodzić po rozkładanej 
drabince albo poprosić kogoś 
o pomoc. 

Alternatywą są furgony, 
które nazwijmy objętościo-
wymi. Powstają na bazie 
zwykłych, ale uciętych za 
kabiną furgonów, a częściej 
po prostu z wykorzystaniem 
podwozi z kabiną i to pod-
wozi szczególnego typu. Do 
takich zabudów wybiera się 
samochody przednionapędo-
we, w jakich kabina z silni-
kiem i układem przeniesienia 

Liczy się efekt
Dystrybucja stwarza duże pole do popisu 
dla ludzkiej pomysłowości. Bo miasto to tor przeszkód, 
a kierowcy nie sportowcy.

napędu ciągnie resztę, która 
może mieć całkiem dowol-
ny kształt. Wystarczy, żeby 
gdzieś było miejsce na pod-
trzymujące zabudowę tylne 
koła. Zadanie ułatwiają pro-
ducenci, a celują w tym firmy 
z południa Europy: Renault 
i francusko-włoskie trojaczki 
z Sevel: Fiat, Citroën i Peu-
geot. Oprócz zwyczajnych 
podwozi z ramą, oferują 
inne, w których za kabiną 
znajduje się nisko biegnąca 
podłoga z nadkolami. W su-
rowym kształcie ma gdzieś 
z tyłu przyczepione tymcza-
sowo światła. Taki pojazd jest 
świetną bazą dla każdego, 
kto będzie chciał mieć niskie 
wejście i wysoki sufit. 

Wytwórcy zabudów mon-
tują nadwozia o kształcie 

Podwozie belgijskiej obecnie firmy Coxx. Podobnie jak niemieckie, firmy 
Ruthmann może zabierać i podnosić specjalne kontenery. Jest również bazą 
dla stałych zabudów z podłogą obniżaną do poziomu jezdni. Ma ładowność od 
1 do 4,2 t i powstaje na bazie Ducato, Mastera/ Movano lub Volkswagena T5. 

Samochód z wymiennym kontenerem typu RCP 80 o dmc 
8 t. niemieckiej firmy Ruthmann. Nadwozie można opuścić 

lub unieść do góry na wysokość 1,6 m. W ofercie jest również 
furgon Ducato z opuszczaną do poziomu jezdni podłogą. 

Zgrabny, jednolity furgon 
z tworzywa. Zbudowany jest na pod-

woziu Transita z tylnym napędem. 
Tym razem chodziło więc nie tyle 

o nisko biegnącą podłogę, co dużą 
objętość i ładowność. 

Małe zestawy naczepowe mogą zamknąć 
się w masie całkowitej 3,5 t, ale nie muszą. 

Producent zestawu CityBox wymyślił cie-
kawy sposób na polepszenie zwrotności.
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niemal idealnego prostopa-
dłościanu i bardzo dużej, prze-
kraczającej znacznie 20 m3

pojemności. Stosują przy tym 
różne technologie. Najbar-
dziej typowa i najprostsza to 
kontener izotermiczny bądź 
w ogóle pozbawiony izo-
lacji. Nawiasem mówiąc, 
w ten sposób powstają rów-
nież ruchome sklepy czy 
bary. Wystarczy, że w jednej 
ze ścian bocznych będzie 
duża, odchylana do góry 
klapa, a pod nią wystawa 
i lada. Inni wykonują ściany 
z tworzywa sztucznego, na-
krywając je półprzejrzystym 
dachem. Są tacy, którzy bu-
dują nadwozie jak szkutnik 
kadłub łódki: jako pojedyn-
czy element, obejmujący dach 
i ściany boczne. Dół karoserii 
jest dekorowany i wzmacnia-
ny przez przetłoczenia. Typo-
wym elementem jest również 
spojler nad dachem kabiny, 
mieszczący zwykle dodatko-
wą półkę i polepszający wła-
sności aerodynamiczne po-
jazdu. Normą są tylko jedne 
drzwi, z tyłu, których skrzy-

dła można otworzyć i „przy-
tulić” do boków nadwozia. 

Furgon taki daje dobry 
dostęp do ładunku. W jego 
wnętrzu można chodzić wy-
prostowanym. Dodatkowe 
akcesoria, np. składane półki 
czy izolowane ściany i agregat, 
roleta zamiast drzwi lub winda 
załadowcza przystosowują go 
do wymagań określonego typu 
towarów. 

Naczepka

Objętością wnętrza, choć 
wygodą ręcznego załadunku 
już nie, konkurują z furgona-
mi małe naczepy. U nas nie-
mal wcale nie znane, cenione 
za to w krajach Beneluksu 
czy we Francji. Współpracują 
one z ciągnikami siodłowymi 
budowanymi na bazie samo-
chodów dostawczych z tylnym 
napędem, np. Iveco Daily czy 
Renault Mascotta. Nośność 
podwozi tych pojazdów po-
zwala zwiększyć ładowność ze-
stawu. Jednak jeśli nabywcy na 
tym zależy, całość: ciągnik plus 
naczepa z ładunkiem, może się 

zamknąć w ramach 3,5 t do-
puszczalnej masy całkowitej. 

Naczepa daje niemal nie-
ograniczone możliwości wy-
boru typu nadwozia i jego 
wyposażenia: agregat, winda 
załadowcza, systemy mocowa-
nia ładunku. Pomysłowi twór-
cy tych pojazdów wymyślają 
urządzenia, wymuszające skręt 
kół naczepy, przez co zestaw 
bez przeszkód pokonuje cia-
sne zakręty i zawraca niemalże 
w miejscu. Naczepa ma jed-
ną lub dwie osie. Rozmiar kół 
zależy od wymaganej nośności 
pojazdu i oczekiwanej wyso-
kości podłogi naczepy. Są bo-
wiem konstrukcje o obniżonej 
podłodze, ze „schodkiem” nad 
siodłem. 

Ciągnik również nie musi 
być typowy. Zdarza się, że ma 
kabinę brygadową. W wydłużo-
nej części mogą być miejsca dla 
pasażerów lub sypialnia. Kabi-
nę można również podwyż-
szyć. Zwykle i tak montuje się 
na niej spojler, aby zmniejszyć 
opór powietrza. „Piętro” moż-
na wykorzystać jako sypialnię 
(dobudówki takie są również 

w ofercie polskich producen-
tów) lub jako miejsce na bagaż. 

