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W  ciągu ostatnich 5 lat ruch na naszych drogach wzrósł o 22%, w tym samym
 czasie liczba kilometrów nowych autostrad i dróg ekspresowych powiększyła się 
 o 112% – głosi dumnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Zrobiono pomiary i tak wyszło. Jednak na optymizm chyba trochę za wcześnie. 
To co w statystykach wygląda imponująco, w rzeczywistości już tak nie zachwyca. 
Przemierzając kolejne kilometry, zaczynamy się zastanawiać, czy jest tak dobrze, 
czy może było aż tak źle?
Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu GPR 2010 na drogach krajowych do najpopu-
larniejszych wśród kierowców dróg w Polsce należy: droga S86 na odcinku Sosnowiec 
– Katowice, autostrada A4 w Katowicach, droga krajowa nr 5 na odcinku Wrocław 
– Bielany Wrocławskie i droga krajowa nr 7 na odcinku Raszyn – Janki. Co to może 
oznaczać? Korki. Tam raczej kierowcy nie podzielą optymizmu urzędników.

15% wszystkich pojazdów 
na naszych drogach stanowią samo-
chody ciężarowe z przyczepami. 
I w ostatniej pięciolatce właśnie 
w tym segmencie odnotowaliśmy 
największy wzrost ruchu, 
o ok. 43%. Zapewne największy 
udział mają w tym ciągniki siodłowe 
z naczepami. W tym samym okresie 
ruch samochodów ciężarowych 
bez przyczep zmniejszył się o 2%. 
Ruch samochodów ciężarowych 
ogółem w ostatnich 5 latach wzrósł 
o ok. 29%. Ale to nie koniec. 
W poprzednich okresach pięciolet-
nich wzrost ruchu ciężarówek był 
jeszcze wyższy niż w tym ostatnim 

i wynosił: 68% w latach 1995–2000 oraz 50% w latach 2000–2005. Co łącznie daje ponad 
3,5-krotny wzrost ruchu samochodów ciężarowych w ciągu ostatnich 15 lat. 
A gdzie inne pojazdy poruszające się po tych wyrastających co i rusz nowych (i starych) 
odcinkach? 
To co naprawdę martwi to spadek ruchu autobusów – tym razem o 18%. Oznacza to 
że coraz więcej osób musi zrezygnować z podróżowania środkami komunikacji 
publicznej na rzecz własnych samochodów. Być może mają też w tym swój udział małe 
busy, które pewnie w statystykach odnotowywane są jako pojazdy dostawcze.
Jedyne z czego możemy się naprawdę cieszyć to spadek o 25% liczby śmiertelnych 
wypadków na naszych drogach. Oznacza to życie dla ponad 600 osób. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Jak było do przewidzenia, nowe silni-
ki są bardziej skomplikowane i droż-
sze. Jedyna pociecha, że podobno nie 

zużywają więcej paliwa, a okresy między 
przeglądami nie skróciły się. Tak przynaj-
mniej zapewniają producenci. 

Kompletny komplet

Oczyszczanie spalin odbywa się tymi sa-
mymi metodami, co do tej pory. Aby wypeł-
nić wymogi Euro 6, zebrano je wszystkie do 
kupy. Przy silniku jest zatem recyrkulacja 
spalin EGR, a w układzie wydechowym fi ltr 
cząstek stałych (DPF) oraz wtrysk moczni-
ka, czyli selektywna redukcja katalityczna 
SCR. Do tego dochodzi polepszona kon-
trola przebiegu procesu spalania, osiągnię-
ta poprzez precyzyjne sterowanie układem 
wtryskowym, dostosowane do chwilowych 
warunków pracy pojazdu. 

Mercedes, który zawsze chce być „nu-
merem jeden”, jako pierwszy pokazał swój 
silnik Euro 6 w czwartek, 17 marca 2011 r.
Jednostka ta jest dzieckiem globalizacji. 
Projektując ją, Niemcy skorzystali z po-
mocy należącej do koncernu fi rmy De-
troit Diesel. W 2007 r. przedstawiła ona 
silnik DD15, który zapoczątkował nową 
rodzinę jednostek HDEP (Heavy Duty 

Engine Platform) dla pojazdów koncernu 
Daimler. Następnej jesieni pojawiła się 
mniejsza wersja DD13, która trafi ła do 
amerykańskich ciężarówek Freightliner 
i Western Star, a po trzech latach również 
do japońskiego Mitsubishi-Fuso. Wy-
korzystując ją jako bazę, konstruktorzy 
Mercedesa stworzyli własny silnik OM 
471, przystosowany do warunków euro-
pejskich. 

Jest to sześciocylindrowa jednostka rzę-
dowa z dwoma wałkami rozrządu w gło-
wicy (DOHC), wtryskiem common rail 
i czterema zaworami na cylinder. To 
pierwszy członek przyszłej rodziny źródeł 
napędu nazwanych „Blue Effi  ciency Po-
wer”. Ma pojemność 12,8 l i wersje o mocy: 
421, 449, 476 i 510 KM. Pokrywają one po-

trzeby większości nabywców używających 
ciężarówek do typowych prac. 

Dwa tygodnie później, również w czwar-
tek, 31 marca odsłoniła swoje silniki Sca-
nia. Bazują one na znanych 13-litrowych 
motorach DC13, które także mają po sześć 
cylindrów w rzędzie. Moc odmian Euro 6 
wynosi 440 i 480 KM. 

Szwedzi od razu przedstawili cały samo-
chód. Będzie można go kupić, gdy tylko 
w jakimkolwiek kraju zostaną wprowa-
dzone w życie przepisy homologacyjne 
dla ciężarówek Euro 6. Najwcześniej spo-
dziewane jest to w Szwajcarii, która pew-
nie jak zwykle uprzedzi Unię Europejską. 
Możliwe, że w ojczyźnie Wilhelma Tella 
odpowiednie przepisy będą gotowe już we 
wrześniu 2011 r. 

Drogie Euro 6
Mercedes-Benz i Scania mają już silniki zgodne 
z przyszłą normą ekologiczną. Czy pośpiech się opłaca?

Jaskółki

Pierwsze silniki Euro 6 w Europie.
Marka Typ Pojemność  Moc Moment obr.
  (dm3)  (KM/kW/obr/min) (Nm/obr/min)
Mercedes-Benz OM 471 12,8 421/310/1800 2100/1100
Mercedes-Benz OM 471 12,8 449/330/1800 2200/1100
Mercedes-Benz OM 471 12,8 476/350/1800 2300/1100
Mercedes-Benz OM 471 12,8 510/375/1800 2500/1100
Scania DC13 109 440 12,7 440/324/1900 2300/1000÷1300
Scania DC13 110 480 12,7 480/353/1900 2500/1000÷1300
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Niemcy pokazali na początek tylko sil-
nik. Actros, który będzie w niego wypo-
sażony, został zapowiedziany w piątek, 
15 kwietnia. Do sprzedaży trafi  w drugiej 
połowie 2011 r. – zapewne równocześnie 
ze Scanią. Obaj producenci idą łeb w łeb. 

Pulsujące i zmienne

Silnik Mercedesa został zaprojektowany 
jako lekka, kompaktowa jednostka z położo-
nymi blisko siebie cylindrami. W jej budowie 
wykorzystano żeliwo perlityczne z grafi tem 
wermikularnym: sztywne, odporne na zmę-
czenie i dobrze tłumiące drgania. Wykonano 
z niego zarówno głowicę, jak i blok. W pier-
wowzorze, silniku Detroit Diesel DD13 blok 
jest z żeliwa szarego. Jednoczęściowe tłoki są 
ze stali, co ma zapewnić im długą żywotność. 
Tam, gdzie to możliwe, obudowy i osłony są 
z tworzywa sztucznego, co pomogło utrzy-
mać niską masę jednostki napędowej. 

W układzie zasilania jest szyna common 
rail z wtryskiem X-Pulse. Jego działanie po-
lega na optymalizowaniu dawki paliwa dosta-
jącej się do cylindrów. Możliwy jest nie tylko 
wtrysk sekwencyjny i dozowanie ilości pali-
wa, ale również tempo jego podawania. Sto-
sownie do chwilowego obciążenia wyregulo-
waniu ulega ciśnienie wtrysku, maksymalnie 

Silnik OM 471 opracowany przez Mercedesa 
na bazie „światowej” rodziny jednostek HDEP 
firmy Detroit Diesel. Zwarta budowa i nowo-
czesne materiały uzupełnione są przez zaawan-
sowany układ zasilania i oczyszczania spalin.

Układ wtryskowy X-Pulse stosowany 
przez Mercedesa.

sięgające 2100 barów. Porcja paliwa może być 
ustawiana osobno dla każdego z cylindrów. 

Silnik Scanii ma żeliwny blok i stalowe 
tłoki. W dolnej części usztywniony jest uże-
browaniem, tak jak w Mercedesie. Firma wy-
korzystała swoją odmianę układu common 
rail, wtrysk XPI. Dostarcza on paliwo pod 
maksymalnym ciśnieniem 2400 bar; średnie 
wynosi 1800. W obu jednostkach zastosowa-
no turbosprężarki o zmiennej geometrii. 

EGR wymusza rozbudowę układu 
chłodzenia. W Mercedesie pracują w nim 
dwie pompy, przy czym jedna działa w za-
mkniętym obiegu i włącza się tylko, gdy to 
niezbędne. Wraz z działającą analogicznie 
sprężarką powietrza dla układu hamulco-
wego poprawiają „bilans energetyczny” 
pojazdu. W Euro 6 Scanii porcja spalin 
wracających do cylindrów jest mniejsza 
niż w jednostkach Euro 5 (do 25 wobec 
30%). Konstruktorzy mogli sobie na to po-
zwolić, ponieważ przy wydechu jest SCR. 

Scania zafundowała sobie zwarty, jedno-
częściowy zespół służący do odprowadzania 
i utylizacji spalin. Ma formę małej skrzy-
neczki, zawierającej: katalizator utleniający, 
pełnoprzepływowy fi ltr cząstek stałych oraz 
umieszczone za nim dwa równoległe kata-
lizatory SCR i nieprzereagowanego amo-
niaku. Filtr cząstek stałych regeneruje się 

Silnik Euro 6 znajdzie się w nowym Actrosie, 
którego premierę właśnie zapowiada Mercedes. 
Sprzedaż rozpocznie się jesienią 2011 r.

samoczynnie, w sposób ciągły podczas jazdy. 
Ponadto wyświetlacz w kabinie informuje, 
kiedy kierowca powinien sam zregenerować 
fi ltr z pomocą odpowiedniego stylu jazdy lub 
przycisku w kabinie. Konieczność wymiany 
fi ltra nie powinna zdarzać się częściej niż raz 
na ćwierć miliona kilometrów lub co dwa 
lata. O tym również informuje wyświetlacz. 

Praktycznie te same

Silniki Euro 6 Scanii będą montowane 
w ciągnikach i podwoziach z kabinami G i R 

Zwarta „fabryka chemiczna” Scanii, 
czyli montowany na ramie moduł zawierający 
katalizator utleniający, pełnoprzepływowy filtr 

cząstek stałych oraz dwa równoległe katali-
zatory SCR i nieprzereagowanego amoniaku.

Spaliny Scanii są oczyszczane w kilku stopniach. Kompaktowy tłumik wyposażony jest 
w czujnik NOx na wlocie, katalizator utleniający (DOC), pełnoprzepływowy filtr cząstek stałych 
(DPF), mieszalnik AdBlue, dwa równoległe katalizatory SCR, katalizatory nieprzereagowanego 
amoniaku (ASC) oraz czujnik NOx na wylocie. Pomiar temperatury (oC) odbywa się 
we wszystkich elementach układu przed katalizatorami. Pomiar spadku ciśnienia (ΔP) w filtrze 
DPF umożliwia ocenę stanu filtra.

Modułowa konstrukcja silników pozwoliła 
Scanii szybko opracować wersję Euro 6, 
choć koszty były znaczne. W czasie 
gdy nad nią pracowano, zabierała połowę 
budżetu działu rozwoju.

www.truck-van.pl
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Już w następnym numerze 
przedstawimy wrażenia z jazdy ciężarówką

 Scania z silnikiem Euro 6.

i napędem 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 i 8×4. Wspo-
mniane wieloosiowe podwozia pojawią się 
nieco później, dopiero w 2012 r. Ciągniki 
4×2 Euro 6 mogą być wyposażone w taki 
sam zestaw zbiorników paliwa, co modele 
Euro 5 z układem SCR. Jeśli akumulatory są 
zamontowane typowo, z boku ramy, łączna 
pojemność zbiorników sięga 1370 litrów. 
Jeśli ulokować je na tylnym zwisie, można 
założyć zbiorniki mieszczące 1500 litrów. 

Styl jazdy wersją Euro 6 nie różni się ni-
czym od tego w modelach Euro 5. Natural-
nie fi rma zaleca wybór zautomatyzowanej 
skrzyni Opticruise, która pomaga oszczę-
dzać paliwo. Masa własna ciężarówki Euro 6
jest większa o około 75 kg. Zużycie paliwa 
nie powinno wzrosnąć, uspokaja Scania. 
Zużycie AdBlue jest na poziomie 3÷4% zu-
życia paliwa. To mniej niż w Scaniach Euro 5
wyposażonych w SCR. Tam wynosi około 
5÷6%. Silniki Euro 6 przystosowane są do 
spalania oleju napędowego zawierającego do 
8% biodiesla. Trwają prace nad jednostkami, 
które będą spalać 100-procentowe biopaliwo 
bez szkody dla układu oczyszczania spalin. 

Przebieg między przeglądami wynosi 
w Scanii do 150 tys. w ruchu dalekobież-
nym. Taki sam deklaruje Mercedes. Bliż-
sze szczegóły nie są znane. Firma dopiero 

szykuje się do wielkiej premiery nowego 
Actrosa Euro 6. Zapewne znów ma ochotę 
na tytuł „Truck of the Year”, który ostatnio 
przypadł rodzinie Atego – przede wszyst-
kim za wersje z napędem alternatywnym: 
„pierwszą, seryjną, hybrydową ciężarów-
kę”. Nie wiadomo, ile będzie trzeba zapła-
cić za Euro 6 Mercedesa. 

Przedstawiciele Scanii mówią, że na 
Euro 6 trzeba będzie wydać około 12 tys.
euro więcej niż na Euro 5. Co mamy 
w zamian? W perspektywie są ulgi w opła-
tach drogowych, jakie zapewne zechcą 
wprowadzić rządy państw europejskich. 
Ciężarówki zgodne z Euro 6 będzie można 
również drożej odsprzedawać. W razie po-
trzeby „Euro” można obniżyć do poziomu, 
który zadowoli kolejnego użytkownika. 

Wygląda na to, że Euro 6 nie przynie-
sie rewolucji technicznej. Zatrzyma się na 
wprowadzeniu nowego porządku w cenni-
kach, co w przypadku innowacji, zwłasz-
cza ekologicznych jest już regułą. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler, Scania

Euro 6 po Euro 2012

31 grudnia 2012 r. – tego dnia wchodzi w życie norma Euro 6 na terenie Unii Europejskiej 
i kilku sąsiadujących z nią krajów. Od razu będzie dotyczyć wyprodukowanych właśnie, nowych 
pojazdów. Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy zacznie obowiązywać rok później.

Dopuszczalne poziomy emisji są następujące: 
  Euro 6 Euro 5
tlenki azotu 0,4 g/kWh 2 g/kWh
cząstki stałe 0,01 g/kWh 0,02/0,03 g/kWh
liczba cząstek stałych  600 lub 800 mld/kWh –

Pomiar liczby cząstek stałych to nowość. Ich poziom w cyklu badań w stanach przejściowych 
nie może być większy niż 6,00×1011 cząstek/kWh, a w cykl badań w stanach stacjonarnych 
8,00×1011. Jedna kilowatogodzina odpowiada energii zużywanej w ciągu około 30 s przez 40-to-
nowy zestaw drogowy jadący z typową prędkością podróżną. W przypadku Euro 5 nie ma obo-
wiązku zliczania cząstek, jednak szacuje się, że ich liczba została zredukowana o około 99%. 
Euro 6 to pierwszy krok w kierunku wdrożenia ogólnoświatowych norm emisji spalin, które 
obowiązywałyby w Europie, Ameryce Północnej i Japonii. Poziomy emisji Euro 6 są zbliżone 
do EPA 10 w USA oraz Post NLT w Japonii, wprowadzonych z początkiem 2010 r. Euro 6
jest pierwszą normą, która przewiduje certyfikację silników według cyklu WHDC (World Har-
monized Duty Cycle – Ogólnoświatowy Zharmonizowany Cykl Badań).

Od 1 lipca 2010 roku kierowcy ciężarówek 
i autobusów poruszający się wybranymi dro-
gami ekspresowymi, autostradami i płatnymi 
odcinkami dróg krajowych będą korzystać 
z elektronicznego systemu poboru opłat dro-
gowych. Oznacza to radykalny wzrost kosz-
tów dla branży transportu drogowego. Na 
podstawie porównania z wybranymi krajami 
UE w zakresie obowiązujących opłat, jak 
również planów rozszerzenia dróg objętych 
systemem ETC (Electronic Toll Collection) 
na terenie Polski, można spodziewać się, iż 
wydatki te będą w najbliższych latach rosły. 

Tnij wydatki

Z myślą o użytkownikach 
samochodów ciężarowych, którzy 
chcą maksymalizować swoje zyski 
poprzez minimalizowanie kosztów, 
Renault Trucks stworzyło stronę 
podpowiadającą, w jaki sposób 
obniżyć wydatki związane 
z działalnością transportową.

Warto tu zaznaczyć, że wysokość opłat 
będzie uzależniona od normy emisji spalin, 
spełnianej przez dany pojazd. Im będzie 
wyższa, tym przewoźnik będzie mniej płacił 
za przejazd wyznaczonymi odcinkami dróg.

Za pomocą specjalnego kalkulatora do-
stępnego na stronie www.renault-trucks.
pl, zakładka „Z Tobą”/Tnij Wydatki” można 
policzyć koszty, jakie trzeba będzie ponieść 
za przejazdy po drogach Polski, Słowacji, 
Czech, Niemiec i Austrii. Można również po-
równać wydatki poniesione przez samocho-
dy wyposażone w nowoczesny, przyjazny 
środowisku silnik EEV. 

Jednym ze sposobów na utrzymanie ren-
towności firmy jest zmniejszenie kosztów 
poprzez wymianę floty na bardziej ekolo-
giczną. Należy spodziewać się, że wraz 
z wejściem nowego systemu, ceny pojaz-
dów spełniających normy Euro 3 i starszych, 
spadną. Warto więc już teraz zastanowić się 
nad odświeżeniem swojego taboru.