Konformiści i ekstremiści

Niezłe efekty można osią-
gnąć, adaptując do samocho-
dów dostawczych rozwiązania 
rodem z ciężarówek. Dodatko-
wa, trzecia oś pozwala ograni-
czyć nacisk na nawierzchnię, 
przy zwiększeniu ładowności. 
Samo nadwozie też może być 
nieco cięższe. Zwykłą „skrzy-
niówkę” można wzbogacić 
o zsuwane kurtyny z boku 
i windę załadowczą. 

Niezłym pomysłem, choć 
już raczej dla małych cięża-
rówek jest nadwozie zsuwane 
w całości ku przodowi, ra-
zem z dachem. Uzyskuje się 
tak platformę, którą można 
ładować niemal w każdy zna-
ny ludzkości sposób. Można 
również przewozić na niej 
„gabaryty”, np. maszyny rol-
nicze, budowlane czy wózki 
widłowe wystające poza ob-
rys nadwozia. 

Najlepsi nie naśladują ni-
kogo. Kilka lat temu pojawiła 
się ciężarówka z hybrydowym 
układem napędowym, która 
opuszczała do poziomu podło-
ża całe nadwozie. Można było 
do niego wchodzić czy wjeż-
dżać, nie oglądając się na nic. 
W dodatku z trzech stron. Po 
bokach były rolety, z tyłu skła-
dana ku górze klapa. 

Ciężarówka była tylko 
prototypem, natomiast są już 
w sprzedaży przednionapę-
dowe furgonetki, w dodatku 
ze standardowym nadwo-
ziem, w których podłogę 
można w całości opuścić do 
poziomu jezdni. Ich ładow-
ność ograniczona jest do-
puszczalną masą auta. Sama 
podłoga wraz z siłownikami 
może podnieść i przewieźć 
1100 kg towaru. 

Są również modele z dużymi 
nadwoziami kontenerowymi 
o ładowności nawet 4200 kg. 

Zostaw mnie

Lepsza od tego byłaby chy-
ba tylko… sama ładownia. 

Kontener-chłodnia firmy KLÉGÉ-EUROP. 
We wnętrzu jest system mocowania ładunku oraz 

przesuwana ścianka, która dzieli nadwozie na komory 
o odmiennej temperaturze z osobnymi wejściami z boku.

Furgon o dużej objętości na podwoziu Mastera 
z przednim napędem. Ściany z tworzywa 
sztucznego osłonięte są listwami z miękkim 
obiciem. Zestaw dla dostarczyciela „ludwików” 
i innych ekskluzywnych mebli.

Mała rzecz, a cieszy. Skrzyniowy 
Opel Vivaro ma podłogę niżej niż 
większość tego typu aut. Dla dostawcy 
sadzonek? 

Kurtyna z windą i osią wleczoną. 
Tak zwykle wyglądają znacznie większe 

pojazdy. Taki Transit jest „przyjazny 
dla podłoża”.
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AB Borowski 

Acord Sp. z o.o. 

Alu Body Bartosz Gmur 

Alutech Zakład Nadwozi Samochodowych 

Auto Adapta Sp. z o.o. 

Auto Chłodnia Marian Piechowiak 

Auto Nadwozia Bednarczyk Sp.j. 

Auto Nadwozia Matczak 

Auto Zabudowy – Olsztyn 

Auto Zabudowy Ługowscy 

Body Plus Sp. z o.o. 

Car Frost Servis 

Cargotech Nadwozia Samochodowe 

Cargo-Wit Nadwozia Samochodowe 

Centrum Pojazdów Dostawczych Biacomex 

D.A.C Zabudowy Samochodowe 

DPR Przemysław Runowski 

PRZEGLĄD PRZEGLĄD 
PRODUCENTÓW ZABUDÓWPRODUCENTÓW ZABUDÓW

 F IRMA
ZAKRES USŁUG

W krystalicznej postaci, bez 
silnika, kółek i kabiny. Takie 
rozwiązanie też jest do ku-
pienia. I to bynajmniej nie na 
straganie z artykułami z ba-
śni z tysiąca i jednej nocy, ale 
w Niemczech i Belgii. 

Działające tam fi rmy opra-
cowały wyjątkowy system 
nadwozi wymiennych. Są one 
kontenerami wyposażony-

zabrać kontener, pojechać do 
hurtowni i unieść go tak, aby 
podłoga znalazła się na po-
ziomie rampy załadowczej. 
Najbardziej elastyczne pod 
tym względem jest rozwiąza-
nie niemieckie. „Widelec” się-
ga niemal tam, gdzie widlak: 
od poziomu zero do 1,6 m
w górę. Model o dmc 3,5 t ma 
ładowność 1000 kg, wersja 
pięciotonowa 2140, a ośmio-
tonowa – 3100 kg. Mniejsze 
modele powstają na bazie 
przednionapędowych samo-
chodów dostawczych, głów-
nie Fiata Ducato. Największy 
na bazie zmodyfi kowanego 
Mercedesa Vario z napędzaną 
przednią osią (fabrycznie ofe-
rowane są modele z napędem 
na tył oraz 4×4). 

Kontener może być dostoso-
wany do potrzeb nabywcy. Ma 
następujące warianty długości 
i szerokości:
� 3900×1870 mm – dla mode-

lu o dmc 3,5 t,
� 4300×1870 mm – model 

o dmc 5 t,
� 4500×1720 mm (na życzenie 

1820 mm) – model o dmc 8 t. 
Wewnętrzna wysokość kon-

tenera pozwala chodzić po 
nim z wyprostowaną głową, 
a także wjeżdżać do środka 
mechanicznymi „pomocnika-
mi”, np. wózkami widłowymi. 
Kontener może mieć formę 
zamkniętego pudła, izotermy, 
chłodni oraz skrzyni nakrytej 
plandeką bądź otwartej. Auto 
może pracować jako namiast-
ka wywrotki. W branży innej 
niż dystrybucja kontener może 
być ruchomym laboratorium, 
przychodnią czy sanitarką. 

Największą zaletą małego 
kontenerowca jest, że wy-
starczy jedna osoba do jego 
obsługi. Kierowca załaduje, 
rozwiezie, rozładuje nawet bez 
pomocy dodatkowych urzą-
dzeń, choć wózek paletowy czy 
widłowy na pewno ułatwią mu 
pracę. 

Nowoczesna dystrybucja 
oszczędza człowieka, ale sama 
też wymaga opieki. Co komu 
z opuszczanej podłogi, kiedy 
droga nierówna? ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Karoseria w harmonijkę i już można 
zabrać coś większego. Uniwersalne 
nadwozie może pracować również 

jak zwykła kurtyna. 

Gemco Bandit, czyli jak dawać i brać 
w tempie Jessie Jamesa. Hybrydowy 
napęd przednich kół i opuszczane 
w całości nadwozie sprawiają, że proto-
typ sprzed kilku lat nie traci na świeżości.

mi w uchwyty do unoszenia 
i przewożenia przez specjalne 
samochody. Auta te, jak żadne 
inne zasługują na przezwisko 
„widelec”, jakim obdarza się 
u nas ramowe podwozia zwy-
kłych ciężarówek. Składają się 
z kabiny i znajdujących się za 
nią dwu ramion z kołami. Po-
między te ramiona wsuwany 
jest kontener. Jak działa samo-
chód?

Może obniżyć kontener do 
poziomu jezdni, aby dało się 
go wygodnie wypełnić to-
warem. Może go po prostu 
zostawić i pojechać obsłużyć 
innego klienta. Może również 
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Grew Plus Tomasz Grześkowiak 

Hasse Europe Sp. z o.o. 

Henschel Sp. z o.o. 

Igloocar Sp. z o.o. 

Iglootruck Sp. z o.o. 

Jegger Łukasz Kasperkowiak 

Kajjad s.c. 

Kamil Nadwozia s.c. 

Karoseria Bydgoszcz 

Kastpol Sp. z o.o. 

KH Kipper Sp. z o.o.

Konar Sp.j. 

Mig-Trans Krzysztof Migaj 

Miko przedstawiciel Cold Car 

Mors-Borek 

Moto Wektor Sp. z o.o. 

MRauto Sp. z o.o. 

Nadwozia Auto Boss 

Nadwozia Partner Sp.j. 

Zabudowy/usługi:

Planen Zbigniew Michałowski 

Polimerc Sp. z o.o. 

Pol-Moder Sp.j. 

Pony Auto Polska Sp. z o.o. 

Pryzmat Nadwozia Samochodowe 

Romcar Roman Żołądź 

Servo Cool Sp. z o.o. 

Spier Polska Sp. z o.o. 

Termotrans s.c. 

The European Van Company Sp. z o.o. 

Thermo Cars Poznań 

Tramp Trail 

Twormar s.c. 

Webster Service Sp.j. 

 skrzyniowe kontenerowe furgony serwis pojazdów

 izotermy furgon  izotermy kontener chłodnie furgon chłodnie kontener
    

 serwis zabudów  serwis agregatów specjalne inne usługi
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W ubiegłym roku fi rma zanotowała 
wzrost. Spodziewa się pan go również 
w nadchodzącym sezonie. Skąd taki 
optymizm? 

Nasz rok obrachunkowy kończy się 31 mar-
ca i można już teraz powiedzieć, że zaplano-
waną na 2010/11 sprzedaż na poziomie 35 tys. 
pojazdów, osiągnęliśmy. Rok jest praktycznie 
zakończony. Większość zamówionych pojaz-
dów pracuje już u klientów. Nadal mamy dużo 
zgłoszeń od naszych partnerów handlowych 
i widzimy, że będziemy mogli wyproduko-
wać jeszcze więcej pojazdów. Plan zakłada, że 
w roku 2011/12 będzie to około 45 tys. sztuk. 

Nie obawia się pan, że rok 2008 powróci 
czkawką? 

Jak do tej pory nie mamy żadnych kontrak-
tów, które zostałyby rozwiązane. Sprawy idą 
raczej w przeciwnym kierunku. Nabywcy chcą 
szybciej kupować pojazdy. Myślę, że mamy tro-
chę inną sytuację. Można powiedzieć, że przez 
ostatnie dwa lata prawie nic nie produkowali-
śmy. Lecz z wielu naczep, które nagromadziły 
się na rynku, nie została żadna. Zapotrzebowa-
nie na nowe pojazdy odrodziło się. 

swoimi dostawcami, np. producentami opon 
czy podzespołów. 

Ceny kauczuku bardzo wzrosły, prawie 
czterokrotnie. Ma to odbicie w cenach opon. 
Drożeje stal, co na pewno wpłynie na istotną 
podwyżkę kosztu gotowej naczepy. Prawdopo-
dobnie w najbliższym czasie znów będziemy 
musieli podnieść ceny, aby zrekompensować 
wydatki związane z podwyżkami naszych do-
stawców. To dotyczy całej branży, nie tylko nas. 
U producentów ciągników podwyżki będą re-
latywnie niższe, natomiast u nas będą bardziej 
widoczne. 

Czy razem z ceną urosną całe pojazdy? 
Czy Schmitz interesuje się rozwojem 
zestawów o długości większej niż obo-
wiązująca obecnie w większości krajów 
Europy?

Budujemy dłuższe pojazdy, liczące 14,3 
oraz 14,8 m. Dostarczamy je tam, gdzie pra-
wo dopuszcza je do ruchu. Problem leży 
w legislacji, nie technice. Proponujemy takie 
rozwiązania, jak zestawy 25,25 m, ale jest to 
produkt niszowy. 

Popieramy stanowisko VDA (Verband der 
Automobilindustrie – niemiecki Związek Prze-
mysłu Motoryzacyjnego) w sprawie długich 
zestawów. Uważamy, że to bardzo dobre roz-
wiązanie, wyjście naprzeciw klientom. 

Schmitz jest w ogóle zainteresowany 
produkcją pojazdów niszowych?