Już wkrótce strona poszerzy się o atrak-
cyjne oferty serwisowe oraz pojazdów uży-
wanych. ▐

Fot. Renault
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Model TGS jest dostępny w róż-
nych konfi guracjach: do jazdy po 
drogach utwardzonych, w wa-

runkach mieszanych oraz typowo tere-
nowych. Gamę podwozi budowlanych 
rozpoczynają samochody 2-osiowe o dmc 
18 t z układem napędowym 4×2 lub 4×4. 
Pojazdy 3-osiowe występują w odmianie 
o dmc 26, 28 i 33 t, w tym przypadku moż-
na wybrać układ 6×4, 6×6 albo 6×4-4, czyli 
z tylną osią skrętną bez napędu. Do naj-
trudniejszych zadań przewidziano podwo-
zia 4-osiowe o dmc 32, 35, 37 i 41 t, dostęp-
ne z układem napędowym 8×4, 8×6 i 8×8.

Na przełaj

Testowy egzemplarz to MAN TGS 
33.400 6×4 o dmc 26 t i rozstawie osi 3600 
+ 1400 mm. Przy jeździe w trudnym te-
renie kierowca może się wspomóc bloka-
dami mechanizmu różnicowego między-
osiowego oraz mechanizmów osiowych. 
W przeciwieństwie do pojazdów z na-
pędem na 3 lub 4 osie, załączanie blokad 
odbywa się nie za pomocą pokrętła, ale 

przycisków umieszczonych z prawej strony 
głównego zestawu wskaźników. Kolejność 
załączania blokad nie jest tu tak istotna. 
Jednak rozmieszczenie przycisków i zdro-
wy rozsądek podpowiada, by wyjeżdżanie 
z opresji rozpocząć uruchomieniem blo-
kady wzdłużnej. Włączenie obu blokad 
(za poprzeczne odpowiada jeden przycisk) 
może nastąpić przy minimalnej prędkości, 
ale nie wolno tego robić, gdy koła napędza-
ne obracają się w miejscu.

Źródłem napędu testowanej wywrotki 
był 6-cylindrowy, rzędowy silnik wysoko-
prężny D2066 o pojemności 10,5 dm3. No-
woczesna jednostka z układem common 
rail osiąga moc 400 KM przy 1500 obr/
min, maksymalny moment 1900 Nm jest 
dostępny w szerokim zakresie 1000÷1400 
obr/min. Sztywny, lekki silnik dobrze 
„trzyma” olej, odciążając kierowcę od czę-
stych uzupełnień i ułatwiając osiągnięcie 
przebiegu między wymianami 60 tys. km 
(lub co 1 rok) w warunkach budowlanych. 
Trwałość silników D20 jest szacowana na 
1,5 mln km przebiegu. Różnice względem 
poprzednich budowlanych MAN-ów wy-

nikają z wymogów normy Euro 5. Firma 
ostatecznie wybrała SCR i musi rozloko-
wać w podwoziu zbiornik AdBlue (w tym 
przypadku 35 l obok 300 l paliwa) oraz tłu-
mik z katalizatorem. 

Silnik współpracuje z manualną 16-bie-
gową skrzynią ZF, wyposażoną w system 
Servo-Shift  ułatwiający załączanie przeło-
żeń. Tak skonfi gurowany układ napędowy 
w zupełności wystarcza do sprawnej jazdy 
w warunkach budowlanych. Nawet przy 
pełnym obciążeniu (ładowność 12 900 kg)
samochód łatwo nabiera prędkości, nie 
sprawiając problemów przy włączaniu 
się do ruchu czy wyprzedzaniu. Warte 
podkreślenia jest również niskie zuży-
cie paliwa. Choć większość jazd odbyła 
się w Warszawie i jej okolicach, co wiąże 
się z częstymi zatrzymaniami i staniem 
w korkach, średnie spalanie bez ładunku 
wynosiło ok. 33 l/100 km, po obciążeniu 
wzrosło jedynie do 38 l/100 km. To niezły 
wynik, biorąc pod uwagę, że pojazd poru-
szał się również po kopnym piachu oraz 
pokonywał liczne wzniesienia. 

Dla wymagających
Już po przejechaniu kilku kilometrów można docenić wygodę kabiny, precyzyjny układ 
kierowniczy, łatwość zmiany biegów oraz komfortowe zawieszenie. MAN TGS dba o dobre 
samopoczucie kierowcy, co w segmencie budowlanym nie zdarza się często.
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Zastosowana przekładnia z nadbiegiem 
sprawia, że na najwyższym przełożeniu 
podczas jazdy z prędkością 70 km/h ana-
logowy wskaźnik pokazuje 1200 obr/min, 
a więc niemal 1/4 „zielonego” zakresu 
obrotów. Po rozpędzeniu samochodu do 
80 km/h, obroty silnika wzrastają do ok. 
1350 obr/min, co stanowi nieco ponad 
1/3 zakresu ekonomicznego. W obniże-
niu zużycia paliwa bardzo pomocny może 
być zastosowany tempomat, który wbrew 
powszechnym opiniom w ciężarówce bu-
dowlanej jest dość istotny: na szosowych 
odcinkach pozwala zwiększyć ekonomikę 
jazdy, a w terenie oszczędzać układ napę-
dowy. Dźwignia zmiany biegów znajduje 
się w odpowiednim miejscu i nie trzeba 
przykładać do niej dużej siły, skok jest sto-
sunkowo krótki, każde przełożenie „wcho-
dzi” bardzo precyzyjnie. W prawidłowej 
obsłudze skrzyni pomagają komunika-
ty pojawiające się na głównym zestawie 
wskaźników. Jest tam wyświetlany symbol 
niskiego i wysokiego zakresu skrzyni, włą-
czony bieg oraz symbol „połówek”. Dla po-
czątkujących kierowców bardzo pomoc-
ny może być też komunikat informujący 
o możliwości uszkodzenia sprzęgła, gdy 
do ruszania zostanie wykorzystany zbyt 
wysoki bieg.

Jak po sznurku
Wiele pochlebnych opinii należy się 

również dla zawieszenia opartego na re-
sorach parabolicznych oraz układu kie-
rowniczego. Samochód, bez względu na 
obciążenie prowadzi się jak „po sznurku”: 
jest całkowicie neutralny wobec głębokich 
kolein czy na połamanej skrajni jezdni. 
Najlepiej jest to zauważalne podczas jazdy 
wąską drogą, kiedy odległość od lusterek 
przy mijających się ciężarówkach wynosi 
najczęściej kilka centymetrów... 

Przednia oś ma nośność 8 t, tylna 13 t. 
W celu najskuteczniejszego ograniczenia 
przechyłów, zastosowano stabilizatory przy 
wszystkich osiach. Samochód jest zatrzy-
mywany za pomocą hamulców tarczowych 
z przodu oraz mechanizmów bębnowych 
tylnych osi, wspomaganych hamulcem sil-
nikowym EVB. Ten ostatni jest włączany za 
pomocą przycisku na końcu dźwigienki po 
prawej stronie kolumny kierownicy, akty-
wuje się w momencie naciśnięcia hamulca 
zasadniczego. Można z niego korzystać na-
wet przy niższych prędkościach (np. dojeż-
dżając do skrzyżowania). Gdy działa, wydaje 
basowy dźwięk, który skutecznie ostrzega 
pieszych czy rowerzystów o zbliżającym się 
pojeździe. Zastosowany układ hamulcowy 
nawet przy wyłączonym EVB jest bardzo 

skuteczny: już przy delikatnym naciśnięciu 
pedału samochód zwalnia bez żadnej zwłoki.

Wypoczynek podczas pracy

Pojazd wyposażono w kabinę typu M 
o wysokości wnętrza 1645 mm i szeroko-
ści 2056 mm. Jest ona przeznaczona dla 
hakowców, bramowców, wywrotek trój-
stronnych i tylnozsypowych, ale może być 
także stosowana w pojazdach z żurawiem, 
przy betonomieszarkach lub w pojazdach 
komunalnych. W porównaniu do TGA 
nowa szoferka zapewnia mniejszy o 4% 
współczynnik oporu powietrza, a jedno-
cześnie większy o 15% strumień powietrza 
kierowany na chłodnicę. Nowe lusterka 
wsteczne, fabryczne spojlery, zmodyfi ko-
wany zderzak i słupki obniżają szumy wia-
tru nawet o 30%. Do środka prowadzą trzy 
aluminiowe stopnie, odpowiednio szero-
kie i zapobiegające poślizgowi. Pierwszy 
stopień zamocowano elastycznie, dzięki 
czemu nie jest narażony na uszkodzenia 
podczas pokonywania wysokich prze-
szkód. Boczne poręcze poprowadzone nie-
mal od podłogi są łatwo dostępne nawet 
dla osób o niższym wzroście. W kabinie 
zamontowano dwa fotele, między którymi 
znajduje się tunel silnika. Ma on niewielką 

Tablica rozdzielcza reprezentuje najwyższe 
standardy, zarówno pod względem funkcjonalności, 
jak i wykończenia. Jest przejrzysta, znakomicie 
rozplanowana, z minimalną liczbą pokręteł 
i przycisków, do których wygodnie sięgać. 

Fotel kierowcy jest 
bardzo wygodny, ale 

przy dłuższych tra-
sach odczuwa się brak 

podłokietników.

Za fotelami 
zmieszczą się 
podstawowe 

narzędzia, kaski 
czy kalosze.

Podwozie 6×4 jest raczej szosowo-
terenowe, ale wyposażono je 
w dodatkowe osłony, np. z przodu 
do zabezpieczenia silnika 
oraz jego osprzętu.

Pod przednią atrapą znajduje 
się teleskopowa tyczka 

umożliwiająca łatwe oczyszczenie 
szyb i lusterek bez 

wchodzenia na kabinę.

Pomocnym wyposażeniem 
wywrotki jest dodatkowy stopień 
na błotniku oraz długa poręcz na 
dachu kabiny, co umożliwia łatwe 
skontrolowanie wnętrza skrzyni. 

W TGS łatwo utrzymać porządek, 
kierowca i pasażer mają 
do dyspozycji mnóstwo 
głębokich półek i starannie 
zamykanych schowków.

Trójstronna wywrotka KH-kipper 
typu W3H ma pojemność 12,1 m3. 
Podłogę wykonano z blachy 
Hardox o grubości 6 mm, a burty 
z Domexu o grubości 4 mm.
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wysokość (260 mm), co pozwala na swo-
bodne poruszanie się we wnętrzu, a jedno-
cześnie zapobiega roznoszeniu zabrudzeń 
od butów. Wewnętrzna długość kabiny 
(1770 mm) zapewnia dużą przestrzeń za 
fotelami, gdzie można przechowywać np. 
ubrania robocze (nie zapomniano o haczy-
kach), buty gumowe czy kaski oraz zestaw 
podstawowych narzędzi. Między fotelami 
zamontowano dwukomorowy pojemnik 
z wgłębieniami na napoje oraz klips do 
przypięcia dokumentów. 

Oba fotele są bardzo wygodne i regu-
lowane w wielu płaszczyznach. W zajęciu 
wygodnej pozycji poma-
ga kolumna kierownicy ze 
zmienną wysokością i po-
chyleniem. Wnętrze kabi-
ny jest jasne i przestronne, 
dobrą widoczność zapewnia 
wysoka szyba czołowa oraz 
obniżone przednie narożniki 
szyb w drzwiach bocznych. 

Bardzo pomocne oka-
zują się również niewiel-
kie szyby zamontowane na 
bocznych ścianach kabiny 
tuż za drzwiami. Ułatwiają 
włączenie się do ruchu. Lu-
sterka główne i szerokokątne 
znalazły się w jednej obudo-
wie, co zdaniem niemieckich 
konstruktorów zapobiega 
ich drganiom wywoływa-
nym przez podmuchy wiatru, zmniejsza 
opór powietrza i hałas. Wszystkie są od-
powiednio duże i do minimum ograni-
czają martwe pole widzenia. Nad przednią 
szybą wygospodarowano dwie szerokie 
półki z panelami czołowymi, które chronią 
pozostawione na nich przedmioty przed 
wypadnięciem.

Centralne miejsce tablicy rozdzielczej 
zajmuje czytelny wyświetlacz podzielony 
na trzy sekcje. W pierwszej znajdują się 
informacje dotyczące załączonego biegu 

oraz tempomatu. Środkowe miejsce wy-
korzystano na dane pojazdu i dane kon-
trolne, zaś poniżej umieszczono pasek 
statusu, na którym pojawiają się wska-
zania menu. Jedyne do czego można się 
przyczepić to przezroczysta osłonka na 
głównym zestawie wskaźników, przez 
którą widać jak przez mgłę.

A może przyczepka?

MAN TGS zaskakuje pozytywnie pod 
wieloma względami. Terenowe podwozie 
6×4 z kompletem blokad mechanizmów 

różnicowych pozwala na swobodne ope-
rowanie w żwirowni czy na powstającym 
placu budowy, nawet bez „wyjeżdżonych” 
dróg dojazdowych. Taka wywrotka na-
daje się nie tylko do transportu kruszyw, 
ale także spaletyzowanych materiałów 
budowlanych. Jest poręczna i zwrotna, 
co ułatwia poruszanie się w ciasnej prze-
strzeni. Pewnym ograniczeniem może 
być ładowność 12  900 kg, stosunkowo 
duża, ale przy operowaniu na dłuższych 
trasach niewystarczająca. W takiej sytu-
acji najlepszym rozwiązaniem będzie do-
łączenie przyczepy o dmc do 14 t (tech-
nicznej 18 t), z którą zastosowany silnik 
poradzi sobie bez trudu. Taka wywrotka 
może pociągnąć także przyczepę nisko-
podwoziową z maszyną roboczą, a po 
dołączeniu żurawia na konsoli wykona 
kolejne zadania na budowie.

Choć TGS jest typowym pojazdem te-
renowym, zapewnia bardzo komfortowe 
warunki pracy. Może wnętrze kabiny jest 
zbyt estetyczne, eleganckie i niepotrzebnie 
tak starannie wykończone, ale za to świet-
nie motywuje kierowcę do postawionych 
mu zadań. ▐

Karol Wójtowicz 
Fot. K. Wójtowicz

MAN TGS 33.400 6×4 BB

Dmc (t) ............................................................................ 26
Ładowność (t) ..............................................................12,9
Kabina ...................................................................... typu M
Silnik ................................................... D2066 LF41 Euro 5
Liczba cylindrów ............................................................ R6
Pojemność (dm3) .........................................................10,5
Moc (kW/KM/obr/min) .........................294/400/1500÷1900
Maks. mom. obrot. 
(Nm/obr/min) ............................................1900/1000÷1400
Skrzynia biegów.......................manualna ZF 16 S 222 OD
Liczba biegów ................................................................. 16
Przełożenie 
mostu napędowego .....................................................4,33
Zawieszenie .........................................resory paraboliczne 
  ................................................................ ze stabilizatorami
Hamulce .......................z przodu tarczowe, z tyłu bębnowe
Napęd ...........................................................................6×4
Przeglądy .................................co 60 tys. km (lub co 1 rok)
Gwarancja ..........................1 rok gwarancji na cały pojazd,
  ...................................2 lata gwarancji na układ napędowy

Lewa burta (typu Hydroboard) jest otwierana 
hydraulicznie o kąt 170o za pomocą dwóch 
siłowników pod podłogą. Takie rozwiązanie 

umożliwia wyładunek urobku z dala od kół bądź 
zasypywanie podłużnych wykopów.

„Sprzedaż FMX-a znacznie przekroczyła 
nasze oczekiwania. W ciągu dwóch miesięcy 
zrealizowaliśmy połowę planu sprzedaży na 
cały rok 2011. Tak duży popyt potwierdza, że 
potrafimy skutecznie spełniać potrzeby klien-
tów” – powiedział Claes Nilsson, prezes Euro-
pejskiej Dywizji Volvo Trucks. 

Na granicy Szwajcarii z Włochami powstaje 
najdłuższy na świecie tunel. Po ukończeniu 
budowy będzie miał długość 57 km. To tu-
taj Danni pokonuje swoim Volvo FMX drogi 
o nachyleniu do 22% i jest bardzo zadowolony 
z nowego miejsca pracy. „To doskonały po-
jazd do trudnych zadań transportowych. Ma 
komfortową kabinę i zapewnia doskonałą wi-
doczność” – mówi Danni. 

Tunel, przewidziany tylko dla ruchu kole-
jowego, będzie łączył północ z południem 

Europy oraz duże porty morskie: Rotterdam 
i Genuę. Jego budowę rozpoczęto pod koniec 
lat 90. ubiegłego wieku. Do użytku ma być od-
dany w 2017 r. Codziennie będzie nim prze-
jeżdżać 300 szybkich pociągów. 

Tunel drążony jest w poprzek góry – 25 m
dziennie. Sporym wyzwaniem okazało się 
usunięcie 13,3 mln m3 urobku skalnego. 
Podczas budowy 20-kilometrowego odcinka, 
między Ramorino a Vezia, transport urobku 
powierzono firmie Beffa Trasporti. Przy re-
alizacji tego zadania firma wykorzystuje całą 
swoją flotę, liczącą 22 ciężarówki Volvo, oraz 
pojazdy podwykonawców. Właśnie tutaj Volvo 
FMX (6×4) pokazuje swoje możliwości. FMX 
pracuje na dwie zmiany, pokonując trasę po 
drogach publicznych i bezdrożach. W ciągu 
jednej zmiany przewożonych jest 2200 ton 
tłucznia kamiennego. 

Renato Beffa już zamówił kolejnego FMX-a, 
i nie jest jedynym przewoźnikiem w Szwajcarii, 
który się na to zdecydował. Volvo FMX zgarnia 
ponad 15% ogólnej sprzedaży samochodów 
ciężarowych w tym kraju. ▐

Fot. Volvo

5000 FMX w pracy
  W ciągu roku sprzedano blisko 
5000 pojazdów Volvo FMX. Teraz 
ćwiczą swoje muskuły w najbardziej 
ekstremalnych warunkach 
roboczych w Europie.
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Mostostal Warszawa jest jedną 
z najlepiej rozpoznawalnych marek 
wśród polskich przedsiębiorstw 

budowlanych. Firma działa na rynku od 
66 lat. Jej pierwszą realizowaną inwestycją 
była budowa mostu im. Ks. Poniatowskiego 
w Warszawie w 1945 r. Stąd też nazwa fi rmy. 
Dzisiaj wchodzi w skład międzynarodowej 
korporacji Acciona. Mostostal Warszawa 
jest aktywny we wszystkich podstawowych 
sektorach branży budowlanej. Realizuje 
projekty dla partnerów zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych. Buduje m.in. stadiony, 
dworce i drogi. W grudniu minionego roku 
zakończyła się budowa nowej trasy ekspre-
sowej S8 od węzła „Konotopa” do „Pry-
masa Tysiąclecia” o długości ok. 10,4 km. 
Droga zapewnia połączenie projektowanej 
autostrady A2, wpadającej do Warszawy 
z kierunku zachodniego, z istniejącą Tra-
są Armii Krajowej w Warszawie. Również 
i tam nie zabrakło Mostostalu Warszawa, 
który był odpowiedzialny za 1,1-kilometro-
wy odcinek. Teraz pracuje między innymi 
przy rozbudowie dwóch nowych odcinków 
dróg: obwodnicy Rzeszowa i Kielc. Właśnie 
tam znajdą zatrudnienie nowo zakupie ze-
stawy. Najpierw będą woziły piasek i kru-
szywa, a później masy bitumiczne.

Stworzony do budowania
Wybrane przez Mostostal Landery to 

nowoczesne pojazdy, zaprojektowane spe-
cjalnie do dystrybucji materiałów budow-
lanych. Zakupione ciągniki napędza silnik 
DXi11 o najwyższej z oferowanych mocy 
460 KM. Maksymalny moment 2200 Nm 
osiąga już przy 950 obr/min. Nowoczesne 
i ekologiczne silniki zapewniają niskie zu-
życie paliwa, czyli emitują też mniej spa-
lin, a to wpisuje się w ekologiczną politykę 
Mostostalu Warszawa. Firma ma zintegro-
waną politykę w zakresie jakości, środowi-
ska i bezpieczeństwa pracy. Jednym z jej 
kluczowych założeń jest minimalizowanie 
negatywnego oddziaływania prowadzonej 
działalności na środowisko. 

Firma nie zdecydowała się na zautoma-
tyzowaną skrzynię Optidriver+. Z silni-
kiem współpracuje manualna, 16-biegowa 
skrzynia ZF 16 S 2230 TO ze wspomaga-
niem zmiany biegów Servoshift  i stero-
waniem linką (eliminuje wyskakiwanie 
biegów spowodowane ruchami kabiny 
względem podwozia). 

Pojazdy wyposażone są w zwalniacz 
Optibrake. W piastach kół są zwolnice. 
Przy niskiej prędkości może być załączona 
blokada mechanizmu różnicowego osi. 

Renault Premium Lander standardo-
wo jest wyposażony w hamulce tarczowe 
z systemem EBS najnowszej generacji 
(EBS 5). Jest to elektronicznie sterowany, 
pneumatyczny układ hamulcowy, dosto-
sowujący indywidualnie siłę hamowania 
każdego koła pojazdu do przyczepności 
na drodze. Pojazdy dla Mostostalu wy-
posażono również w elektroniczne sys-
temy zwiększające bezpieczeństwo: ABS, 
ASR, wspomaganie nagłego hamowania, 
system kontroli momentu silnika przy 
zwalnianiu oraz system kontroli zużycia 
klocków hamulcowych.

Landery zostały przystosowane do pra-
cy w najtrudniejszych warunkach. Wypo-
sażono je we wzmocnione przednie osie 
o maksymalnym nacisku 8 ton, pakiet te-
renowy i nowoczesne, budowlane opony 
marki Bridgestone. Mostostal wybrał cią-
gniki o największym rozstawie osi – 3900 
mm. Zastosowano w nich zawieszenie 
ze stabilizatorem: z przodu paraboliczne 
na resorach piórowych (nośność 8 ton), 
a z tyłu pneumatyczne (nośność 13 t). 
Amortyzatory są teleskopowe. 

Landery w barwach Mostostalu mają 
krótką kabinę zawieszoną na czterech po-
duszkach powietrznych z regulacją położe-

LanderyLandery na obwodnicy na obwodnicy
Przedstawiciele jednego z największych polskich przedsiębiorstw budowlanych, 
firmy Mostostal Warszawa, 23 marca odebrali kluczyki do 20 ciągników siodłowych Renault 
Premium Lander sprzęgniętych z naczepami samowyładowczymi firmy Skibicki.
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Więcej o Renault Trucks Lander dla Mostostalu 
na antenie TVN Turbo w programie „Na osi”. 

Zapraszamy go oglądania. 
Sponsorem programu „Na osi” jest 

wej, a burty z 5-milimetrowej stali Hardox 
450. Stal jest śrutowana, malowana farbą 
podkładową epoksydową oraz nawierzch-
niowo farbą poliuretanową (minimalna 
grubość powłoki lakierniczej to 150 μm). 

Tylna klapa mocowana jest na górnych 
zawiasach i otwiera się automatycznie 
podczas podnoszenia skrzyni. Naczepa 
jest wyposażona w siłownik hydrauliczny 
fi rmy Hyva. Jej kształt wydłużono, montu-
jąc daszek na burcie przedniej oraz tylną 
rynnę zsypową. Ładunek zabezpiecza zwi-
jana na bok plandeka okrywająca o pod-
wyższonej odporności na temperaturę. 

W pojeździe zastosowano osie BPW 
z hamulcami bębnowymi, pierwsza oś jest 
podnoszona. Zawieszenie jest pneuma-
tyczne z zaworem podnoszenia i opuszcza-
nia podwozia z miejsca kierowcy. System 
hamulcowy zawiera EBS i ABS. Producent 
udzielił dwuletniej gwarancji na naczepę.

Nowe zestawy już rozpoczęły pracę. 
Przeszkoleni kierowcy, system Infomax 
i dostosowane do pracy w nie zawsze ła-
twym terenie pojazdy zapewne dobrze 
sprawdzą się w swojej roli. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault 

Dlaczego Renault Premium Lander?

Hubert Rusak, kierownik zespołu ds. transportu 
w Dyrekcji Budownictwa Drogowego 
Mostostal Warszawa SA

Istotną sprawą dla każdej firmy są koszty, gdyż wpływają one na ca-
łokształt produkcji. Niemniej jednak ceniąc sobie jakość, konfigurację 
wyposażenia i warunki serwisowania wybraliśmy ciągniki siodłowe 
marki Renault Trucks. W naszej flocie mamy ciężarówki niemal wszystkich znaczących pro-
ducentów. Na bieżąco monitorujemy sposób ich eksploatacji i koszty z nią związane. 
W 2008 r. kupiliśmy balastowy ciągnik siodłowy Renault Kerax, który współpracuje z nisko-
podwoziową naczepą do przewozu ciężkiego sprzętu i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. 
Zarówno pod względem zużycia paliwa, jak i bezawaryjności spełnia nasze oczekiwania. 
Poza tym te 20 nowych Landerów jest objętych trzyletnią ochroną gwarancyjną, a ich wła-
ściwą eksploatację z pewnością ułatwi najnowsze oprogramowanie Infomax, dzięki któremu 
będziemy mieli pełną informację o sposobie jazdy naszych kierowców. Wszyscy kierowcy 
tych samochodów przejdą też profesjonalny Trening Ekonomicznej Jazdy prowadzony przez 
instruktorów Renault Trucks.
Przed rozpoczęciem każdej inwestycji staramy się zidentyfikować zagrożenia wynikające 
z wpływu naszych procesów produkcyjnych i usługowych na otoczenie. Dbamy, by na re-
alizowanych przez firmę budowach wykorzystywane były maszyny, pojazdy i sprzęt, jak 
najwyższej jakości, co bez wątpienia przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. 
Silniki w samochodach firmy Renault Trucks przy stosunkowo dużej mocy charakteryzują się 
wysokim poziomem czystości emisji spalin oraz niskim zużyciem paliwa, co stanowiło istotne 
kryterium przy decyzji o zakupie tych pojazdów.

„Wydajemy pojazdy liderowi w branży budowlanej. Chciałbym 
podziękować firmie Mostostal, że obdarzyła nasze pojazdy takim 
zaufaniem” – powiedział Philippe Gorjux, prezes Renault Trucks 
Polska (pierwszy z prawej), przekazując symboliczny kluczyk 
Andrzejowi Paczkowi z Dyrekcji Budownictwa Drogowego 
Mostostal Warszawa SA (w środku). Towarzyszył im Jerzy 
Kałucki, dyrektor sprzedaży opon użytkowych w Bridgestone 
Polska (pierwszy z lewej).

Na wyposażeniu wnętrza znalazł się 
zamykany schowek umieszczony 

na tunelu silnika, rzadko spotykany 
w wersjach z krótką kabiną.

Specjalnie na życzenie 
Mostostalu Renault Traucks 
zamontowało Landerom 
ochraniacze na reflektorach.

Naczepy tylnozsypowe firmy Skibicki są dostosowane do dystrybucji 
materiałów budowlanych tj. żwiru, piachu czy kruszywa.

wysiłkiem pracujących na budowie ludzi” 
– zauważa Mariusz Kowalski, key acount 
manager z Renault Trucks Polska.

Do kompletu

Wraz z ciągnikami Mostostal Warszawa 
odebrał rynnowe naczepy wywrotki fi rmy 
Skibicki. Naczepy mają pojemność 25 m3. 
Podłoga została zrobiona z 8-milimetro-

nia. Na dachu jest wywietrznik. Na tylnej 
ścianie zamontowano szybę, co umożliwia 
obserwację tyłu pojazdu z miejsca kierow-
cy. Do kabiny prowadzą trzy oświetlone 
stopnie, co bardzo ułatwia wejście. 

„Dysponowanie najnowocześniejszym 
sprzętem i narzędziami pozwala wyko-
nywać pracę lepiej, szybciej i dokładniej, 
a często wiąże się też z mniejszym zapo-
trzebowaniem na energię i paliwo oraz 
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Wgryzają się Wgryzają się w tematw temat
Wszystkie wywrotki są takie same? Nic podobnego! 
One przystosowują się do środowiska, jak żywe.

i nieraz zabuksowały. Czasem po-
trzebna była pomoc. Na szczęście 
pod ręką były maszyny budowlane 
Liebherr, towarzyszące ciężarów-
kom.

Coroczna impreza zgromadziła 
tym razem nie tylko samochody 
samowyładowcze. Obok nich wy-
stąpiły pojazdy komunalne o nader 
zróżnicowanym zastosowaniu. 

Te same, a inne

Scania wykorzystuje konstruk-
cję modułową. Oznacza to, że te 
same elementy można składać na 
różne sposoby. Ramy, zawieszenia, 
kabiny, silniki, skrzynie biegów 

Kilka gatunków wywrotek 
można było oglądać na po-
czątku kwietnia podczas 

Scania Test Tour 2011. Szwedzkie 
ciężarówki odwiedziły w ciągu 
dwóch tygodni 11 miejscowości 
w całej Polsce: od okolic Warsza-
wy zaczynając, poprzez Wybrzeże, 
Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę, 
w Białymstoku kończąc. Znów 
była okazja przekonać się na wła-
snej skórze, co potrafi ą szwedzkie 
ciężarówki. Był teren łatwy, trudny 
i morderczy. Było mokro i piasz-
czyście. Stromo i wyboiście. Sil-
niki pracowały na maksymalnych 
obrotach. Kierownice wyrywały 
się z rąk. Koła obracały pracowicie 

dają się zestawiać w sposób, który 
zapewnia ciężarówkom zdolność 
przetrwania w każdych warun-
kach. Ba! Nie tylko przetrwania, 
ale efektywnej pracy. Wyjątkowo 
dobrze widać to w pojazdach bu-
dowlanych. 

Wybór zaczyna się właśnie od 
ramy o odpowiedniej wytrzymało-
ści. Scania oferuje ich kilka rodza-
jów. Wykonuje się je ze stalowych 
profi li połączonych nitami. Są 
mocne, ale elastyczne, co jest re-
ceptą na sukces w trudnym terenie. 
Producent zabezpiecza je starannie 
przed korozją, wykorzystując do 
tego własną, unikalną technolo-
gię. Po zagruntowaniu pokrywa 

ramy proszkiem, który ulega roz-
topieniu i tworzy trwałą, twardą 
powłokę. Ważne jest również po-
łożenie ramy. W samochodach 
poruszających się poza asfaltowy-
mi drogami stosuje się najczęściej 
ramy wysokie. Zapewniają one 
odpowiednio duży prześwit i miej-
sce dla wzmocnionego zawieszenia 
i mechanizmów przeniesienia na-
pędu do wszystkich osi. Czasem 
wystarcza rama o wysokości nor-
malnej. Na przykład gdy głównym 
zadaniem pojazdu ma być dowo-
żenie materiału na budowę. Ramy 
o lżejszej konstrukcji są szczegól-
nie polecane dla betonomieszarek. 
„Gruszki” ważą swoje i dobrze jest 
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Cudów dokonywała trójstronna 
wywrotka Elbo z żurawiem HMF 
zabudowana na podwoziu P360 
z napędem 4×4. Samochód był nie 
do pokonania i potrafi ł kierow-
cy wiele wybaczyć. O lepsze szła 
z nim wywrotka Elbo na pod-
woziu 6×6. Przykładem pojazdu 
„z zupełnie innej beczki” był 
ciągnik P380 z kabiną sypialną 
i dołączoną do niego aluminiową 
naczepą samowyładowczą Meiller. 
W przeciwieństwie do wspomnia-
nych wywrotek 4×4 i 6×6 nasta-
wiony przede wszystkim na dowóz 
ładunków na teren budowy. 

Uniwersalny charakter miało 
podwozie P360 z napędem 6×4, 
wsparte na ciężkiej ramie typu E.
Firma Skibicki wyposażyła je 
w trójstronną wywrotkę o objętości 
14 m3 z lewą burtą otwieraną hy-
draulicznie. Między skrzynią, a naj-
krótszą z dostępnych kabin zamon-
towała dodatkowo żuraw HMF. 

Ogniwem łączącym zastosowa-
nia typowo budowlane i komunal-
ne były samochody kontenerowe 
z hakiem załadowczym na podwo-
ziach P230 4×2 i P400 6×4. Scania 
przedstawiła również dwie śmie-
ciarki Ekocel na podwoziach P280 
6×2 z dodatkową osią skrętną. 
W jednym z pojazdów była to oś 
druga, a w następnym – ostatnia. 
Zabudowy były tej samej wielkości 
(22 m3 – w nomenklaturze produ-
centa Medium XL), co stwarzało 
dobrą okazję do porównania od-
miennych właściwości podwozi. 

Spotkania takie, jak Scania Test 
Tour uświadamiają, jak wiele można 
zmienić, wybierając wyposażenie 
pojazdu. Szwedzka marka jest pod 
tym względem bardzo elastyczna 
i stwarza duże pole dla nabywców, 
którzy dobrze wiedzą, czego chcą. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

dzić na zużyciu paliwa i wydłużyć 
żywotność układu napędowego. 
Opcją praktycznie u nas nieznaną 
są „automaty” z przekładnią hydro-
kinetyczną, zapewniające wyjątko-
wo płynne przenoszenie momentu 
obrotowego na koła. 

W podwoziach budowlanych 
stosuje się najczęściej co najmniej 
dwie osie napędzane. Do pracy 
w najcięższych warunkach wybie-
rane są pojazdy z napędem wszyst-
kich osi. W układzie napędowym 
jest więc skrzynia rozdzielcza 
z reduktorem oraz blokady mecha-
nizmów różnicowych: osiowych 
i międzyosiowych. Tu dobra wia-
domość dla przyszłych użytkowni-
ków: Scania zdecydowała się zastą-
pić zestaw przycisków pokrętłem, 
które obsługuje „napędy” użytecz-
ne w terenie. 

Prawo, lewo i do góry

Wśród jedenastki reprezentującej 
Scanię podczas Test Tour wyróżnia-
ły się numery 4 i 5. Obydwa z kabi-
ną G i silnikami o mocy 400 KM. 
Kabina ta po raz pierwszy wystąpiła 
w nowym wystroju, nawiązującym 
do najnowszej serii R. Pomarańczowa 
„czwórka” miała napęd 8×4 i rynno-
wą skrzynię tylnozsypową o objętości 
18 m3 fi rmy Gervasi. Wykonano ją 
z blachy RAEX450. Podłoga miała gru-
bość 8 mm, a ściany boczne – 4 mm. 

Czerwona „piątka” miała napęd 
8×6. Wyposażono ją w trójstron-
ną wywrotkę o objętości 14,6 m3 

fi rmy KH-Kipper. Jako materiału 
na podłogę producent użył 6-mi-
limetrowej stali Domex, a na bur-
ty 4-milimetrowej Hardox. Lewa 
burta była otwierana hydraulicz-
nie. Przy umiejętnej jeździe, z wy-
korzystaniem rozpędu ciężarówka 
była bardzo sprawna i z dużą we-
rwą pokonywała strome podjazdy. 

kabiny: P, G i R dostępne są w od-
mianie dziennej. Wersja krótka jest 
tylko w kabinach P i G. 

Ciągniki mogą naturalnie ko-
rzystać z kabin sypialnych. Poza 
niską jest również podwyższona 
Highline, wygodna na dłuższych 
trasach. Dostępna jest w każdej 
ze wspomnianych serii, przez co 
właściwie „dopasowuje się” do 
wysokości holowanej naczepy. 
W modelu P jej dodatkowym atu-
tem jest nisko położone wejście. 
Highline zapewnia dobre warunki 
wypoczynku na dłuższych trasach. 
Wysokość od podłogi do sufi tu 
wynosi 1,9 m, zatem przebranie się 
wewnątrz nie stanowi problemu. 

Dalej bez AdBlue

Scania przedstawiła już samo-
chody zgodne z Euro 6, w których 
niestety nie obyło się bez układu 
SCR, wymagającego wtryskiwania 
roztworu mocznika do układu wy-
dechowego. Są już gotowe również 
tego rodzaju podwozia budowlane. 
Jednak nim nowa norma wejdzie 
w życie, nabywcy mogą cieszyć się 
z samochodów, które nie są obcią-
żone dodatkowym zbiornikiem 
i wystarczy do nich wlewać tylko 
olej napędowy. Aby spełnić wy-
mogi Euro 5, Scanii wystarcza re-
cyrkulacja spalin EGR, połączona 
z nowoczesnym systemem wtry-
sku paliwa XPI. Wykorzystuje on 
szynę common rail. 

W układzie przeniesienia napę-
du występują skrzynki produkowa-
ne na własne potrzeby przez Scanię. 
Mają po 8 lub 12 biegów. Dostępne 
są również skrzynie z biegiem lub 
biegami pełzającymi: 8+1 i 12+2. 
Do skrzyń 8- i 12-biegowych ofe-
rowany jest mechanizm zautoma-
tyzowanej zmiany przełożeń Scania 
Opticruise. Pozwala on zaoszczę-

je posadowić na w miarę lekkim 
podwoziu, aby zwiększyć ładow-
ność pojazdu. 

Zawieszenie mechaniczne rów-
nież jest jednym z budowlanych 
„być albo nie być”. Prezentowane 
na Scania Test Tour pojazdy wypo-
sażone były w resory paraboliczne. 
Są one trwałe, względnie lekkie, 
a ich progresywna charakterystyka 
przynosi korzyści zarówno pod-
czas jazdy terenowej, jak i szoso-
wej. W miarę wzrostu obciążenia 
resory paraboliczne „usztywniają 
się”. Ponadto zapewniają mniejszą 
masę nieresorowaną w porówna-
niu z resorami eliptycznymi. Do 
kompletu należą hamulce bęb-
nowe, mniej wrażliwe na pracę 
w ciężkim terenie niż tarcze. 