Myślę, że znaczny potencjał tkwi w naszej 
produkcji modułowej. Mamy wiele możliwo-
ści dopasowania standardowego produktu do 
wymagań klienta. Jedyny mankament z punk-
tu widzenia nabywcy, to dłuższy czas oczeki-
wania na odbiór gotowej naczepy. Wynika to 
z dostępności części, a raczej ich niedostępno-
ści. Nie można się w nie zaopatrzyć tak łatwo, 
jak w komponenty typowe. 

Firma stale ulepsza swoje naczepy. Gdzie 
jest koniec? Kiedy powie pan: mamy na-
czepę idealną. 

Nasze pojazdy zawsze będą musiały być 
o krok lepsze. Jeżeli porównamy naczepy 
sprzed 60 lat i dzisiejsze, zauważymy wiele 
zmian. Nowości w aspektach jakości, wykona-
nia, obsługi, bezpieczeństwa. Mimo to produkt 
cały czas był uważany za dobry. Proces zmian 
będzie trwał. Wiele zależy od przepisów, czy 

» Chińczycy wejdą 
na pewno «

Sami możemy dużo
Górki i dołki będą zawsze, ale kryzys nie wróci. Na rynku 
szansę mają najwięksi oraz mali, ale wąsko wyspecjalizowani 
– uważa Andreas Schmitz, członek zarządu Schmitz-Cargobull, 
odpowiedzialny za sprzedaż w Europie Wschodniej.

Wiemy, że w naszej branży będą górki i doł-
ki, ale wierzymy, że takiego głębokiego załama-
nia, z jakim niedawno mieliśmy do czynienia 
już nie będzie. 

Bardzo szybko wróciliście do zwykłego 
tempa produkcji. 

Skoki były wysokie, ale możliwe do opa-
nowania. Dobra fi rma naczepowa przewiduje 
wahania produkcji plus-minus 30% i jest na to 
przygotowana. Wszystkie osoby, zatrudnione 
u nas na stałe, zachowały pracę. Utrzymaliśmy 
pakiety socjalne. Rezygnowaliśmy z pracowni-
ków zatrudnionych czasowo, ale teraz wracają. 
Z możliwościami produkcyjnym, które mamy, 
czujemy się bardzo dobrze. 

Nie będzie więc przestojów i kolejek? 
Będą naczepy w każdej liczbie, na każde 
życzenie? 

Jeśli klient będzie chciał zamówić więcej, 
oczywiście może. Widzimy raczej problem ze 
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ustawodawca pozwali na użytkowanie pojaz-
dów 25,25 m i innych. 

Zmieniają się naczepy i sposób ich użyt-
kowania. Czy nabywcy zainteresowani są 
najnowszymi rozwiązaniami pomaga-
jącymi racjonalnie korzystać z taboru? 
Chcą na to wydawać pieniądze?

Telematyka interesuje naszych klientów. Wi-
dzimy to na rynku. Coraz więcej naczep, głów-
nie chłodni jest wyposażanych w tego typu 
system. Te pojazdy jeżdżą. Telematyka pomaga 
w utrzymywaniu stałych kosztów całego ze-
stawu, pozwala skontrolować jakość przewo-
zu, wskazać słaby punkt. Powiedzieć: zobacz, 
w tym momencie temperatura była za wysoka! 
To nie luksus, to obniżenie kosztów. Amorty-
zacja systemu telematycznego trwa od 7 do 15 
miesięcy. Koszt systemu trudno określić. Oferu-
je on tyle funkcji: od kontroli ciśnienia w opo-
nach do pomiaru temperatury w chłodni, że nie 
można go uśrednić. System jest dopasowywany 
do każdego klienta indywidualnie. Może koszto-
wać od 800 do mniej więcej 2000 euro. 

Okres opieki producenta nad produktem 
wydłuża się. Sprzedaż, serwis, narzędzia 
pomagające wykorzystać do maksimum 
możliwości pojazdu. A co potem? Czy na-
czepy Schmitz poddają się recyklingowi? 

Wszystkie nasze produkty mogą być podda-
ne recyklingowi. Od początku lat 90. możemy 
nawet odzyskiwać panele z podłogi, ale… do 
dzisiejszego dnia nie dostaliśmy ani jednej na-
czepy z powrotem! Nasze pojazdy są przeważ-

nie eksportowane do rynków, które są mniej 
wymagające. Spotykamy je w krajach Trzecie-
go Świata, one dalej tam pracują. To zresztą 
nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, że używane 
naczepy Schmitz są droższe niż konkurencja 
z tego samego roku. Ocynkowanie i polakiero-
wanie zapewnia im długowieczność. 

Idąc dalej: czy Schmitz ogranicza emisję 
CO2? 

Jak wiemy, naczepy nie emitują tlenków wę-
gla. Produkcja, owszem tak. Ponieważ skręca-
my śrubami swoje pojazdy zamiast spawać, na-
sze zapotrzebowanie na energię jest mniejsze. 

To samo dotyczy ocynkowania. Wanny muszą 
być podgrzewane, ale nie jest to tak energo-
chłonny proces, jak kataforeza. Mamy dział 
zajmujący się kosztami energii. Zależy nam na 
ich ograniczaniu, zwłaszcza zważywszy ceny 
energii w Niemczech. 

Nie przeniesiecie się do tańszego kraju? 
Czy widziałby pan nową fabrykę w Polsce?

Mamy linie produkcyjne na Litwie 
i w Niemczech. Jedna fabryka może obsłużyć 
obszar o promieniu kilkuset kilometrów. My-
ślę, że za pomocą Litwy i Niemiec Polska jest 
dobrze zagospodarowana. 

kosztów całego zestawu, okaże się, że naczepa 
jest dość tania. Również w eksploatacji. Zro-
biliśmy analizę, z której wynika, że koszty 
utrzymania naczepy to 7% całkowitych kosz-
tów użytkowania zestawu. Jeżeli teraz te 7% 
klient zechce zmniejszyć do 6,5 i kupi tańszą 
naczepę, to pytanie jest następujące: czy póź-
niej nie będę miał problemów? Czy naczepa 
nie będzie ulegać awariom i czy nagle z 7% nie 
zrobi się 15%? 