Wymagania co do kabin są ja-
sne. Szoferka ma zajmować mało 
miejsca i niewiele ważyć. Dlate-
go użytkownicy wybierają wersje 
krótkie, dzienne. Jednak moduło-
wa konstrukcja daje Scanii i tym 
razem przewagę. Przede wszyst-
kim, poza kabiną krótką, fi rma 
oferuje nieco obszerniejszą, prze-
dłużoną, którą określa jako „dzien-
ną”. Kilka centymetrów za plecami 
kierowcy zostawia miejsce na rze-
czy, które przydają się na budowie: 
ubrania robocze, kaski, proste na-
rzędza. Termos z kawą i kanapki 
też łatwiej przechować. 

Szwedzi proponują do pojaz-
dów budowlanych zarówno nisko 
położone, zwarte kabiny serii P,
polecane do dystrybucji czy 
w ogóle pracy w mieście, jak i wy-
żej położone kabiny „dalekobież-
nej” serii R. Aby zadowolić szerszą 
rzeszę nabywców, fi rma wprowa-
dziła kilka lat temu pośrednią ka-
binę G. Jest wyjątkowo udanym 
kompromisem, który sprawdza 
się, gdy zadania pojazdu nie są jed-
noznacznie określone. Wszystkie 

Ciągnik Scania P360 z kabiną 
sypialną, ale niską. W sam raz 

do holowania wywrotek.

Podwozie 4×4, lekkie i zwrotne 
wychodziło obronną ręką z każdej 
pułapki zastawionej przez piach 
czy niewprawionego kierowcę. 

Szkoła ekonomii. Relatywnie lekkie 
podwozie 8×4 z tylnozsypową „rynną” 

Gervasi. Dla tych, którym zależy przede 
wszystkim na ładowności i objętości.

Wywrotka firmy Skibicki z żurawiem HMF. 
Ciężka, wysoko położona rama i napęd 
6×4 czynią ją odporną na trudy jazdy poza 
asfaltowym dywanikiem. 
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Dlaczego Trakker jest tak dobry? Ponie-
waż najcięższe odmiany, które mogą 
poruszać się po drogach publicznych 

to nie koniec, ale środek palety modeli. Bu-
dowlane Iveco może znacznie więcej. 

Wśród skał

Trakker powstał na zamówienie tych, 
którym droga nie kojarzy się z czymkol-
wiek równym i gładkim. Potrafi ą dostrzec 
ją tam, gdzie inni widzą tylko gruzowisko 
i rachityczne trawy. Kamieniołom, kopal-
nia, konglomerat kruszyw przed obróbką. 
W takim otoczeniu dojrzewał Trakker. 

Pojawił się w 2004 r. jako następca Euro-
Trakkera. Obecny wygląd uzyskał w 2007 r.
Po raz pierwszy można było go oglądać 
w nowej postaci podczas targów Solutrans 
w Lyonie. Niesłychanie interesująca im-
preza, gdzie wytwórcy z południa Europy 
skutecznie równoważą przewagę Niem-
ców, do jakiej przyzwyczaiły nas targi 
w Hanowerze. Francja to nie tylko Paryż. 
To również związane z nią sentymentem 

i interesami kraje Afryki Północnej. Okoli-
ce, gdzie Iveco czuje się znakomicie. Zara-
zem poligon nieprzebranych doświadczeń. 
Miejsca, gdzie nie ma nic prócz piasku 
i upału. Przynajmniej w dzień. W nocy jest 
przymrozek. 

Włosi słyną z pięknych karoserii, ale wiele 
wskazuje na to, że projektowanie Trakkera 
zaczęli z całkiem innej strony. Nie od kabi-
ny, ale od spodu. Jego kręgosłup to rama ze 
stali o podwyższonej wytrzymałości i wyso-
kiej granicy plastyczności. W trudnym tere-
nie reaguje do pewnego stopnia elastycznie 
i nie odkształca się trwale. Nabywca może 
wybrać grubość podłużnic. Mają przekrój 
litery C. Siedmiomilimetrowe (dokładnie 
7,7 mm) idą do samochodów szosowych 
o technicznej dmc 26 lub 34 ton – w zależ-
ności od tego czy mają trzy czy cztery osie. 
Grube na cały centymetr są bazą mocarzy, 
których masa całkowita dochodzi do 38 
w trzyosiowych lub 40 ton w czteroosiowych. 

Zawieszenie tworzą resory wielopióro-
we: półeliptyczne lub paraboliczne. Mecha-
niczne jest standardem w wersjach z napę-

dzanymi wszystkimi osiami. W odmianach 
6×4 i 8×4 można zamówić z tyłu wózek 
zawieszony pneumatycznie, wyposażony 
w system ECAS utrzymujący stałą odle-
głość ramy od podłoża. Stateczność cięża-
rówki poprawiają stabilizatory. 

Typ hamulców dopasowany jest do ro-
dzaju podwozia, a ten do zastosowania sa-

Trekking poza traktem
Tylko ciężkie i superciężkie. Takie samochody obejmuje gama Iveco Trakkera. 
W takich też warunkach sprawdza się najlepiej.

Chaos jest pozorny. Tablica rozdzielcza jest 
zgodna z wymogami ergonomii, a niski parapet 
to duża zaleta w terenie i na budowie, gdzie 
trzeba mieć oczy dookoła głowy. 
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moduł reklamowy 90x50 mm 

Skuteczna promocja 
za niską cenę

za jedyne 600 zł netto

tel. 22 213 88 28
reklama@truck-van.pl

mochodu. Przednia oś lub osie, jeśli nie są 
napędzane, mają hamulce tarczowe. Mogą 
one również występować przy tylnych 
osiach z przełożeniem pojedynczym. Osie 
napędzane, w tym osie ze zwolnicami, za-
wsze wyposażone są w bębny, które nie są 
tak wrażliwe na zabrudzenie jak tarcze. 

Nie milcz serce

Poza wersją 4×2 nie ma innych, jakie 
miałyby napędzaną tylko jedną oś. W pod-
woziach jest zatem do wyboru konfi gura-
cja: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4 i 8×8. Ciągniki 
siodłowe mają napęd: 4×2, 4×4, 6×4 i 6×6. 
Uwaga! Na bazie Trakkera powstają też 
czasem pojazdy specjalne, między innymi 
ciągniki do transportu ładunków ponad-
gabarytowych, wyposażone w cztery osie. 
Specjalną ofertę ma również wojsko. 

Wały układu przeniesienia napędu 
wersji 4×4, 6×6 i 8×8, wyposażonych 
w komplet blokad podłużnych i poprzecz-
nych spotykają się w dwubiegowej skrzyni 
rozdzielczej. Do niej, za pośrednictwem 
sprzęgła i skrzyni biegów dopływa również 
moment obrotowy silnika. Pewnie zauwa-
żyliście, że wśród podwozi i ciągników nie 
ma wersji 8×6. Jest luka. Podobnie z silni-
kami. Trakker korzysta wyłącznie z jedno-
stek Cursor 8 lub Cursor 13. Ogółem ma 
sześć silników o mocy od 310 do 500 KM. 
Mają one po cztery zawory na cylinder. 
W układzie wtryskowym są pompowtry-
skiwacze. Większość jednostek wyposa-
żona jest w turbosprężarkę o zmiennej 
geometrii. W zgodzie z ekologią pozosta-
ją dzięki układowi SCR, dostarczającemu 
roztwór mocznika (AdBlue) do układu 
wydechowego. Wydech może być popro-
wadzony w dowolny sposób, również pio-
nowo, jeśli właśnie tego życzy sobie klient. 

Silniki współpracują z ręcznymi skrzy-
niami Ecosplit o 9 lub 16 przełożeniach 
albo 12-biegowymi skrzyniami zautoma-
tyzowanymi EuroTronic II. Wszystkie 

pochodzą z fi rmy 
ZF. Silniki są zgod-
ne z normą Euro 5, 
a każdy z nich moż-
na zamówić również 
w odmianie EEV. Uk-
ład sterowania zauto-
matyzowaną skrzynią 
umożliwia korzysta-
nie ze wszystkich jej 
zalet w każdych wa-
runkach. Również wte-
dy, kiedy wertepy pod 
kołami zmuszają do trzymania obu rąk na 
kierownicy. Z prawej strony „zegarów” są 
przyciski służące do wyboru trybu pra-
cy skrzyni: D-jazda do przodu, N-„luz”, 
R-jazda do tyłu. Dodatkowo, do kolumny 
kierownicy umocowana jest dźwigien-
ka pozwalająca w razie potrzeby ręcznie 
zmienić bieg. Najbardziej przydaje się, gdy 
potrzebna jest odpowiednio wczesna re-
dukcja przed wzniesieniem, którego układ 
napędowy jeszcze „nie czuje”. 

Właściwe porcjowanie prędkości jest 
możliwe również dzięki hamulcowi de-
kompresyjnemu, w jaki wyposażono sil-
niki. Dla chętnych jest również Intarder 
(zwalniacz hydrauliczny) fi rmy ZF. 

Przeciśnie się

W kabinie można jeszcze odnaleźć rękę 
mistrza: jej zręby nakreślił na przełomie lat 
80. i 90. sam Giorgio Giugiaro, a przynaj-
mniej jego fi rma stylistyczna ItalDesign, 
którą niedawno kupił sobie Volkswagen. 
Upływu lat nie widać, dzięki późniejszym 
modernizacjom, w tym ostatniej, wyjątkowo 
udanej i pasującej do charakteru Trakkera. 

W modelu tym wykorzystywane są 
wyłącznie szoferki: dzienna Active Day 
(AD) oraz sypialna Active Time (AT). Są 
one nieco węższe od Active Space znanej 
z czołowej odmiany Stralisa. Przez to lepiej 
„wpasowują” się w agresywne otoczenie, 

najeżone przeszkodami terenowymi. Wy-
konane są z ocynkowanych blach stalo-
wych i nakryte lekkim dachem z tworzywa 
sztucznego. W tylnej ścianie jest miejsce 
na trzy duże okna, zapewniające dobrą 
widoczność, potrzebną np. w hakowcach. 
Kabina zawieszona jest na amortyzatorach 
i silentblokach. Fotel kierowcy ma własne 
zawieszenie pneumatyczne. 

Tablica rozdzielcza ma ciekawą formę, 
znaną ze Stralisów. Nisko biegnąca kra-
wędź okna pozwala dobrze widzieć, dokąd 
zmierza ciężarówka. Obserwacja otocze-
nia ma kluczowe znaczenie dla bezpiecz-
nej jazdy w trudnym terenie oraz przy 
manewrowaniu na budowie, gdy trzeba 
uważać na niefrasobliwych osobników. 

Z zewnątrz kabina chroniona jest trzy-
częściowym, stalowym zderzakiem oraz 
rozbudowanymi nadkolami. Chłodnica 
ma własną, metalową osłonę od spodu. 
Metalowe kratki na światłach i „poddają-
ce” się na wertepach dolne stopnie do ka-
biny pomagają unikać drobnych, a uciążli-
wych uszkodzeń. 

Trakker jest ukoronowaniem oferty 
cywilnych pojazdów terenowych Iveco. 
Wśród jego mniejszych braci są Eurocar-
go 4×4 oraz Daily 4×4. Podobnie jak on 
świetnie sprawdzają się na bezdrożach. 
Widać u Iveco to rodzinne. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco

Trakker jest wszechstronnie 
zabezpieczony. Nic dziwnego, 

skoro bywa w takich miejscach…

Wysokie zawieszenie przydaje się nie tylko 
tam, gdzie nie ma twardych dróg. Remont 

nawierzchni w mieście też może unieruchomić 
samochód w grząskiej pułapce.

Producenci zabudów chętnie sięgają po Trakkera. 
Podwozie stwarza duże możliwości. Do wyboru jest szereg 
przystawek odbioru mocy do napędu osprzętu roboczego. 
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Kiedy importerzy ciężarówek mówią, 
ile pojazdów budowlanych sprzedali, 
mają zwykle na myśli liczbę podwo-

zi i ciągników z napędzanymi co najmniej 
dwiema osiami. Takie też przyjęliśmy 
ograniczenie w naszym przeglądzie. Nale-
ży jednak pamiętać, że konfi guracje typu 
6×2 czy 8×2 również mogą być użyteczne. 
Na przykład jako baza dla betonomiesza-
rek pracujących w terenie zurbanizowa-
nym. Sztuka wyboru pojazdu budowla-
nego polega na właściwej ocenie sposobu, 
w jaki będzie używany. 

Masa i objętość

W naszym kraju dominują ciężarów-
ki, które mogą przewieźć znaczną ilość 

materiału. Nasilająca się z roku na rok 
działalność policji i Inspekcji Transportu 
Drogowego wpłynęła na wzrost popu-
larności podwozi czteroosiowych, które 
zachowując dopuszczalne naciski na osie, 
zabierają jednorazowo większy ładunek 
niż samochody trzyosiowe. Szczególnie 
lubiane są podwozia 8×4, które sprawnie 
poruszają się w niezbyt ciężkim terenie, 
są dość lekkie i względnie tanie. Z tych 
powodów dobrze sprzedają się również 
odmiany 6×4. 

W przypadku ciągników siodłowych 
najczęściej wybiera się całkiem zwyczajne 
modele 4×2 z niską kabiną sypialną. Za-
opatrując się na rynku pojazdów używa-
nych, klienci w ogóle nie zwracają uwagi 
na typ kabiny, kierując się głównie ceną 

pojazdu i obiegową opinią o marce. Spo-
radycznie kupowane ciągniki 6×4 pracują 
zwykle w fi rmach zajmujących się trans-
portem ładunków ponadagabarytowych. 
To właściwie jedyne pole, na jakim styka-
ją się czasem z budownictwem w naszym 
kraju. 

Wspomniane typy podwozi i ciągników 
są w ofercie każdego, spośród działających 
u nas importerów. Przewagę mają nie tylko 
ci, co sprzedają tanio. Dla wielu nabywców 
kluczowe znaczenie ma szybka realizacja 
zamówienia. W różnych okresach lepiej 
lub gorzej wiodło się różnym markom. 
Kilka, kilkanaście lat temu ostro do przo-
du szło Volvo i KamAZ. Teraz coraz lepiej 
mają się fi rmy niemieckie: MAN i Merce-
des-Benz. Systematycznie rozwija sprze-

Nie byle co
Idąc po najmniejszej linii oporu, trudno kupić dobry samochód budowlany. 
Co to w ogóle znaczy: dobry?
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DAF CF podwozia CF ciągniki

Silnik GR, PR, MX GR, PR, MX
Moc (KM) 220÷510 220-510
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 4×2, 6×4, 8×4 4×2

KamAZ podwozia ciągniki

Silnik KamAZ, Cummins B, ISLe KamAZ, Cummins ISX, Deutz BF8M
Moc (KM) 225÷400 225÷512
Dmc (t) 18÷32 18÷32
Napęd 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8 4×2, 6×4, 6×6, 8×8

KrAZ podwozia ciągniki

Silnik JaMZ, Cummins L, ISLe, Deutz BF6M JaMZ
Moc (KM) 240÷449 330÷400
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 6×4, 6×6, 8×4 6×4, 6×6

MAZ podwozia ciągniki

Silnik JaMZ, MMZ, OM501LA JaMZ, OM501LA
Moc (KM) 155÷435 230÷435
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 4×2, 6×4, 8×4 4×2, 6×4

MAN TGM podwozia TGS podwozia TGS ciągniki

Silnik D0836 D2066, D2676 D2066, D2676
Moc (KM) 250÷340 320÷540 320÷540
Dmc (t) 13÷26 18÷32 18÷26
Napęd 4×4, 6×4 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8 4×2, 4×4, 6×4, 6×6

Przegląd pojazdów budowlanych  
daż Scania, która nawet w dobie silników 
Euro 5 nie stosuje AdBlue, co ułatwia ob-
sługę, zwłaszcza w warunkach placu bu-
dowy. Powodzenie na tym rynku zależy 
w dużej mierze od wagi, jaką importer do 
niego przykłada. Niektórzy wolą zarabiać 
w innych, łatwiejszych segmentach. 

Teren

Ciężarówki o dużych możliwościach 
terenowych, z napędzanymi wszystkimi 
osiami, mają u nas wąskie grono nabyw-
ców. Barierą jest cena i ograniczona uży-
teczność w naszych warunkach tereno-
wych i klimatycznych. Lekkie modele 4×4 
to raczej prace pielęgnacyjne przy różnego 
rodzaju infrastrukturze oraz otoczenie 
budowy. Superciężkie 8×8 – prawie wy-
łącznie kopalnie odkrywkowe. Na tym 
tle wybijają się modele 6×6, które udanie 
łączą dobre własności w terenie ze sporą 
ładownością i umiarkowaną ceną. Jest ich 
sporo. Ciągniki z napędem wszystkich osi 
to rzadkie rarytasy. 

Mimo to w przeglądzie uwzględniliśmy 
również nietypowe w Polsce pojazdy, któ-
rych konstruktorzy przedłożyli własności 
terenowe ponad maksymalną ładowność. 
Stąd szereg lekkich aut 4×4, a także Mer-
cedes-Benz Zetros i pojazdy z Europy 
Wschodniej: KamAZ, KrAZ oraz Tatra 
w „ciężkozbrojnych” odmianach. Ich moż-
liwości są imponujące, nawet jeśli nie za-
wsze mogą znaleźć nad Wisłą miejsce, aby 
je ujawnić. 

Robota

Budowa jest przedsięwzięciem na tyle 
angażującym, że wybór pojazdów do jej 
obsługi spada na drugi plan. To smutne, 
ponieważ akurat w przypadku ciężarówek 
budowlanych nie ma właściwie rozwiązań 
standardowych. Można polegać na wie-
dzy i doświadczeniu handlowca, ale warto 
mieć własne zdanie i świadomie określać 
specyfi kację pojazdu. 

Wpadając do worka z napisem „Kosz-
ty”, ciężarówki budowlane często zupeł-
nie przypadkiem trafi ają do pracy. Można 
potraktować je jak narzędzie i po zuży-
ciu wyrzucić. Skłaniają do tego warunki 
w budownictwie. Nie tylko brutalna eks-
ploatacja w rękach przypadkowych ludzi, 
ale również powszechna niechęć do re-
gulowania należności podwykonawcom. 
Działa zasada: tanio czyli dobrze. Być 
może rosnące ceny paliwa i pojazdów 
z wolna zmienią to podejście. 

Rynek budowlany wciąż nie interesuje 
się propozycjami, które mogą wydłużyć 

Mercedes-Benz 
  Atego Axor Axor Actros Actros Zetros
  podwozia podwozia ciągniki podwozia ciągniki podwozia

Silnik OM904,  OM906, OM906, OM501LA, OM501LA, OM926LA
  OM906 OM926, OM926, OM502LA OM502LA
   OM457 OM457  
Moc (KM) 177÷286 238÷428 238÷428 320÷598 320÷598 326
Dmc (t) 10,5÷15 18÷32 18÷26 18÷32 18÷26 18÷26
Napęd 4×4 4×2, 4×4,  4×2 4×2, 4×4, 6×4, 4×2, 4×4, 4×4,
   6×4, 8×4  6×6, 8×4, 8×6, 8×8 6×4, 6×6 6×6
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żywotność i zmniejszyć koszty eksplo-
atacji ciężarówek. Tymczasem rozwią-
zania są w zasięgu ręki. Podstawą jest 
staranny wybór ciężarówki i dopaso-
wanie do niej zabudowy w taki sposób, 
aby optymalnie wykorzystać możliwo-
ści podwozia (długość zabudowy, roz-
kład masy na osie). Dalej są kontrakty 
serwisowe i systemy telematyczne mo-
nitorujące pojazd, podające między in-
nymi dane kluczowe dla budowlańców. 
Dobitnym przykładem jest czas pracy 
silnika na postoju. Tu można dużo za-
oszczędzić. Nie tylko na paliwie, ale 
również kosztach serwisu. Nowoczesne 
silniki „nie lubią” pracować w bezruchu. 
Zaniedbane jest szkolenie kierowców, co 
skądinąd nie dziwi. Dużo wysiłku trze-
ba wkładać, aby przyswoili zasady bez-
piecznego poruszania się po placu budo-
wy, a szkolenie z ekonomicznej jazdy to 
póki co fantastyka naukowa. 

Tylko od użytkownika zależy, czy bu-
dowa będzie dla ciężarówki bezwzględ-
ną próbą, czy stabilnym miejscem pracy, 
w którym można z dużą pewnością prze-
widywać wydatki eksploatacyjne. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka

Renault Premium Premium Kerax Kerax
  Lander podwozia Lander ciągniki podwozia ciągniki

Silnik DXi7, DXi11 DXi7, DXi11 DXi11, DXi13 DXi11, DXi13
Moc (KM) 270÷460 270÷460 380÷520 380÷520
Dmc (t) 18÷32 18÷26 18÷32 18÷16
Napęd 4×2, 6×4, 8×4 4×2, 6×4 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8

Scania seria P, G, R podwozia seria P, G, R ciągniki

Silnik DC9, DC12, DC13, DC16 DC9, DC12, DC13, DC16
Moc (KM) 230÷730 230÷270
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8 4×2, 4×4, 6×4, 8×4

Tatra TerrNo1 podwozia TerrNo1 ciągniki Jamał podwozia

Silnik T3, Cummins ISM,  T3, Cummins ISM, T3
  ISL, Caterpillar ISL, Caterpillar 
Moc (KM) 310÷595 310÷595 310÷437
Dmc (t) 26÷32 18÷26 26
Napęd 6×6, 8×8 4×4, 6×6 6×4, 6×6

Dotychczasowe edycje odbywały się w granicach Opola 
w kampusie Politechniki. Ponieważ zrobiło się tam za cia-
sno, organizator postanowił zmienić lokalizację imprezy. 
VII Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningo-
wanych odbędzie się w dniach 15–17 lipca 2011 r. na terenie 
autodromu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy „DELTA” 
mieszczącego się na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Pol-

skiej Nowej Wsi, na ternie gminy Komprachcice, oddalonej 
10 km od Opola.

Dokładną mapę dojazdu z zaznaczonymi trasami dla ciężaró-
wek można znaleźć na stronie zlotu: www.mastertruck.pl. Na miej-
sce można również wygodnie dojechać autobusem komunikacji 
miejskiej.

W tym roku organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek dla 
publiczności i uczestników. Do dyspozycji będzie obszerny parking 
dostępny dla zmotoryzowanych i przeznaczony dla naczep tych cię-
żarówek, które występują na zlocie solo. Osoby, którym nieobce są 
uroki biwakowania będą mogły skorzystać ze specjalnie przygoto-
wanego pola namiotowego, a dla matek z małymi dziećmi zorgani-
zowany będzie ogródek do karmienia i przewijania.

Na zlocie tradycyjnie nie zabraknie mnóstwa atrakcji w postaci 
konkursów, występów i pokazów. Już teraz organizatorzy zapo-
wiadają towarzyszący zlotowi piknik lotniczy. 

Swój udział w zlocie potwierdziło już sporo posiadaczy najpięk-
niejszych ciężarówek z wielu krajów Europy. Wśród nich pojawią 
się też pojazdy nigdy wcześniej nie prezentowane na zlocie.▐

Master Truck na lotnisku
W lipcu, już po raz siódmy, odbędzie się 
zlot tuningowanych ciężarówek Master Truck. 
Tym razem w nowej lokalizacji.
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Model FMX
Silnik D11C D11C D11C D11C D13C D13C D13C D13C

Liczba cylindrów R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6

Pojemność (dm3) 10,8 10,8 10,8 10,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Moc maks. 330/1600÷1900 370/1600÷1900 410/1600÷1900 450/1600÷1900 380/1400÷1900 420/1400÷1900 460/1400÷1900 500/1400÷1900
(KM/kW/obr/min) 

Maks. mom. obrot.  1600/950÷1400 1750/950÷1400 1950/950÷1400 2150/950÷1400 1900/1000÷1400 2100/1000÷1400 2300/1000÷1400 2500/1050÷1400
(Nm/obr/min) 

Skrzynia biegów Manualne VT2009B, VT2214B, VTO2214B, VT2514B, VTO2514B
  Automatyczne Powertronic PT2106, PT2606
  Zautomatyzowane I-Shift AT2412D, AT2612D, ATO2612D

Dmc (t) 18, 26, 32

Rozstaw osi (mm) 3200÷5700

Typ kabiny dzienna, sypialna, sypialna podwyższona Globetrotter, serwisowa, załogowa

Liczba miejsc 2, 3, 5, 6, 7

Wysokość wejścia od najniższego stopnia (mm) 400+350

Napęd Podwozia 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4
  Ciągniki 4×2, 4×4, 6×4, 6×6

Dostępne przystawki odbioru mocy napędzane od silnika (maks. moment obrotowy 1000 Nm), od skrzyni biegów (maks. moment obrotowy 1000 Nm)

Rozmiar opon w zależności od konfiguracji

Gwarancja 12 miesięcy na cały pojazd; elementy układu napędowego – 24 miesiące lub 300 tys. km

Przeglądy od 15 tys. km/6 miesięcy (co pierwsze nastąpi) 

www.vo lvo t rucks .p l
Volvo Polska O. Samochody Ciężarowe

Model Eurocargo Trakker
Silnik  Tector 6  Cursor 8 Cursor 8 Cursor 8 Cursor 13 Cursor 13 Cursor 13

Liczba cylindrów R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6

Pojemność (dm3) 5,88 5,88 5,88 7,79 7,79 7,79 12,88 12,88 12,88

Moc maks.
(KM/kW/obr/min) 217/160/2700 251/185/2700 279/205/2500 310/228/2400 330/243/2400 360/265/2400 410/302/1900 450/332/1900 500/368/1900

Maks. mom. obrot.
(Nm/obr/min) 680/1200÷2100 850/1250÷2100 950/1250÷2100 1300/1200÷1675 1400/1080÷1655 1500/1125÷1685 1900/1000÷1515 2200/1000÷1435 2300/1000÷1525

Skrzynia biegów  Manualne: ZF 6S800  Manualne: 9S1310TO, 16S1620TD, 16S2220TO, 16S2520TO
   Automatyczne: Allison S3000 Zautomatyzowane: 12AS1420TD, 12AS1930TD, 12AS2330TD

Dmc (t)  11,5; 15 18, 26, 32

Rozstaw osi (mm)  3240÷3915 3200÷5820

Maks. dł. zabudowy (mm)  6000 9975

Typ kabiny  dzienna, sypialna dzienna (AD), sypialna (AT)

Liczba miejsc  2, 3 2, 3

Wys. wejścia od 
najniższego stopnia (mm)  bd bd

Napęd   Podwozia 4×4 Podwozia 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8
    Ciągniki 4×2, 4×4, 6×4, 6×6

Dostępne przystawki napędzane od silnika – Multipower  napędzane od silnika – Multipower
odbioru mocy (maks. moment obrotowy 900 Nm), (maks. moment obrotowy 900 Nm),
   od skrzyni biegów – ZF (maks. moment obrotowy 450 Nm) od skrzyni biegów (maks. moment obrotowy 1000 Nm)

Rozmiar opon 365/80R20, 395/85R20, 14R20 13R22,5, 315/80R22,5

Gwarancja 1+2 lata 1+2 lata

Przeglądy co 40 tys. km lub 800 motogodzin co 1000 motogodzin

www. iveco .com
Iveco Poland
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Na rynku występuje kil-
ka typów takich nad-
wozi, przeznaczonych 

do konkretnych zastosowań. 
Wśród najpopularniejszych 
są zabudowy samowyładow-
cze typu „rynna” (o przekro-
ju półokrągłym), wykorzysty-
wane w transporcie mate-
riałów sypkich i masy bitu-
micznej. Trafi ają na podwozia 
3- i 4-osiowe, przez co ich po-
jemność zwykle wynosi od ok. 
12 do 20 m3. 

Skrzynie takich nadwozi są 
budowane ze stali trudnoście-
ralnych, takich jak Hardox 
i Domex. Przy mniej wymaga-
jących aplikacjach, blacha sto-
sowana na podłogę może mieć 
grubość 5 mm, na ściany bocz-
ne 4 mm. Transport kamieni 
czy gruzu wymaga mocniejszej 
konfi guracji. Wtedy blacha 
użyta na podłogę ma grubość 
np. 8 mm, a ścian bocznych 
6 mm. Większość fi rm dopusz-
cza indywidualne rozwiązania, 

ale specyfi kując zabudowę 
warto zachować rozsądek. Przy 
grubszych blachach, wzrasta 
masa pojazdu ograniczająca 
dopuszczalną ładowność. 

W takich zabudowach pod-
łoga i ściany boczne są zwykle 
wykonywane z trzech arku-
szy blachy, co ułatwia proces 
produkcji, a jednocześnie eli-
minuje zbędne spoiny, utrud-
niające opróżnianie skrzyni. 
Lepiej, gdy podłużny spaw 
między dnem skrzyni a ścia-

Proste tylko 
z wyglądu!
Spoglądając na wywrotkę, większą część uwagi odruchowo 
kierujemy na podwozie, jego silnik i układ napędowy. 
Tymczasem o funkcjonalności pojazdu budowlanego w dużej mierze 
decyduje zabudowa.

ną boczną nie jest wykonany 
na środku łuku przekroju, ale 
nieco wyżej. Zapobiega to jego 
obciążeniu, gdy skrzynia jest 
załadowana. Pewnych korzyści 
można też upatrywać w bar-
dziej prostokątnym przekroju 
skrzyni (z mniejszymi pro-
mieniami krzywizny). Środek 
ciężkości znajduje się wtedy 
niżej i wzrasta pojemność nad-
wozia. Podnoszenie zabudowy 
typu „rynna” odbywa się za 
pomocą wielosekcyjnych si-
łowników z mocowaniem przy 
przedniej ścianie.

Oprócz rozmiarów i róż-
nych wersji podłogi oraz ścian, 
zazwyczaj można wybrać tylną 
klapę. Rozwiązaniem przy-
jętym za standard jest klapa 
wewnętrzna z tzw. balko-
nem, idealna do współpracy 
z rozściełaczami. Do żwirów 
i szlamów zaleca się klapę ze-
wnętrzną, wyposażoną w gu-
mowe uszczelnienie. Dobrze, 
gdy ma wyżej zamontowaną 
oś obrotu, co ułatwia opróż-
nianie skrzyni. Trzeci wariant 
to klapa unoszona hydraulicz-
nie, przeznaczona do głazów 
i urobku skalnego w kamienio-
łomach. Podnosząc ją przed 
wywrotem skrzyni, zapobiega 
się uszkodzeniom w wyniku 
uderzeń twardego, ostrego 
urobku. Dwa ostatnie rozwią-
zania umożliwiają rozładunek 
częściowy.

Jak pudełko

W Polsce wielu amatorów 
znajdują pojazdy ze skrzynią 
prostopadłościenną. Wynika
to z uniwersalności takich za-
budów, bo można nimi wozić 
zarówno kruszywa, jak też 
spaletyzowane materiały bu-
dowlane. Podobnie jak w przy-
padku nadwozi typu „rynna”, 
tu również są stosowane róż-
ne stale i blachy najlepiej od-
powiadające przeznaczeniu. 
Wzmocnione, masywne wer-
sje tylnozsypowe doskonale 
sprawdzają się przy pracach 
rozbiórkowych i wyburzenio-
wych. Gruz nie jest materiałem 
ubijającym się podczas jazdy 
ani przywierającym do burt, 
a prostopadłościenny kształt 

Zabudowy typu „rynna” są dostępne z kilkoma rodzajami tylnej klapy, 
dopasowanymi do konkretnych zastosowań.

www.truck-van.pl

5/201120 TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANEZabudowyZabudowy



ułatwia „ułożenie się” dużych 
ładunków o nieregularnych 
formach, jak fragmenty płyt 
budowlanych, stropowych, ka-
wałki ścian, murów itp. Lżejsze 
odmiany zabudów prostopa-
dłościennych z 3-stronnym 
wywrotem sprawdzą się np. 
w transporcie żwiru, kostki 
brukowej, pustaków czy prze-
pustów.

Coraz większą popularność 
zyskują skrzynie z lewą burtą 
otwieraną hydraulicznie. Ze 
względu na funkcjonalność, 
wypierają one klasyczne trój-
stronne wywrotki z burta-
mi uchylnymi w górnej osi. 
Burta hydrauliczna opuszcza 
się płynnie o 180° od pozycji 
pionowej. W położeniu po-
średnim (kąt otwarcia 90°) 
jest możliwy wysyp ładunku 
na bok w pewnej odległości 
od pojazdu, bez zasypywania 
kół i elementów podwozia, 
np. przy usypywaniu wałów 
bądź zasypywaniu podłużnych 
wykopów. Takie rozwiązanie 

zwiększa zakres zastosowania 
pojazdu, umożliwiając zała-
dunek wózkiem widłowym 
po opuszczeniu burty o 180° 
lub z rampy przy ustawieniu 
jej pod katem 90°. Efektem 
jest usprawniony wyładunek 
i większe bezpieczeństwo 
pracy. Z doświadczeń fi rm 
zabudowujących wynika, że 
kierowcy mający wywrotki 
z lewą burtą hydrauliczną, nie 
używają prawej burty. Stąd 
najlepiej zamawiać skrzynię 
z drugą burtą stałą. Zabudo-
wa jest wtedy lżejsza, tańsza 
i mocniejsza od trójstronnej.

Siłownik hydrauliczny ta-
kiej zabudowy jest montowany 
pod podłogą skrzyni, co po 
skróceniu długości nadwozia 
umożliwia montaż żurawia 
przeładunkowego za kabiną. 
Żuraw może się też znaleźć na 
tylnym zwisie lub na demon-
towalnej konsoli. We wszyst-
kich przypadkach pojazd jest 
bardziej uniwersalny, bo do 
załadunku (rozładunku) trans-

portowanych materiałów nie 
potrzebuje wózka widłowe-
go. Dodatkowo żuraw będzie 
niezastąpionym narzędziem 
w ciasnych przestrzeniach lub 
na grząskim terenie, jaki moż-
na zastać w początkowym eta-
pie inwestycji.

Skrzynie prostopadłościen-
ne montowane są również na 
podwoziach 2- i 3-osiowych. 
Często wykonuje się je z alu-
minium, dzięki czemu są lżej-
sze od wersji stalowych i za-
pewniają większą ładowność.

Prawie wozidło

Ciekawą odmianą nadwozi 
samowyładowczych są zabu-
dowy wielkogabarytowe prze-
znaczone do pracy w kopalni. 
Zwykle są one prostopadło-
ścienne, ale często można spo-
tkać wersje z pochyloną ścianą 
przednią, tylną lub obiema. 

Dla trwałości takiej zabu-
dowy, istotne znaczenie ma 
konstrukcja podłogi, narażona 
na największe obciążenia uda-
rowe. W pojazdach przezna-
czonych do najcięższych zas-
tosowań znakomitym rozwią-
zaniem jest podłoga typu „san-
dwich”. Tworzą ją dwie grube 
blachy wykonane z trudnoście-
ralnej stali, między którymi 
jest umieszczona warstwa gu-
my amortyzacyjnej (15÷20 mm)
doskonale pochłaniająca ude-
rzenia spadających odłamków 
skalnych. Na ściany boczne 
stosuje się pojedyncze warstwy 
blachy, ale mają one grubość 
nawet 8 mm i również są wy-
konywane z najlepszych mate-
riałów. 

Cała konstrukcja jest 
wzmocniona gęstym uże-
browaniem, np. na ścianach 
bocznych, pod podłogą, co 
zapobiega wyboczeniom. Pod-
łoga zazwyczaj nie jest płaska, 
ale lekko podniesiona w tylnej 
części, ograniczając rozsypy-
wanie urobku podczas jazdy. 
Taka konstrukcja eliminuje 
konieczność stosowania tyl-
nej burty, która mogłaby ulec 
uszkodzeniu podczas wy-
ładunku dużych odłamków 
skalnych. Mimo to wielu na-

Jak wybrać zabudowę budowlaną?

� Przede wszystkim trzeba się zastanowić, co będzie wozić: tylko 
kruszywa czy również materiały budowlane na paletach?

� Gdy trudno przewidzieć, jakie pojawi się zlecenie, optymalnym 
rozwiązaniem będzie zabudowa wykonana z lepszych materia-
łów i grubszych blach. Jeśli pojazd ma wozić tylko np. żwir, trzeba 
szukać lekkiego nadwozia, które będzie tańsze i pozwoli na więk-
szą ładowność.

� Jakość wykonania łatwo ocenić, przypatrując się spoinom czy 
drobnym detalom (np. sworzniom decydującym o kierunku pod-
noszenia skrzyni). Prawidłowo wykonana zabudowa znacznie 
mniej hałasuje bez obciążenia.

� Duże znaczenie ma funkcjonalność. Brak odpowiednio długich 
drabinek czy wygodnych poręczy utrudnia zajrzenie do wnętrza 
skrzyni albo obsługę plandeki.

� Elementy mniej obciążane, np. błotniki, osłony przeciwzasypowe 
czy międzyosiowe zabezpieczenia przeciwwjazdowe powinny 
być wykonane z aluminium, co skutecznie wpływa na obniżenie 
masy własnej zabudowy.