Myślę, że klienci to zrozumieją i będą pa-
trzyli na całkowite koszty utrzymania. Że będą 
dalej kupowali nasz produkt, aby uniknąć du-
żych kosztów przestoju, dostarczenia części, 
kar umownych. Wybiorą naczepę niezawodną 
z dobrym serwisem i częściami na zawołanie. 

Koszt naczepy ściśle zależy od ceny ma-
teriałów i komponentów. Koszty produkcji, 
zwłaszcza robocizny nie są tak duże. Aby klient 
w Europie kupił chińską naczepę, musi być ona 
o wiele tańsza. Chińczycy będą więc musieli 
polegać na swoich komponentach. Jeśli zasto-
sują np. osie BPW lub SAF, różnica w cenie bę-
dzie bardzo mała. Idąc dalej: do chińskich osi 
nie będzie części albo będą trudno dostępne. 
Całe osie są znacznie cięższe niż europejskie. 
Chiny nie są naszym poważnym konkurentem. 

Skoro trzymacie się Europy, czy spró-
bujecie wzmocnić swoją pozycję, przej-
mując słabszych? Czy nadchodzi kres 
rozdrobnienia producentów w branży 
naczepowej? 

Konsolidacja w branży będzie trwać. Gdy 
mówimy o producentach ciągników, ich liczba 
zamyka się poniżej dziesięciu, a jeżeli o produ-
centach naczep, w grę wchodzą setki fi rm na 
jeden kraj. Uważam, że są dwie drogi. Można 
bardzo dużo produkować, jak my – dodając 
odpowiednią jakość i obsługę, które można 
osiągnąć tylko w produkcji masowej. Można 
też wyspecjalizować się w wąskiej dziedzinie. 

Na pewno będzie parę fi rm średnich, ale 
otwarta jest kwestia, czy będą na tyle dużo in-
westować, aby utrzymać się na rynku. W ich 
przypadku najgorzej wypada klient. Dają sie-
dem lat gwarancji, ale po trzech latach nie ma 
producenta, nie ma części zamiennych. Mnie 
zawsze mówiono: nie zostawaj pośrodku! To 
jest problem mniejszych producentów. 

Jesteśmy przeciwko przejmowaniu małych 
fi rm. Jeśli już, interesują nas tylko takie, które 
mają szansę na rozwój, na przykład fabryka 
w Gotha. Generalnie nasza strategia polega na 
rozwoju własnymi siłami. Mamy na to jeszcze 
dużo miejsca. Poza tym jak jesteś numerem je-
den, możesz przejąć tylko kogoś, kto jest słab-
szy. Zawsze jest obawa, czy przejmując inną fi r-
mę, nie obniży się jakości własnego produktu. 
Nie ma sensu inwestować w przedsiębiorstwa, 
które robią to samo, co my. ▐

Rozmawiał Michał Kij
Fot. M. Kij

» Podwyżki cen będą 
w całej branży «

Znów do góry

Wyniki Schmitz-Cargobull w ostatnim roku obrachunkowym 2010/11 wskazują, że sytuacja 
się poprawia. W nadchodzącym sezonie firma zamierza wyprodukować 45 tys. pojazdów. 

  2006/07 07/08 08/09 09/10 10/11*
Produkcja pojazdów (szt.) 50257 66692 40747 12818 35000
Obroty (mln euro) 1685,3 2113,6 1594,4 666,3 1100
Zysk EBT z udziałami obcych 
spółek (mln euro) 114,5 179,2 30,8 –83,2 15
Liczba zatrudnionych 4400 5360 4126 3195 4000

*dane szacunkowe

Poza tym w Polsce mamy dobrego partnera 
i możemy oszczędzać koszty, transportując ze-
stawy montażowe do EWT. 

Potrzeby południa Europy: Hiszpanii, Por-
tugalii, Włoch zaspokaja fabryka w Saragossie. 

W Europie trudno spodziewać się du-
żego wzrostu sprzedaży. Czy Schmitz 
przygotowuje się do ekspansji na innych 
kontynentach? 

W najbliższym czasie będziemy koncentro-
wali się na Europie. Mamy nadzieję, że szybko 
zwiększymy swój udział procentowy w sprze-
daży i dalej będziemy się rozwijali. Cały czas 
widzimy możliwość rozwoju w Rosji. To duży 
i wciąż zamknięty rynek. Jesteśmy mocno usta-
wieni w Turcji i będziemy tam jeszcze bardziej 

widoczni. Prowadzimy obecnie analizę rynków 
globalnych. Nie można jednak zapomnieć, że 
tutaj technologia jest najbardziej rozwinięta. 
Klienci z Chin, Indii czy Ameryki Południowej 
oczekują innego produktu niż Europa. 

Obawia się pan, że Chińczycy zrobią 
pierwszy krok i będą ze swoimi naczepa-
mi w Europie, zanim Schmitz zjawi się 
w Chinach? 

Chińczycy wejdą na rynek naczep na pew-
no. Nawet jeśli nasz produkt jest lepszy, bę-
dziemy musieli z nimi konkurować. Jeżeli roz-
ważymy cenę chłodni czy fi ranki, jako część 
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Ubiegły rok fi rma Solaris Bus & Coach 
zamknęła sprzedażą 1120 pojazdów 
– największą w ciągu 15 lat swego 

istnienia, choć tylko o 6 szt. wyższą wzglę-
dem 2009 r. Solaris umocnił swój prymat 
na polskim rynku, osiągając 36,6% udzia-
łów (407 szt.) w puli całkowitej i 53,6% 
w segmencie autobusów miejskich nisko-
podłogowych i niskowejściowych. W eks-
porcie, który wyniósł łącznie 713 szt. zwra-
ca uwagę niezmiennie stabilna trzecia pozy-
cja wśród dostawców taboru w Niemczech 

(za Evobus i MAN) oraz zajęcie drugiej 
lokaty (po Volvo) na hermetycznym dotąd 
rynku szwedzkim. Nowe przyczółki na ma-
pie zagranicznej sprzedaży Solaris uchwycił 
w Bułgarii, Serbii i Hiszpanii oraz w za-
morskim departamencie Francji – wyspie 
Reunion na Ocenie Indyjskim. Zamorskie 
podboje to „trudna i bolesna szkoła” – przy-
znała Solange Olszewska, dlatego dalszych 
jej fi rma na razie nie podejmuje. Wyjątek 
stanowi przystąpienie do przetargu w Abu 
Zabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich, do których Solaris dostarczył 
przed 3 laty 225 autobusów.