W zabudowie stalowej Schmitz 
Cargobull MKI boczne elementy 
daszka ochronnego są łatwo demon-
towalne, co ułatwia dopasowanie 
nadwozia do pionowych tłumików.

Hydraulicznie sterowana burta 
umożliwia wyładunek urobku 
bez przysypywania kół.

Łatwym i praktycznym sposobem 
na zwiększenie pojemności 
skrzyni może być zastosowanie 
aluminiowych nadstawek.

Zabudowy prostopadłościenne są ide-
alne do budowlanej dystrybucji: można 
nimi przewieźć nie tylko żwir, ale 
również pustaki czy workowany cement. 

Obowiązkowym wyposażeniem każdej 
wywrotki kopalnianej jest solidny 
dach zintegrowany z przednią ścianą, 
daleko zachodzący na kabinę. 

Sterowanie wywrotem oraz burtą 
otwieraną hydraulicznie umieszczo-
ne obok fotela kierowcy pozwala na 
obsługę zabudowy bez wychodzenia 
z kabiny – szczególnie cenne przy 
krótkich cyklach roboczych oraz 
pracy w błotnistym terenie.

Proste rozwiązania są najlepsze: 
kilka prętów przyspawanych 

pod podłogą skrzyni pozwala na 
łatwe przechowywanie linki 

holowniczej. Dzięki temu nie 
plącze się ona np. w kabinie 

i zawsze łatwą ją znaleźć.
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PRZEGLĄD PRODUCENTÓW PRZEGLĄD PRODUCENTÓW 
NACZEP I ZABUDÓWNACZEP I ZABUDÓW

 F IRMA
ZAKRES USŁUG

Acerbi 

ACTM 

Auto Hit 

Auto Kiper 

Auto Nadwozia Bednarczyk 

Auto Zabudowy Olsztyn 

Benalu 

Bodex 

Broshuis 

Carnehl 

Camro 

Chieftain 

CMT 

D.A.C 

Elbo 

Emika 

Faymonville

bywców decyduje się na nią, 
bo zapewnia większą objętość 
skrzyni. Tylne burty mogą być 
otwierane hydraulicznie bądź 
mechanicznie. Drugie roz-
wiązanie jest znane z wozideł 
przegubowych, gdzie podczas 
podnoszenia zabudowy, liny 
zamocowane do ramy pojazdu 
przytrzymują ramiona burty. 
Odbywa się to automatycznie, 
bez dodatkowej ingerencji kie-
rowcy. Obowiązkowym wy-
posażeniem każdej wywrotki 
kopalnianej jest solidny dach 
zintegrowany z przednią ścia-
ną, daleko zachodzący na kabi-
nę: jeśli z łyżki wypadnie część 
urobku, kierowcy nic się nie 
stanie. 

Zabudowy tego typu z regu-
ły montuje się na podwoziach 
4-osiowych. Solidna konstruk-
cja wpływa na masę własną 
zabudowy, która zależnie od 
wykonania wynosi od 4 do 
8 t. W transporcie wewnętrz-
nym kopalni nie ma to jednak 
znaczenia, a po odpowiednim 
przygotowaniu dróg, pojazdy 
te z powodzeniem mogą kon-
kurować z wozidłami prze-
gubowymi. Główne powody 
wykorzystania samochodów 
ciężarowych zamiast ma-
szyn budowlanych to znacz-
nie niższy koszt zakupu oraz 
(przy zapewnieniu odpowied-
nich warunków pracy) duże 
oszczędności paliwa.

Istotne szczegóły

O funkcjonalności i trwa-
łości zabudowy decyduje nie 

tylko sama skrzynia, ale także 
detale. Wśród nich są m.in. 
stabilizator nożycowy, zatrzask 
przytrzymujący nieobciążone 
nadwozie, osłony przeciwza-
sypowe, drabinki, uchwyty 
oraz systemy zabezpieczania 
ładunku. Najprostszą wersją są 
ręcznie zwijane plandeki, choć 
coraz więcej klientów decy-
duje się na rozwiązania auto-
matyczne. 

Jedno z ciekawszych stosuje 
fi rma KH-Kipper. Działanie 
zespołu jest bardzo proste: ruch 
siłowników hydraulicznych jest
zamieniany na ruch obrotu 
ramion dachu. Otwiera się on 
na prawą burtę lub zamyka 
nad ładunkiem, szczelnie go 
zabezpieczając. Kształt dachu 
umożliwia przykrycie ładunku 
wystającego ponad burty o ok. 
40 cm. Czas otwarcia lub za-
mknięcia wynosi ok. 20 s, czyli 
znacznie krócej w porównaniu 
do tradycyjnych rozwiązań 
plandekowych. Wymagają one 
od 2 do 5 minut oraz sporego 
wysiłku. 

Interesującym rozwiązaniem
jest też system plandekowy 
Cramaro. Składa się on z pałą-
ków tworzących „namiot” nad 
skrzynią, systemu linek po-
prowadzonych wzdłuż górne-
go profi lu burty oraz napędu. 
Opończa zwija się nad siłowni-
kiem, a nie nad skrzynią, dzięki 
czemu nie utrudnia załadunku. 
Obsługuje się ją ręcznie z po-
ziomu ziemi lub zdalnie „pilo-
tem”. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Masywne użebrowania ścian 
bocznych oraz podłogi zwiększają 
wytrzymałość zabudowy.

Przednia ściana to idealne 
miejsce to zamontowania 

wciągarki z kołem zapasowym.
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Zabudowy i naczepy

11

44

77

22

55

88

33

66

99

 wywrotka  wywrotka tylnozsypowa wywrotka
 tylnozsypowa typu half-pipe trójstronna

 zabudowa  zabudowa skrzyniowa wywrotka tylnozsypowa
 skrzyniowa z żurawiem typu scow-end

 naczepa wywrotka  naczepa tylnozsypowa naczepa
 tylnozsypowa typu half-pipe niskopodwoziowa

Feber

Fliegl 

Gervasi 

Gniotpol 

Goldhofer 

Gras 

Henschel 

Istrail 

Janmil 

Jusam 

Kargomil 

Kässbohrer 

Kempf 

KH-Kipper 

Kögel 

Mega 

Meiller Kipper 

Müller Mitteltal 

Nova 

Nooteboom 

Prefa Żuraw

Prostaf 

Reisch 

Schmitz

Schwarzmüller 

Skibicki 

Stas 

Stokota 

Trailor 

VDS Construct 

Viberti 

Wielton 

Trailis/Zasław 

Zorzi 
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N ie wynika to bynajmniej z preferen-
cyjnych warunków sprzedaży tych 
pojazdów. Nie są one w jakikolwiek 

sposób sztucznie chronione. Po prostu 
proporcja jakości do ceny jest właściwa. 

Oznacza to, że nabywcy na ogół dostają 
to, czego chcą. Mają albo taniej, albo dro-
żej, ale lepiej. Nie są przy tym rozżaleni, 
ponieważ typowy sposób kompletowania 
zestawu to zakup używanego ciągnika 
i nowej naczepy. Kto inwestuje w ciężarów-
kę z drugiej ręki, na ogół ma świadomość 
i środki, aby zapewnić obsługę również 
niedomagającej naczepie – jeśli jej jakość 
wyjątkowo dobrze pasuje do okazyjnie ni-
skiej ceny. 

Wybór pojazdów od krajowych produ-
centów jest duży. Czołową pozycję zajmu-
je Wielton, który produkuje wywrotki na 
zrobotyzowanej linii spawalniczej. Firma 
ma liczne doświadczenia z rynków Europy 
Wschodniej, w tym z Rosji, które wykorzy-
stuje w projektowaniu nowych produktów. 
Pod względem jakości dróg i kultury tech-
nicznej wciąż stoimy w rozkroku między 
Wschodem a Zachodem, zatem wywrotka 
dla polskiego klienta powinna być raczej 
wytrzymała. Niemniej Wielton ma rów-
nież pojazdy o lekkiej konstrukcji, nasta-
wione na dużą objętość przewożonego 
ładunku. 

Pozostali producenci, spośród których 
wielu rozpoczęło działalność już w XXI 

wieku, wabią nabywców przede wszyst-
kim ceną i elastycznością oferty. Ważne 
zespoły, np. osie czy nogi podporowe po-
chodzą niemal zawsze od renomowanych 
producentów. Dlatego serwis naczepy jest 
łatwiejszy, a decyzja o jej zakupie może być 
wsparta głównie jakością i funkcjonalno-
ścią zabudowy. 

Wśród działających u nas fi rm zachod-
nich są zarówno potentaci: Schmitz-Car-
gobull, Krone, jak i dostawcy mniejsi, 
specjalizujący się w wyrobach dla nabyw-
ców oczekujących „czegoś więcej” – na 
przykład jeśli chodzi o wyposażenie czy 
długą żywotność pojazdu. Nie wszyscy re-
prezentują fi rmy niemieckie, choć takich 
jest większość. Obecni są również przed-
stawiciele producentów z Włoch, Francji 
i krajów Beneluksu. Ich oferta jest bardzo 
ciekawa, często nastawiona na wypełnia-
nie rynkowych nisz. 

Bogaty jest również wybór naczep ni-
skopodłogowych, do przewozu maszyn 
budowlanych. Tu również obecne są fi rmy 
krajowe i zagraniczne. W ciągu ostatnich 
dwóch lat ich oferta rozrosła się. Wyraźny 
sygnał dał nowy właściciel fi rmy Kögel, 
który zamiast brać się za wywrotki, posta-
nowił na początek dodać do katalogu wła-
śnie pojazdy niskopodłogowe. 

Mniej więcej stała jest natomiast ofer-
ta wyspecjalizowanych pojazdów do ła-
dunków ponadgabarytowych. Broshuis, 

Faymonville, Goldhofer, Nooteboom ko-
rzystają na zwiększającym się zaintereso-
waniu przewoźników tego typu transpor-
tem. Wiele z tych pojazdów jest używa-
nych do przewozu ciężkich maszyn lub 
elementów konstrukcyjnych inwestycji 
przemysłowych. 

Na rozdrobnionym rynku należy uważ-
nie się rozglądać. W naczepie jest mało 
części, które mogą się popsuć, dlatego 
wszystkie powinny być wysokiej jako-
ści. Świadomość nabywców rośnie i nie 
dają się już oszołomić „najwyższej jakości 
stalą Hardox”, z której zespawano skrzy-
nię wywrotki. Wiedzą, że bez bliższego 
określenia gatunku tego materiału będą 
wiedzieli o naczepie mniej więcej tyle co 
z ogłoszenia w rodzaju: „sprzedam BMW. 
Tel 6788766787”. Doświadczenie uczy 
i nabywcy lepiej dobierają pojazd do ładun-
ku, jaki będą wozić. Ci, którzy mogą sobie 
na to pozwolić, śmielej sięgają po naczepy 
aluminiowe: lekkie i pojemne. Siłą rzeczy, 
a raczej mocą służb kontrolnych rozmiar 
pojazdu dobierany jest do masy ładunku, tak 
aby nawet przypadkiem nie przeciążyć osi. 

Warto pamiętać, że naczepy samowyła-
dowcze pracują nie tylko w budownictwie. 
Ważnym odbiorcą jest również rolnictwo 
i są modele szczególnie polecane właśnie 
do pracy przy produkcji żywności. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka

Polska Polska specjalnośćspecjalność
W naszym kraju kupujemy nasze naczepy. Przynajmniej w segmencie wywrotek.
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Volvo trucks. driving progress

 

Volvo FMX Xpress to nie tylko nowy sposób zakupu samo-

chodu ciężarowego, lecz także kompletne rozwiązanie 

transportowe dla branży budowlanej.

Teraz gotowe Volvo FMX z zabudową wywrotką możesz 

zamówić z terminem dostawy w ciągu 7 dni. Kompletny po-

jazd gotowy do opłacalnego działania od samego początku. 

W ramach pakietu Volvo FMX Xpress opcjonalnie dostępne 

jest finansowanie oraz obsługa całego pojazdu – w skrócie: 

kompletne rozwiązanie transportowe. 

Aby poznać szczegóły oferty Volvo FMX Xpress, 
skontaktuj się z Twoim dealerem Volvo Trucks

Volvo Truck Center Polska

Al. Katowicka 215

05-831 Młochów

+48 22 38 34 500

www.volvotrucks.pl

W 7 DNI
Twoja nowa wywrotka

jest u Ciebie

volvo fmx

ekspresowo



P oczątki fi rmy sięgają 1953 r. Przez 
 wiele lat dostarczała przede wszyst-
 kim przyczepy dla rolnictwa. Nie za-

dowala się jednak tradycyjnym kierunkiem 
dostaw. Opracowała paletę nowoczesnych 
produktów, którymi konkuruje nie tylko 
z krajowymi, ale również zagranicznymi pro-
ducentami naczep. W bieżącym roku wzmac-
nia swoją ofertę naczep samowyładowczych. 

Stal i aluminium

Są to trzyosiowe pojazdy ze skrzynią 
stalową lub aluminiową. Wielkość i forma 

kipra dostosowane są do przewozu różne-
go rodzaju ładunków. Niektóre z pojazdów 
najlepiej nadają się do transportu płodów 
rolnych, np. ziarna. Inne z powodzeniem 
mogą przewozić kruszywa, piach lub złom. 
W ofercie są skrzynie o przekroju prosto-
kątnym oraz „half-pipe” (rynny). 

O ile wybór rodzaju zabudowy jest dla 
większości nabywców sprawą oczywistą, 
to jej wielkość i kształt już nie. Z pomocą 
spieszą przedstawiciele handlowi, którzy 
pomagają uniknąć pułapek związanych 
np. z wielkością skrzyni, która może przy 
cięższych ładunkach „ułatwić” przeciąże-

nie osi i w efekcie kosztować użytkownika 
słony mandat. 

W zależności od wariantu skrzynie sta-
lowe mają objętość od 24 do 36 m3 lub od 
29 do 46 m3. Aluminiowe legitymują się 
wynikiem: 26÷40 m3 oraz 28÷58 m3. Z tyłu 
może być klapa, drzwi lub klapodrzwi. 
W określonych typach pojazdów oferowa-
ny jest zsyp do masy bitumicznej. 

Markowi dostawcy

Zasław nie eksperymentuje, kiedy wy-
posaża swoje naczepy w newralgiczne 
podzespoły. Osie pochodzą od renomowa-
nych dostawców znanych jak Europa długa 
i szeroka: BPW i SAF. Do wyboru są wersje 
z hamulcami bębnowymi lub tarczowymi. 

Na liście dostawców są również produ-
cenci siłowników Hyva i włoskie Binotto, 
a także Jost i Haacon. Jeśli chodzi o nogi 
podporowe, Zasław produkuje je również na 
własną rękę i proponuje zamiennie, zamiast 
zachodnich. Oświetlenie dostarcza Hella. 

Zasław dba o jakość produktów nie tyl-
ko wtedy, gdy proponuje listę wyposażenia. 
Stara się stworzyć dla niego solidną bazę. 
Stalowe elementy konstrukcji są przed spa-
waniem śrutowane. Po spawaniu i wstępnym 
montażu poddawane są śrutowaniu ponow-
nie. Ostatnim etapem jest lakierowanie. 

Do wyposażenia wywrotek należą rów-
nież plandeki zwijane na bok oraz szereg 
drobnych akcesoriów, takich chociażby jak 
zbiorniki na wodę. Kolorystyka pojazdów 
jest praktycznie dowolna i zależy wyłącz-
nie od upodobań nabywcy. 

Ciekawym uzupełnieniem oferty jest 
przyczepa samowyładowcza z centralnie 
umieszczonymi osiami. Ponadto Zasław 
oferuje wywrotki na podwoziach samo-
chodów ciężarowych. 

Producent udziela trzyletniej gwarancji na 
cały pojazd. Obecnie rozbudowuje swoją sieć 
sprzedaży. Niewykluczone, że wkrótce czę-
ściej będziemy widywać naczepy tej marki. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Na własnych nogach
Spółka Zasław coraz mocniej angażuje się 
w produkcję pojazdów dla nabywców spoza rolnictwa. 
Jednym z punktów oferty są naczepy wywrotki.

Wszystko na miejscu. Firma oferuje
również zabudowy samowyładowcze dla 

ciężarówek i taką przyczepę centralnoosiową.

Obok zagranicznych, Zasław 
proponuje nogi podporowe 
własnej produkcji.

Przeznaczenie naczepy definiuje nie tylko materiał, z jakiego 
zbudowana jest skrzynia, ale również rodzaj jej zamknięcia z tyłu. 
Zasław proponuje szereg rozwiązań: klapy, drzwi i klapodrzwi.
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O leje hydrauliczne to odporne na sta-
rzenie, rozcieńczone, niepieniące się, 
wysokooczyszczone ciecze powstałe 

z oleju mineralnego i (lub) oleju syntetycz-
nego z niską temperaturą krzepnięcia. Jak 
sama nazwa wskazuje, znajdują zastosowa-
nie w urządzeniach hydraulicznych, prze-
ważnie z napędem hydrostatycznym, o ile 
spełniają wymogi takiego napędu.

Oleje hydrauliczne muszą sprostać 
różnym, często wzajemnie wykluczają-
cym się wymaganiom będącym pochod-
ną warunków ich pracy. Mają korzystne 
własności reologiczne (lepko-sprężyste) 
i wysoką trwałość w czasie eksploatacji. 
Przenoszą energię z miejsca jej wytwo-
rzenia (pompa hydrauliczna) do miejsca 
jej użycia (siłownik, silnik hydrauliczny). 
Charakteryzują się wysoką odpornością 
na utlenianie. Ich zadaniem jest odpro-
wadzenie ciepła i zanieczyszczeń me-
chanicznych powstałych w wyniku tarcia 
elementów metalowych, korozji metali, 
utlenienia oleju i destrukcji dodatków 
uszlachetniających oraz usuwanie ich 
w czasie fi ltracji. 

Jakość skwalifikowana
Jeśli chodzi o właściwości użytkowe 

i jakościowe funkcjonują w zasadzie dwie 
klasyfi kacje olejów hydraulicznych: DIN 
51 524 cz. I, II i III oraz ISO/DIS 6743. 

Klasyfi kacja według normy DIN 51 524 
określa trzy klasy olejów hydraulicznych 
o zróżnicowanym poziomie jakości: HL, 
HLP, HVLP, natomiast norma ISO 6743/4 
defi niuje klasy lepkości: HH, HL, HR, HM 
i HG. Opisują one jakość olejów na pod-
stawie poziomu dodatków: smarnych, in-
hibitorów utlenienia i korozji oraz modyfi -
katorów lepkości.