Eksportowe nowości

W 2010 r. weszły do produkcji seryjnej 
i sprzedaży kolejne modele: międzymiasto-
wy Interurbino i hybryda równoległa syste-
mu Eaton na bazie Urbino 12. Pominąwszy 
jeden egz. autobusu międzymiastowego 
zakupiony przez Link – Bus z Zabierzowa, 
obie nowości trafi ają na razie w gusta zagra-

Budowniczy karoserii
Dziś – laserowe spawanie nadwozi autobusów i tramwajów, 
jutro – nowatorska technologia Lekkiego Autobusu Miejskiego.

Urbino BHNS (z francuskiego Autobus o Podwyższonym Standardzie Usług) to hybrydowe U 18 ze stylizowanym 
na tramwaj komfortowym nadwoziem. Posiada system automatycznego naprowadzania na wpisaną do komputera pokładowego 
trasę z funkcją kierowania pojazdem bez udziału kierowcy(!). Firma Transdev testuje go w rejonie Paryża w ramach 
przygotowań do uruchomienia sieci tzw. szybkiej komunikacji autobusowej, opartej na wydzielonych korytarzach ruchu.
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urządzenia laserowe fi rmy Trumpf: ma-
szynę do cięcia i spawania 3D, przecinarkę 
do rur i zaginarkę krawędziową. Nowa li-
nia jest przeznaczona również do budowy 
nadwozi autobusowych. Natomiast mon-
taże końcowe odbywają się odpowiednio 
w Poznaniu (tramwaje) i Bolechowie (po-
zostałe pojazdy).

Kroki w kierunku 
elektrobusu

W ubiegłym roku typoszereg autobusów 
hybrydowych Solarisa uzupełniły kolej-
ne modele Urbino 18: hybryda szeregowa 
systemu Vossloh Kiepe oraz hybryda rów-
noległa systemu Voith, wykonana w odpo-
wiedzi na oczekiwania strony niemieckiej. 
Oba pojazdy przechodzą testy eksploata-
cyjne – tymi „drobnymi krokami”, jak to 
określił Krzysztof Olszewski jego fi rma 
zmierza do elektrobusu. Ponieważ postęp 
technologii magazynowania energii elek-
trycznej wciąż nie osiąga zadowalających 
wyników, Solaris przy współpracy Poli-
techniki Poznańskiej i ośrodka badawcze-
go w Niemczech prowadzi prace studialne 
nad konstrukcją Lekkiego Autobusu Miej-
skiego. Chodzi o ujęcie z masy 12-metro-
wego pojazdu 2,5 tony, bo tyle wg obec-
nego stanu techniki potrzeba rezerwy na 
baterie zapewniające przejechanie 350 km, 
czyli typowy dzienny przebieg autobusu 
w komunikacji miejskiej. Kierunki badań 

Power of Enthusiasm

Rok 2011 jest piętnastym rokiem działania fabryki Solange i Krzysztofa Olszewskich 
w podpoznańskim Bolechowie. Zaczynali w 36 osób od montażu autobusów Neoplan typo-
szeregu N 40, dziś szczycą się dwutysięczną załogą oraz wykonaniem ponad 7 tys. auto-

busów, z których 3 tys. zasiliło rodzimą 
komunikację miejską. 
Rozruch zakładu zsynchronizowali z wy-
kreowaniem popytu na mało znane 
wówczas w Polsce miejskie autobusy 
niskopodłogowe. Na podstawie kilku-
nastoletnich doświadczeń Krzysztofa 
Olszewskiego w Neoplanie stworzyli 
w 1999 r. własną markę autobusów 
Solaris, stylistycznie rozpoznawalną 
(opadająca ku prawej stronie wozu kra-
wędź przedniej szyby) i marketingowo 
konsekwentną (orientacja na innowacyj-
ną technicznie ekologię symbolizowana 
wizerunkiem zielonego jamnika – dziś 
powszechnie kojarzonym z niskopodło-
gowcami z Bolechowa). 

Ekologiczność pojazdów Solarisa wyrażała się nie tylko w spełnianych z wyprzedzeniem 
kolejnych poziomach norm Euro na silniki diesla, ale i w szybkim wprowadzeniu do oferty 
napędów CNG i trolejbusów. Z chwilą prezentacji w 2006 r. autobusu hybrydowego państwo 
Olszewscy przeszli z pozycji doganiających do roli nadających tempo wśród europejskich 
wytwórców autobusów. Klientów zdobywali innowacyjnością produktu oraz elastycznością 
i szybkością dostaw, które przyniosły jednak ze sobą skutki uboczne w postaci dużego 
zróżnicowania stosowanych w poszczególnych seriach produkcyjnych komponentów. To 
w połączeniu z wyższym poziomem kultury eksploatacji i obsługi wymaganym dla tak za-
awansowanych technicznie pojazdów zrodziło problemy dla użytkowników i fabrycznego 
serwisu Solarisa. Jednak doroczne podsumowania wyników firmy pozwalają wnioskować, 
że opanowała te kwestie i wykreowała swoją markę w zakreślonej granicami Unii Europie, 
jako nowoczesną i dostępną na dogodnych dla klienta warunkach. Poza obszarem UE (cie-
kawy geograficznie i technicznie casus kontraktu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
jest tu wyjątkiem) Solarisy okazały się „too sophisticated”, jak to określił Krzysztof Olszewski 
komentując rezygnację z inwestycji w Indiach. Nieugaszony takimi porażkami zapał pań-
stwa Olszewskich do odkrywania nowych tematów i miejsc w branży komunikacji zbiorowej 
jest właśnie miarą solarisowskiego „Power of Enthusiasm”. ▐

skupiają się na skorupowej strukturze 
nadwozia, optymalizacji kształtów profi li 
nośnych i materiałów do ich wykonania 
oraz zastosowania spawu laserowego. Na 
potrzeby produkcji nowej generacji auto-
busów miejskich planowanej na 2015 r. ma 
powstać oddzielna hala. ▐

Jan Getter
Fot. Solaris

nicznych przewoźników. Odwrotnie jest 
w przypadku solarisowskiego tramwaju 
– na 40 szt. premierowego Tramino zdecy-
dowało się ponad rok temu MPK Poznań. 
W końcu 2010 r. w nowej hali w Środzie 
Wlkp. ruszyła produkcja pudeł tramwa-
jowych. Linię technologiczną Solaris wy-
posażył w pierwsze w Polsce nowoczesne 

W szeregowej hybrydzie Urbino 18 z systemem Vossloh Kiepe energia elektryczna 
magazynowana jest na dwa sposoby – w bateriach litowo-fosforowych i w superkondensatorach. 
Ich ładowanie dokonuje się przez silnik spalinowy, rekuperację lub złącze plug-in. Efektywność 
syntezy tych metod akumulacji energii zweryfikują próby eksploatacyjne.

Kluczem do rynku szwedzkiego okazały się 
niskowejściowe Urbino 12 i 15 w wersji 
CNG. Silniki Cummins ISLG zasilane są tam 
mieszaniną gazu ziemnego z biogazem lub 
wyłącznie biogazem. Wysokość osłon butli 
umieszczonych na dachu zrównano 
z wysokością obudów klimatyzacji.
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B rama powoli się podnosi i do warsztatu 
wtacza się Volvo FH 460 Euro 3, rocznik 
2002. Pojazd przejechał blisko milion 

kilometrów i właśnie zakończył swoją służbę. 
W Volvo Truck Center na peryferiach Gotebor-
ga, ciężarówki są rozmontowywane na najdrob-
niejsze elementy, w celu odzyskania materiałów. 

„Największą zaletą takiego podejścia, zarówno 
z perspektywy ochrony środowiska, jak i własne-
go interesu, jest to, że materiały te nie zmarnują 
się” – mówi przedstawiciel handlowy Mikael Olo-
fsson, dokonując oględzin pojazdu, który za chwi-
lę ma być rozłożony na części pierwsze.

Dostarczony przed chwilą samochód ciężaro-
wy będzie nadal służył. Jego najlepsze podzespoły 

zostaną sprzedane na rynku produktów używa-
nych. Wszystkie odzyskane części, nie nadające 
się do sprzedaży, zostaną posegregowane według 
rodzaju materiału: żelazo, aluminium, mosiądz, 
miedź, tworzywa sztuczne, materiały palne itp., 
i zmagazynowane w odrębnych pojemnikach. 
Mocno zużyte elementy trafi ą do pieca hutnicze-
go lub spalarni, w celu ich wykorzystania do pro-
dukcji nowych wyrobów lub w ciepłownictwie. 
Nic nie wyląduje na składowisku odpadów. 

Śmierć wkalkulowana 

Volvo Trucks intensywnie działa na rzecz 
ograniczenia swojego wpływu na środowisko 

naturalne. Już od połowy lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku stosuje starannie przemy-
ślaną strategię recyklingu. 

„Musimy brać pod uwagę środowisko, zaso-
by naturalne i przyszłe pokolenia – mówi Lars 
Mårtensson, dyrektor ds. ochrony środowiska 
w Volvo Trucks. – Co więcej, przekazanie przez 
klienta samochodu do recyklingu ma solid-
ne uzasadnienie fi nansowe. Staramy się w jak 
największym stopniu ułatwiać ten proces, np. 
publikując szczegółowe instrukcje demontażu 
każdego modelu pojazdu.”

Projekt i produkcja każdego samocho-
du ciężarowego Volvo uwzględnia to, co się 
z nim stanie po wycofaniu z eksploatacji. 

Życie po życiu
Samochód ciężarowy opuszczający linię produkcyjną nie zawsze jest całkiem nowy. Jedną trzecią 
jego masy mogą stanowić metale pochodzące z odzysku. Tak jest w przypadku Volvo Trucks.

Projekt i produkcja każdego samochodu ciężarowego Volvo uwzględnia to, 
co się z nim stanie po wycofaniu z eksploatacji. Stosuje się materiały łatwe w recyklingu 
i elementy złączne ułatwiające demontaż podzespołów. 

Niektóre śruby należy odciąć. Z powodu 
korozji, praca przy tym FH wymaga użycia 

pilarki i palnika spawalniczego. 

Volvo Truck Center w Kungälv, w Szwecji 
zajmuje się demontażem samochodów 

ciężarowych od 1988 r. 

Kenneth Olsson wymontowuje spoiler 
dachowy. Jest pęknięty, więc trafi do 
metalowego kontenera. Gdyby pozostał, 
kabina byłaby zbyt wysoka i nie można 
by było jej podnieść. 
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„Opracowując nowy model, wybieramy takie 
technologie, które ułatwiają jego późniejszy 
demontaż i recykling. Przykładowo, do mo-
cowania wiązek elektrycznych i przewodów 
giętkich stosujemy zaciski z tworzywa sztucz-
nego zamiast metalowych, ponieważ demon-
taż metalowych trwa dłużej” – wyjaśnia Lars 
Mårtenssson.

Starannej selekcji podlegają również mate-
riały wykorzystywane do produkcji. „Wyzwanie 
polega na zrównoważeniu wymagań użytko-
wych z podatnością na recykling. Czasem lepiej 
jest zastosować tworzywa sztuczne nadające się 
do przetopienia, a czasem takie, które można 
spopielić” – kontynuuje Lars Mårtensson.

Około 50% odkuwek stalowych w nowej 
ciężarówce powstaje z metalu odzyskanego 
w procesie recyklingu. Ten sam wskaźnik 
w przypadku żeliwa wynosi aż 97%. Ponie-
waż produkcja z wykorzystaniem materia-
łów odzyskanych jest mniej energochłonna, 
w porównaniu z bazującą wyłącznie na nowo 
pozyskanych surowcach, korzyści dla środo-
wiska są znaczne. Ale recykling jest opłacalny 
także pod względem fi nansowym. Zwłaszcza 
w przypadku metali trudno dostępnych, któ-
rych ceny rosną. Obecnie nieco ponad 90% 
kasowanego pojazdu trafi a do powtórnego 
przerobu. Kasacja Volvo FH pozwala odzy-
skać ponad dziewięć ton różnych materiałów. 