Klasa HL to oleje 
hydrauliczne powstałe 
z olejów mineralnych 
z substancjami czyn-
nymi zwiększającymi 
ochronę przed korozją 
i odporność na starze-
nie. Klasa HLP dodat-
kowo ma właściwości 
zmniejszające zużywa-
nie się na skutek za-
cierania w obszarze 

tarcia półpłynnego. Natomiast HVLP oprócz 
posiadania właściwości dwóch poprzed-
nich klas, poprawiają stosunek pomiędzy 
lepkością a temperaturą. Oleje HL i HLP/
HM przeznaczone są głównie do stosowania 
w maszynach, w których występuje ogra-
niczona zmienność temperatur otoczenia. 
Natomiast HVLP/HV mają zastosowanie 
w sprzęcie ruchomym np. maszynach do 
prac ziemnych czy budowlanych, pracują-
cych w zmiennych warunkach temperaturo-
wych otoczenia.

MocMoc smarowania smarowania
Hydrauliczne przenoszenie energii pozwala na łatwą kontrolę przy przemieszczaniu 
ciężkich ładunków oraz precyzyjne sterowanie mocą i ciśnieniem. 
Aby w pełni z tej mocy korzystać, nie należy zapominać o odpowiednim smarowaniu.

600 zł
Tu jest miejsce 

na Twoją reklamę!
ZADZWOŃ: 

tel. 22 213 88 2800000000 z0 z0 zz
reklama@truck-van.pl
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Istnieje również klasa HLPD. Są to oleje 
hydrauliczne z dodatkiem syntetycznych 
środków powierzchniowo-czynnych. No-
woczesne dodatki uszlachetniające pod-
noszą odporność na zużycie, poprawiają 
własności przeciwkorozyjne, podnoszą 
odporność na utlenianie oraz rozpuszczają 
i wyprowadzają z układów szlamy i osady, 
oczyszczając je. Olej HLPD wiąże wodę, 
nie dopuszczając do powstania korozji. Po-
siada bardzo dobre własności myjące. Wy-
myte zanieczyszczenia utrzymuje w postaci 

drobnej zawiesiny, zapobiegając powstaniu 
osadów, a tym samym zaklejeniu układu. 
Należy do tzw. grupy detergentowych ole-
jów hydraulicznych. Jest zalecany zarówno 
do uruchamiania agregatów i maszyn, jak 

i do sprawdzania prawidłowości ich działa-
nia. Znajduje również zastosowanie jako olej 
eksploatacyjny i ochronny do zalania ukła-
dów lub części na czas transportu. Zalecany 
jest do maszyn pracujących przy dużej roz-
piętości temperatur, gdzie następuje konden-
sacja pary wodnej, w zapylonym środowisku. 
Stosowanie HLPD pozwala na obniżenie 
tarcia nawet przy wysokich obciążeniach 
i małych prędkościach przesuwu.

Olej musi przenosić moc hydrauliczną, 
pokonując opór, co objawia się zmianami 

ciśnienia, i bez zatrzyma-
nia przepływać przez układ. 
Smarując wszystkie czę-
ści, zabezpiecza on układ 
i zmniejsza lub zapobiega 
procesowi korozji i zużyciu 
mechanicznemu. Bardzo 
ważne jest, aby olej hydrau-
liczny był odporny na działa-
nie różnych czynników w róż-
nych warunkach pracy (np. 
zachowywał parametry po-
mimo oddziaływania ciepła 
i tlenu oraz degradacji). 

Moc dodatków

Oleje hydrauliczne decy-
dują o sprawności i wydaj-
ności urządzenia, w kon-
sekwencji wpływają na zysk 
właściciela maszyny. Po-
winny więc spełniać szereg 
warunków, takich jak: od-

powiednia barwa, gęstość, temperatura 
zapłonu, liczba kwasowa, liczba zasado-
wa, pozostałość po spopieleniu czy za-
wartość wody. Ważne są również wyma-
gania funkcjonalne określające własności 

Klasy jakościowe mineralnych olejów hydraulicznych

    Klasy jakości Charakterystyka  Zastosowanie Zawartość
 DIN 51524 ISO 6743/4 oleju oleju dodatków w %

 – HH oleje bez dodatków uszlachetniających do słabo obciążonych systemów 0

 HL HL oleje z inhibitorami utlenienia i korozji do umiarkowanie obciążonych systemów około 0,6

 – HR oleje z Inhibitorami utlenienia i korozji  do umiarkowanie obciążonych systemów około 8
   oraz modyfikatorami lepkości  pracujących w zmiennych 
    temperaturach otoczenia  

 HLP HM oleje z inhibitorami utlenienia  do systemów pracujących około 1,2
   i dodatkami przeciwzużyciowymi przy wysokim ciśnieniu 

 HVLP HV oleje z inhibitorami utlenienia i korozji,  do systemów pracujących około 8
   dodatkami przeciwzużyciowymi  przy wysokim ciśnieniu w zmiennych
   oraz modyfikatorami lepkości  temperaturach otoczenia 

 HLPD – jak HLP plus dodatki detergenty i dyspergenty  – –
   (rozpuszczają większość obcych substancji 
   i pozostawiają je w objętości oleju) 

Źródło: „Oleje hydrauliczne – obsługa układów hydraulicznych”, Fuchs Oil.

eksploatacyjne olejów. Ich znajomość jest 
istotna dla właściwego doboru oleju oraz 
zapewnienia optymalnych warunków 
pracy systemu hydraulicznego.

Podstawowym parametrem branym 
pod uwagę przy doborze oleju do syste-
mu hydraulicznego jest jego lepkość oraz 
jej zależność od temperatury (wskaźnik 
lepkości). W sprzęcie ruchomym wskaź-
nik lepkości powinien wynosić 150. 
W warunkach pracy ciągłej, w wysokiej 
temperaturze, lepkość nie może przekra-
czać wartości minimalnej. Przyjmuje się, 
że dla olejowych systemów hydraulicznych 
krytyczna minimalna wartość lepkości 
wynosi 5 mm2/s.

Ważnym czynnikiem, decydującym 
o trwałości oleju hydraulicznego jest od-
porność na utlenianie. Podczas utleniania 
rośnie lepkość, powstają osady unierucha-
miające zawory, zatykające fi ltry oraz dzia-
łające korozyjnie na metale. Ochronę metali 
przed korozją obniżają woda oraz produkty 
utlenienia obecne w oleju. Zapewnienie 
pełnej ochrony antykorozyjnej wymaga za-
stosowania efektywnych inhibitorów koro-
zji (tworzą na powierzchni materiału war-
stwę ochronną). Skuteczna ochrona przed 
korozją jest szczególnie ważna w przypadku 
maszyn pracujących sezonowo.

Z uwagi na wzrastające wysilenie sys-
temów hydraulicznych pod wysokim ci-
śnieniem, wiele elementów, w tym szcze-
gólnie pomp, pracuje w warunkach tarcia 
granicznego. Dlatego w olejach hydrau-
licznych stosuje się dodatki o działaniu 
przeciwzużyciowym (AW) i przeciwza-
tarciowym (EP). Podczas pracy systemu 
hydraulicznego w wyniku tarcia 10÷25% 
energii mechanicznej przekształca się 
w ciepło, powodując wzrost temperatury 

Liczy się aprobata

Cezary Wyszecki
doradca techniczny, Shell Polska

Kupujący, dla których jedynym kry-
terium wyboru jest najniższa cena, 
porównując produkty, często opierają 
się na normie DIN 51 524, czyli zbio-
rze wymagań, które mówią o tym,

 jakie warunki musi spełniać olej. 
Odbiorca nie jest w stanie sprawdzić, 
czy podawane przez producentów 
dane, są zgodne z prawdą. Również 
żadna organizacja międzynarodowa 
nie weryfikuje tych informacji.

W praktyce, jedyną drogą potwierdzenia deklarowanej kla-
sy jakości jest aprobata uzyskana od producenta urządzeń 
hydraulicznych np. Denison, Bosch-Rexroth czy Cincinnati. 
I nie chodzi tu o deklarację na etykiecie. Musi to być pi-
semne potwierdzenie spełnienia właściwych dla danego 
producenta wymagań wystawione przez właścicieli ww. 
standardów. Praktycznie tylko w ten sposób otrzymujemy 
gwarancję jakości, w tym norm DIN. Kupując produkt z ww. 
aprobatami, możemy być pewni deklarowanej jakości. 
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oleju. W obszarze węzłów 
tarcia w wyniku miejsco-
wego wzrostu temperatury 
następuje rozkład termicz-
ny dodatków smarnych. 
Produkty rozkładu dzia-
łają korozyjnie na metale 
oraz tworzą szlamy i osady. 
W przeciętnych warunkach 
oleje hydrauliczne nagrze-
wają się do temperatury 
350 do 750°C. W trudnych 
warunkach nawet do 950°C i więcej. Wzrost 
temperatury pracy olejów (działający de-
strukcyjnie) zależy od ciśnienia w ukła-
dzie, temperatury otoczenia i wydajności 
chłodnic. Wraz ze wzrostem temperatury 
lepkość maleje. Wzrost temperatury pracy 
(o każde 100°C) powyżej 600°C powodu-
je podwojenie szybkości utleniania oleju. 
Efektywność pracy hydrauliki maszyny 
o znacznym zużyciu eksploatacyjnym 
można poprawić, stosując w okresie letnim 
olej o wyższej (o jedną klasę) lepkości. 

Dla zapewnienia właściwych warunków 
pracy systemu hydraulicznego konieczne 
jest utrzymanie wysokiej czystości oleju. Wy-
dzielone podczas pracy oleju zanieczyszcze-
nia mechaniczne usuwane są poprzez fi ltra-
cję. Opory fi ltracji zależne są od składu oleju 
hydraulicznego i charakteru zanieczyszczeń. 
Obecność w składzie oleju detergentów (ole-
je HLPD) ułatwia ten proces.

Na oko

Wygląd oleju jest źródłem informacji 
o stanie oleju i maszyny. Znacznie ciem-
niejsza barwa, w porównaniu do świeże-
go oleju, świadczy o procesie degradacji. 
Oznacza postępujące starzenie się oleju lub 

Opracowano na podstawie 
materiałów firmy 

Fuchs, Shell, Statoil.
Opracowano na podstawie materiałów 

firm Fuchs, Shell, Statoil.

termiczny rozkład. Może to nastąpić w wy-
niku zbyt długiego użytkowania lub dzia-
łania zbyt wysokiej temperatury. Zmiana 
barwy oleju może również wskazywać na 
odmycie osadów po oleju wcześniej użyt-
kowanym, który był zbyt niskiej jakości 
w stosunku do wymagań maszyny.

Jeżeli olej jest mętny (kolor mleczny), 
należy przypuszczać, że przedostała się 
do niego woda lub inne nierozpuszczal-
ne w nim ciecze eksploatacyjne, np. oleje 
syntetyczne na bazie glikoli. Może to rów-
nież oznaczać wypadanie z oleju osadów 
pochodzących z dodatków. Woda w oleju 
hydraulicznym powoduje hydrolizę do-
datków. Stąd też ważną własnością olejów 
hydraulicznych jest zdolność do deemul-
gowania (powstania emulsji). 

Sprawna praca urządzeń hydraulicznych 
zależy od dobrze dobranego oleju. Warto 
też pamiętać o regularnej jego wymianie 
i zachowaniu czystości podczas czynności 
z tym związanych. Odpowiedni olej za-
pewni sprawne funkcjonowanie urządze-
nia, co pozwoli zachować ciągłość pracy. ▐

Fot. K. Dziewicka

Zmiana nazw

Od maja firma Shell wprowadza zmiany, które ułatwią wy-
bór właściwego oleju do konkretnych wymagań użytkowni-
ków urządzeń hydraulicznych.
Unowocześnione formulacje, bardzo dobre i komunikatyw-
ne oznaczenie produktów oraz ujednolicony system ikon 
pozwolą szybko znaleźć produkt spełniający określone wy-
magania.
Aktualne nazwy olejów hydraulicznych marki Shell: Tel-
lus S3 M (poprzednio Tellus S), Tellus S2 M (poprzednio 
Tellus), Tellus S2 V (poprzednio Tellus T) oraz olejów hy-
drauliczno-przekładniowy do maszyn roboczych: Spirax 
S4 CX (poprzednio Donax TC) oraz do ciągników rolni-
czych i leśnych, maszyn roboczych i wozideł: Spirax S4 
TXM (poprzednio Donax TD 10W-30).

Bardzo popularnym systemem automatycz-
nego smarowania na smar EP-0 stosowanym 
w transporcie drogowym jest jednoprzewodo-
wy system SingleLine. Automatycznie smaruje 
każdy punkt smarny w pojeździe, na bieżąco 
monitorując przebieg procesu smarowania 
oraz przekazując niezbędne informacje kie-
rowcy. 

System zapewnia minimalne zużycie smaru 
oraz obniżenie do minimum kosztów serwi-
su i przestojów w pracy, ponieważ znacznie 
ogranicza czasochłonne smarowanie ręczne. 
SingleLine często zwalnia również użytkowni-
ka z obowiązku ręcznego smarowania trudno 
dostępnych punktów.

Automatyczne 
smarowanie

KH-Kipper oferuje 
systemy automatycznego 
smarowania firmy 
Groeneveld na podwozia, 
zabudowy wywrotek, 
przyczepy i naczepy.

Regularne i precyzyjne podawanie niewiel-
kich ilości smaru podczas pracy pojazdu na 
pełnych obrotach zapewnia właściwe sma-
rowanie, nieprzerwanie prawidłowe uszczel-
nienie i znacząco niższe zużycie smarów 
łożyskowych. Wydłuża również okres trwało-
ści eksploatacyjnej kosztownych części i sku-
tecznie zwalcza korozję. Efektem stosowania 
SingleLine jest zmniejszenie liczby remontów 
części oraz przestojów eksploatacyjnych, 
spowodowanych koniecznością natychmia-
stowego przeprowadzenia konserwacji lub 
naprawy. ▐

FOT. Groeneveld
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Przegląd oferty rynkowej

Agip

OSO 10,15, 22, 32, 46, 46, 100, 150
Arnica S 46, 68
Arnica A 15, 22, 32, 46, 68
Arnica D 46

BP

Bartran HV 32, 46, 68, 100
Energol HLP-Z 32, 46, 68, 100
Biohyd 46
Biohyd SE-S 46

Castrol

Hydo MV
Tribol 943 AW

Fuchs

Titan ZH 4300 B
Titan ZH 5364 B
Titan ZH 3044
Titan ZH LHM PLUS
Titan PSF

Gulf

Harmony Bio-Synth 32, 46
Harmony Synth 32, 46, 68
Harmony 46, 68, 85, 100, 150, 220
Harmony AW 15, 22, 32, 46, 68, 100
Harmony HLPD 46, 68
Harmony ZF- 22, 32, 46, 68
Harmony HVI 15, 20, 32, 46, 68, 100
Harmony ZF HVLPD 46

Liqui Moly

Liqui Moly 1127

Lotos

Olej hydrauliczny HL
Olej hydrauliczny HM
Olej hydrauliczny HV
Hydrax HLP
Olej hydrauliczny, bezcynkowy HM
Hydromil Super HM ISO VG 15-22,  
32-68,  100-150
Hydromil HV
Hydromil Super HV
Hydromil Super HLPD
Olej hydrauliczno-przekładniowy E-32
Hydromil HM ISO VG 15-22, 32-68
Hydromil HM ISO VG 100-150
Hydromil Super Arctic L-HV 15, 22
Hydromil Arctic L-HV 15, 22
Gerax TKD
Gerokop

Millers Oil

Millmax 2, 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Millmax 15 HV, 22 HV, 32 HV, 46 HV, 
Millmax 68 HV, 100 HV
Millmax 32 HFD (u), 46 HFD (u), 
Millmax 68 HFD (u)
Millmax 15 BIO

Mobil 

Mobil SHC 524, 525, 526
Mobil DTE 10 Excel 15, 32, 46, 68,
Mobil DTE 10 Excel 100, 150
Mobil DTE 21, 22, 24, 25, 26, 27

Neste

Hydrauli Arctic 15, 28
Hydrauli Super 15, 22, 32, 46, 68
Hydrauli Basic 32, 46
Multihydrauli 22
Biohydrauli SE 15, 32, 46, 68
Paine 32, 46, 68, 100, 150

Nils

Antares
Antares HVI

Orlen

Hydrol Premium HV
Hydrol Premium HM
Hydrol L-HV
Hydrol L-HM/HLP
Hydrol L-HL
Hydrol HLPD
Hydrol BIO HETG
Orlen Oil H-515

Petronas

Idraulicar AP 31, 46
Tutela Transmissions Truck TILT CAB

Panolin

HLP synth

Petro-Canada

Hydrex  AW
Hydrex  MV
Hydrex  XV
Hydrex  Extreme
Environ AW
Environ  MV
Premium ECO HT-E

Shell

Tellus S3M
Tellus S2M
Tellus S2
Spirax S4 CX 10W
Spirax S4 CX 30
Spirax S3 TLV
Spirax S4 TXM
Spirax S6 TXME
Spirax S1 ATF TASA

Statoil

TransWay WB
TransWay AC 10W
TransWay AC 30, 50
HydraWay HVXA 32, 46
Hydraulic Oil 131
HydraWay Bio SE 32-68, 46
Hydraulic Oil Super 32, 46
HydraWay HVX 46
Hydraulic Oil Premium 46
HydraWay HMA 32, 46

Tedex

Hydraulic Premium HV 32, 46, 68
Hydraulic HV 15, 22, 32, 46, 68, 
Hydraulic HV 100, 150
Hydraulic HM 10, 15, 22, 32, 46, 
Hydraulic HM 68, 100, 150
Hydraulic HLP-D 32, 46, 68
Hydraulic HLP 10, 15, 22, 32, 46, 
Hydraulic HLP 68, 100, 150
Hydraulic HL 10, 15, 22, 32, 46, 
Hydraulic HL 68, 100, 150
Agra UTTO, SAE: 10W-30, 10W-40
Agra Box
Transkop HLP/CLP 100, 150
Hydraulic BOX 26
Box Super HD 10W, 30

Texaco

Rando HD 10, 15, 22, 32, 46, 68, 
Rando HD 100, 150
Rando HD-Z 15, 22, 32, 46, 
Rando HD-Z 68, 100
Rando EP Ashless 46, 68
Hydraulic Oil AW 46
Hydra 46
Glytex HFC 46

Total

Equivis ZS
Azolla ZS
Dynatrans AC 10W

Valvoline

Ultramax HLP 32, 46, 68, 150 
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Jednak plac budowy, kopalnia czy żwi-
rownia to tylko jedna strona medalu. 
Praca w segmencie budowlanym jest 

nie tylko ciężka, ale i wymagająca. To tu-
taj spotykają się dwa różne światy i trzeba 
umiejętnie je pogodzić. Przy budowie pra-
cują pojazdy dowożące materiały, wywo-
żące urobek i stale operujące w trudnym 
terenie. Wszystkie potrzebują odmiennego 
podejścia pod kątem ogumienia. Opony 
terenowe zalecane są pojazdom, które poza 
teren budowy raczej nie wyjeżdżają. Dla 
zastosowań mieszanych, gdy potrzebne są 
opony, które dobrze sprawdzą się na drodze 
asfaltowej, a i w terenie też sobie poradzą 
zalecane są drogowo-terenowe (oznaczane 
przez producentów jako on/off ). Niektórzy 
dodają jeszcze trzecią grupę: opony dystry-
bucyjne do zastosowań budowlanych, któ-
rych rola raczej kończy się wraz z asfaltem.