Walka ze śrubami

Kenneth Olsson i Jimmy Gustavsson wni-
kliwie kontrolują Volvo FH, dostarczone nie-
dawno do stacji demontażu. „Zwracamy uwagę 
przede wszystkim na wycieki oleju, ale poszu-
kujemy także innych łatwych do zidentyfi ko-
wania usterek. O, ten fragment poszycia jest 
uszkodzony.” 

Wszystkie wgniecenia i skorodowane blachy 
są oznaczane dużą, żółtą strzałką oraz – podob-
nie jak kontener, w którym będą umieszczane 
wymontowane elementy – numerem podwozia 
pojazdu. Chodzi o to, by można było odtworzyć 
pochodzenie – model samochodu, rok produkcji 
i nr partii – każdej części skierowanej do sprzedaży. 

Pojazdy są rozmontowywane od początku do 
końca. Jimmy i Kenneth natychmiast zabierają 
się do pracy. W tym konkretnym przypadku 
czeka ich „walka” ze śrubami zakleszczonymi 
przez rdzę. Zwykle, aby odkręcić takie śruby, 
należy je podgrzać palnikiem spawalniczym. 
Czasami w warsztacie panuje ogłuszający hałas. 

„Zdarza się, że musimy trochę z nimi po-
walczyć, lecz ostatecznie zawsze wygrywamy” 
– śmieje się Jimmy upuszczając rozgrzaną do 
czerwoności, dymiącą śrubę na posadzkę. 

Rozmontowanie samochodu ciężarowego 
„i oczyszczenie wszystkich części, które mają 
być sprzedane, zajmuje ekipie od 6 do 7 dni. 
W sumie, warsztat przerabia około 30 do 40 
pojazdów rocznie. 

Ostateczna rozbiórka 
Stwierdzono, że kabina tego Volvo FH 

jest w dobrym stanie. Zostanie umyta 
i sprzedana. Ponad 10-letnie kabiny rzadko 
udaje się uratować. Zazwyczaj po przetopieniu 
powstają z nich nowe metalowe podzespoły. 

Najpierw jednak usuwa się wszystkie ele-
menty z kabiny i jej otoczenia. Kenneth pod-
łącza przewód do małego zbiornika czynnika 
chłodniczego i przepompowuje gaz do butli 
– dokładnie ważonej, by mieć pewność, że 
zbiornik w pojeździe nie przeciekał. „Usuwa-
nie czynnika chłodniczego to prawdopodob-
nie najważniejsza operacja w całym procesie 
demontażu, ponieważ substancja ta jest szko-
dliwa dla środowiska. W zbiorniku pozostało 
880 g czynnika, co – biorąc pod uwagę wiek 

pojazdu – mieści się w normie” – wyjaśnia 
Kenneth. 

Toksyczny, zabarwiony na zielono glikol 
i olej silnikowy spływają do dwóch pojemni-
ków ustawionych pod pojazdem. Wszystkie 
niebezpieczne dla środowiska ciecze przelewa 
się do szczelnych zbiorników, składowanych na 
zewnątrz hali. Później płyny te zostaną zutyli-
zowane. 

Suwnica zdejmuje kabinę z ramy i moż-
na przystąpić do demontażu wyposażenia 
wnętrza. Fotele, kierownica, tapicerka oraz 
wszystkie podzespoły elektroniczne, o ile są 
w wystarczająco dobrym stanie, znajdą no-
wego właściciela. Reszta przejdzie reinkar-
nację. 

Po kabinie przychodzi pora na demontaż 
skrzyni biegów, a zaraz potem 12-litrowego 
silnika pojazdu. „Skrzynie biegów i tylne osie 
często odsyłamy do regeneracji, ale odbudo-
wa silników jest na ogól zbyt kosztowna. Dla-
tego jednostki napędowe starannie myjemy. 
Wyglądają świetnie, jesteśmy z nich napraw-
dę dumni” – mówi Kenneth, pokazując klika 
wypucowanych silników oczekujących na no-
wych klientów. ▐

Fot. Volvo

Ciekawe…

� Wyprodukowanie samochodu ciężaro-
wego z wykorzystaniem materiałów po-
chodzących z odzysku pozwala zredu-
kować emisję dwutlenku węgla o nieco 
ponad 4 tony. 

� Gdy samochód ciężarowy z silnikiem 
Euro 3 zastąpimy spełniającym nor-
mę Euro 5, zużywającym o blisko 
8% mniej paliwa, emisja cząstek stałych 
zmniejszy się o 80%.

� Nowocześniejszy pojazd emituje w ca-
łym swoim okresie eksploatacji o 86 t 
dwutlenku węgla mniej, niż jego starszy 
odpowiednik, co odpowiada ponad 20 
przelotom tam i z powrotem na trasie 
Sztokholm – Bangkok. 

Jimmy Gustavsson (z lewej) 
i Kenneth Olsson (z prawej) kierują kabiną 
podczas podnoszenia 
tak, aby nie uderzyła i nie uszkodziła 
chłodnicy lub silnika.

Gdy tylko zostaną usunięte wiązki elektrycz-
ne, przewody giętkie i sztywne, złączki, 

zaciski i opaski, nadchodzi czas na podnie-
sienie skrzyni biegów i silnika. Pozostały 

jeszcze tylko osie i zaciski hamulcowe. 

Żółte notatki identyfikują zawartość 
kontenera, np. osie dźwigni zaworowych, 
wałki rozrządu, obudowy koła zamachowego 
czy pióra wycieraczek. 

Silniki w dobrym stanie są pozbawiane 
alternatora, rozrusznika, sprężarki układu 

klimatyzacji, pompy wspomagania 
kierownicy, wentylatora, sprężarki powietrza 

i sprzęgła, po czym wszystkie otwory zamyka 
się czerwonymi zaślepkami. Po dokładnym 

umyciu silnik jest gotowy do sprzedaży.
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