Czysto-brudno

Dla pojazdów wykonujących transport 
mieszany po drogach dojazdowych oraz 
terenie nieutwardzonym Michelin propo-

nuje gamę X Works. Mimo bardzo trud-
nych warunków użytkowania opony te 
spełniają surowe kryteria odporności na 
uszkodzenia, przyczepności oraz żywot-
ności. Gwarantują wytrzymałość i mo-
bilność w zastosowaniu drogowym i nie 
tylko. Duży przebieg zawdzięczają m.in. 
zwiększonej ilość gumy bieżnika do zuży-
cia. Szerokie, masywne klocki bieżnika są 
odporne na wyrwania, co wydłuża żywot-
ność opon. 

Podobnie Pirelli, do pojazdów stoso-
wanych w mieszanym transporcie (droga 
i plac budowy) na nawierzchniach szorst-
kich i powodujących szybkie zużycie bież-
nika proponuje nowe opony FG88 i TG88. 
Zastosowana w nich mieszanka bieżnika 
zapewnia lepszą przyczepność i większą 
wytrzymałość w trudnych warunkach, 
podczas gdy technologia SATT (potrójne 
opasanie) zapewnia jednolitą strukturę 
wewnętrzną, co podnosi komfort jazdy 
i wytrzymałość oraz chroni oponę przed 
deformacją.

W oponach budowlanych Goodyear 
oraz Dunlop wzmocniono konstrukcję 

poprzez zastosowanie technologii ECD 
lub TPL (Top Protective Layer – wierzch-
nia warstwa ochronna). Między bieżnik 
a stalowe pasy wbudowano warstwę odpor-
ną na korozję. Zmniejsza to ryzyko wystą-
pienia uszkodzeń mechanicznych i chroni 
przed wilgocią, która mogłaby spowodować 
korozję, a w konsekwencji zniszczenie opo-
ny. Geometria rowków chroni z kolei oponę 
przed klinowaniem się kamieni i poprawia 
jej zdolność samooczyszczania. 

Continental w segmencie opon budow-
lanych pozycjonuje trzy typy ogumienia: 
regionalne, drogowo-terenowe i terenowe. 
Regionalne, znane z dystrybucji lokalnej, 
w przypadku pojazdów budowlanych de-
dykowane są do transportu około budow-
lanego oraz wsparcia budów. Zazwyczaj 
znajdują się na wyposażeniu pojazdów 
obsługujących budowy w miastach, gdzie 
trakcja po terenach nieutwardzonych mie-
ści się w granicach od 0 do 20%. Wśród 
opon budowlanych do zastosowań mie-
szanych drogowo-terenowych znajduje 
się wiele opon, różniących się funkcjo-

Błotne igraszki
Już sam ich wygląd dużo mówi. Muskularny bieżnik obiecuje ciężką pracę. Pokonują błotniste 
wzniesienia i kamieniste wyboje. Muszą znieść wiele…
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nalnością. „Istotne jest w jakiej konfi gu-
racji występuje pojazd. Również rozmiar 
używanych opon determinuje jego prze-
znaczenie. W fi rmie Continental opony 
Construction w obrębie osi mają różne 
zastosowanie. Przykłado-
wo opony HSC1 w rozmia-
rze 385/65R22,5 stosuje 
się głównie w pojazdach 
z dwoma osiami napędzany-
mi (8×4, 6×4). Montowane 
są w pojazdach, które wię-
cej czasu spędzają, jeżdżąc 
po asfalcie niż po drogach 
nieutwardzonych. Komfort 
jazdy zbliżony jest do opo-
ny szosowej, jednak opona 
wyróżnia się bardziej agresywnym bieżni-
kiem – zauważa Marcin Cywiński z fi rmy 
Continental. – Na drugim końcu możemy 
mieć pojazd budowlany wyposażony jedy-
nie w opony HDC1 na wszystkich osiach. 
Wszystkie opony napędowe stosuje się 
w ciężkich pojazdach (8×8, 6×6) pracują-
cych w wymagającym terenie” – dodaje.

Opony w pojazdach, które pracują 
w cyklu mieszanym muszą charakteryzo-
wać się wysokim przebiegiem, ale również 
radzić sobie w terenie, gdzie najważniejsze 
są przyczepność w warunkach tereno-
wych, odporność na uszkodzenia mecha-
niczne oraz klinowanie kamieni. 

Trudno

 Sprawa robi się mniej skomplikowana, 
gdy opona nie musi działać na dwa fron-
ty. Gdy wiemy, że pojazd pracuje tylko 
w trudnym, wymagającym terenie, wybór 
jest oczywisty – opony terenowe (off ro-
adowe). 

Dla opon terenowych najważniejsza jest 
pełna mobilność w najtrudniejszych wa-
runkach, dlatego przy ich konstruowaniu 
poświęca się wiele uwagi odporności na 
niesprzyjające warunki. Opracowywane są 
dla specjalistycznych pojazdów cywilnych 
i wojskowych, poruszających się głównie 
po nawierzchniach nieutwardzonych. Po-
jazdy z oponami tego typu, często pracują 
jako część linii produkcyjnej w kopalniach, 
żwirowniach, cementowniach, gdzie prze-
wożą urobek z miejsca wydobycia do miej-
sca przeładunku, skąd jest on transpor-
towany dalej np. taśmociągiem. „Opony 
off roadowe nie są oponami o wysokich 
indeksach prędkości, nawet jak na opony 
ciężarowe, ale za to stosuje się w nich wy-
jątkowo twardą mieszankę, dzięki czemu 
są odporne na kontakt z ostro zakończony-
mi przedmiotami. Oczywiście takie opony 
narażone są na uszkodzenia, wymagają 
więc odpowiedniego traktowania i ochro-

ny w postaci łańcuchów i regularnych in-
spekcji” – dodaje Marcin Cywiński.

Praca w ekstremalnych warunkach na-
raża opony na przebicia lub inne mecha-
niczne uszkodzenia. Najczęściej opony 

budowlane ulegają rozcięciom na skutek 
wniknięcia w nie obcych ciał. Zakleszczają 
się również kamienie w rowkach bieżnika 
oraz pomiędzy oponami w zestawieniach 
bliźniaczych. Technologia Duraseal stoso-
wana przez Goodyeara, dzięki wbudowa-
nemu szczeliwu zatrzymuje wyciek powie-
trza, nawet gdy opona zostanie przebita 
przez obiekt o średnicy do 6 mm. Dzięki 
temu można wyeliminować kosztowne 
przestoje pojazdów oraz obniżyć ryzyko 
wymiany ogumienia uszkodzonego przez 
jazdę na niedopompowanych oponach.

Aby minimalizować różnego rodzaju 
uszkodzenia mechaniczne, Michelin nato-
miast stosuje specjalną mieszankę gumową 
bieżnika odporną na przecięcia i wyrwa-
nia. Karkas opony chroniony jest poprzez 
wykorzystanie specjalnych wzmocnień 
boków, czoła bieżnika oraz gumowych 
tarcz ochronnych na barkach. Trwałość 
karkasu zwiększa stalowe opasanie pod 
bieżnikiem. Michelin chcąc przekonać 
swoich klientów, że warto zainwestować 
w jego opony budowlane, wprowadził 
w zeszłym roku do oferty gwarancję bież-
nikowania opon z gamy X Works. Ozna-
cza to, że nawet jeżeli podczas eksploatacji 
uszkodzeniu ulegnie karkas, klient otrzy-
ma od fi rmy inny i dzięki temu skorzysta 
z możliwości bieżnikowania.

Wybierając opony budowlane warto 
pamiętać o odpowiednim dopasowa-
niu opon na poszczególne osie pojazdu. 
Przede wszystkim należy kierować się 
zastosowaniem pojazdu. Ważny jest roz-
miar, bieżnik i odpowiednie ciśnienie. Im 
cięższe warunki pracy, większa liczba osi 
napędzanych, tym bieżnik będzie agresyw-
niejszy. Od zwykłych opon drogowych po 
opony off  the road. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Scania

Porozumienie dotyczy wspólnego przedsięwzię-
cia joint-venture, dotyczącego naczep i nadwozi 
do pojazdów dla transportu długodystansowego 
i dystrybucyjnego. Ze strony niemieckiej podpisali je 
członkowie zarządu spółki Andreas Schmitz i Ulrich 
Schöpker. Koncern Dongfeng reprezentowali Tong 
Dongcheng i Huang Gang z kierownictwa firmy.

Chińska firma specjalizuje się w produkcji samo-
chodów osobowych i użytkowych. Powstała jako 
wszechstronny moloch motoryzacyjny w 1969 r. 
Nosiła wówczas nazwę Second Automobile Works 
Co. Produkowała pojazdy, silniki i komponenty 
dla przemysłu motoryzacyjnego. Dongfeng Motor 
Company Ltd. założono w 2003 r. Udziały w niej 
rozdzielone są po połowie pomiędzy macierzystą 
Dongfeng Motor Corporation i Nissan Motor Com-
pany. Obecnie jest największym, chińskim produ-
centem średnich i ciężkich ciężarówek. 

Korzyści mają być obopólne. Chińczycy dostają 
zastrzyk nowych technologii i pomysły na usługi 
towarzyszące sprzedaży: w tym opiekę serwiso-
wą. Schmitz otwiera sobie bramę do dużego rynku 
azjatyckiego. ▐

Fot. Schmitz Cargobull

Białoruska maszyna rolnicza Rosa-05 to jeden 
z ciekawszych debiutów na kieleckich Targach Techniki 
Rolniczej Agrotech. Pojazd służy do pracy w ekstremal-
nych warunkach i pozwala przemieszczać się po tere-
nach bagiennych, kopnych piaskach oraz podmokłych 
polach, bez tworzenia technologicznych kolein.

Schmitz i Chińczycy
Niemiecki producent naczep 
podpisał podczas targów Shanghai 
Motor Show list intencyjny 
o współpracy z Dongfeng Motor 
Company Ltd.

Opracowano na podstawie materiałów firm
Continental, Goodyear i Michelin.

Jak dbać o opony budowlane?

� Unikać różnego rodzaju czynników spotykanych na dro-
dze i działających niszcząco na opony. 

� Właściwie dobierać ciśnienie w stosunku do obciążenia 
pojazdu. 

� Nie przeładowywać pojazdu.
� Pamiętać o cyklicznym sprawdzaniu stanu ogumienia 

oraz wartości ciśnienia.
� Zamieniać opony miejscami, co zapewni równomierne 

zużywanie się bieżnika.

Białoruski wszędołaz

Niska masa (poniżej jednej tony) oraz balonowe-
niskociśnieniowe opony sprawiają, że pojazd ma 
bardzo niski nacisk na podłoże (0,015 MPa). Rosa-
05 ma napędzane dwie przednie osie. Maszyna do-
stępna jest z kabiną pojedynczą dwuosobową lub 
wydłużoną czteroosobową. 

Pojazd jest oferowany również w wersjach, np. do 
przewożenia ładunków lub ludzi w terenach trudno 
dostępnych dla klasycznych samochodów. Maszy-
na, nie może poruszać się po drogach publicznych. 
Do napędu służy silnik Kubota o mocy 42 KM, który 
w tej wersji zużywa ok. 15÷22 l na 100 ha. Ceny 
Rosy zaczynają się od 200 tys. zł brutto. ▐
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Przegląd opon budowlanych

 Barum
Budowlane on/off  road
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne 

BU 54 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

BU 51 12,00R20

NR 55 11,00R20

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

BS 71 12,00R20

BS 73 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

 Bridgestone
Budowlane on/off  road
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

M840 12,00R20; 9R22,5; 10R22,5; 11R22,5; 12R22,5 
13R22,5; 275/70R22,5; 295/80R22,5 
315/80R22,5; 12,00R24

Oś napędowa

L355 13R22,5; 315/80R22,5

L301 12R22,5

Oś naczepy

M840 10R17,5 

M748 365/80R20; 385/65R22,5; 425/65R22,5; 
445/65R22,5

M844 445/65R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

L317 12R22,5; 13R22,5

Oś naczepy

HTR 365/80R20; 11R22,5; 315/80R22,5; 425/65R22,5

HTR 1 385/55R22,5

HTR2 385/65R22,5; 445/65R22,5; 295/60R22,5; 
385/55R22,5

HTR2
Extra Duty

385/65R22,5

on/off road

HTC 275/70R22,5; 425/65R22,5

HTC 1 385/65R22,5; 445/65R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

HSO 13R22,5

HSO Sand 12,00R20; 14,00R20

HCS 14,00R20; 365/85R20; 395/85R20

T9 10R22,5

Oś napędowa

HDO 13R22,5; 315/80R22,5

 Dunlop

Budowlane
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

SP 382 12,00R20; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5
295/80R22,5; 315/80R22,5; 385/65R22,5

Oś napędowa

SP 482 12,00R20; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5
315/80R22,5

Oś wleczona

SP 282 385/65R22,5; 445/65R22,5

 Goodyear

Budowlane
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

MSS 12,00R20; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 275/70R22,5;
315/80R22,5; 385/65R22,5; 12,00R24

MSS II 13R22,5; 315/80R22,5

MSS DS. 13R22,5; 315/80R22,5; 385/65R22,5

Oś napędowa

MSD 12,00R20; 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5;
12,00R24

MSD II 315/80R22,5; 13R22,5

MSD DS. 13R22,5; 315/80R22,5

MST 385/65R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

ORD 12,00R20; 14,00R20; 12R22,5; 13R22,5; 12,00R24

 Kormoran

Budowlane on/off  road
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

F 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5;
315/80R22,5

Oś napędowa

D 12.00R20; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5;
295/80R22,5; 315/80R22,5

Oś wleczona

ON/OFF 385/65R22,5

 Michelin

Budowlane
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

XZY 9,5R17,5; 9R22,5; 10R22,5

XZY 2 12,00R20; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5;
315/80R22,5

XZH 2 R 275/70R22,5

X Works 325/95R24

Oś napędowa

XDY 3 12R20; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

XDY 295/80R22,5; 12,00R24

Oś wleczona

XTY 2 265/70R19,5; 275/70R22,5

XZY 3 285/65R22,5; 425/65R22,5; 445/65R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

XS 7,50R16; 24R20,5; 525/65R20,5; 14,00R20

XZL 8,25R16; 11,00R16; 255/100R16; 12,00R20;
14,00R20; 16,00R20; 335/80R20 MPT; 
365/80R20 MPT; 365/85R20; 395/85R20;
24R21; 13R22,5; 445/65R22,5*

XML 325/85R16; 12,00R20; 14,00R20; 395/85R20;
475/80R20; 13R22,5; 395/90R560TR; 415/80R685TR*

*w przygotowaniu

 Pirelli

Budowlane on/off  road
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

AP05 385/65R22,5; 315/80R22,5; 13R22,5; 12R22,5;
13R22,5; 10,00R20; 11,00R20; 12,00R20;
12,00R24

AT75 315/80R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 11,00R20;
12,00R20; 12,00R24

FG88 13R22,5; 315/80R22,5

Oś napędowa

TG88 13R22,5; 315/80R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

TQ99 
Diamante

11R22,5 TL; 12R22,.5 TL; 13R22,5; 12,00R20TT;
11,00R22TT

 Continental
Budowlane
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

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

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

HSR Extra 
Duty

10,00R20; 12,00R20

HSR 2 13R22,5; 315/80R22,5; 315/70R22,5; 385/65R22,5;
385/55R22,5

HSR2
Extra Duty

315/80R22,5

on/off road

HSC 11,00R20; 12,00R20

HSC 1 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5
315/80R22,5; 385/65R22,5

HSC 1
Extra Duty 

12R22,5; 315/80R22,5

Oś napędowa

HDR 245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5
305/70R19,5; 10,00R20; 11R22,5; 12R22,5
255/70R22,5; 275/70R22,5; 305/70R22,5

HDR Extra 
Duty

10,00R20

HDR 1
Extra Duty

12R22,5

HDR2 295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/70R22,5

HDR2 
Extra Duty

315/80R22,5

on/off road

HDC 12,00R20

HDC 1 12,00R24; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5
315/80R22,5

HDC 1
Extra Duty

315/80R22,5

 Sava

Budowlane
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

Avant MS 11,00R20

Avant MS 2 13R22,5; 315/80R22,5

Oś napędowa

Orjak MS 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

Oś wleczona

Cargo MS 385/65R22,5
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A jeśli musi, może to robić jeszcze lepiej. 
 Dostawczy Ford wyjątkowo dobrze na-
 daje się, aby dopasować go do szczegól-

nych wymagań posiadacza. Wynika to z jego 
konstrukcji oraz szerokiego wyboru wersji, za-
równo nadwoziowych, jak silnikowych. 

Pierwszy taki

Transit jest pod wieloma względami dość 
unikalną konstrukcją. Przede wszystkim godzi 
wymagania bardzo różnych odbiorców. Naj-
mniejsze odmiany mogą konkurować z samo-

chodami wielkości Volkswagena Transportera. 
Największe śmiało wchodzą w rejony zajmowa-
ne przez auta klasy Craft era. Niektóre potrafi ą 
nawet wyręczyć Iveco Daily, znane z odporności 
na ciężką pracę. Ford starannie przemyślał spra-
wę. Działając w pojedynkę, postanowił jednym 
modelem zaspokoić rynek, na który inni rzucają 
co najmniej dwa auta. 

Czy to się opłaca? Producentowi na pewno, 
a nabywcy? Rzecz w szczegółach. Transit „od 
zawsze” był samochodem tylnonapędowym, ze 
wszystkimi zaletami tego rozwiązania. Czter-
dzieści sześć lat temu zapoczątkował tendencję 

do radykalnego zwiększania wymiarów ma-
łych furgonetek. Był przede wszystkim szeroki 
na dwa metry, co pozwoliło znacznie zwięk-
szyć przestrzeń w środku. Z tyłu, w cięższych 
odmianach proponował ogumienie bliźniacze. 
W furgonach i mikrobusach wymagało to po-
szerzenia nadkoli, ale świetnie spełniało swoją 
rolę. W 1986 r. zapoczątkował powrót do ae-
rodynamicznych form. Jako pierwszy miał jed-
nobryłowe, opływowe i praktyczne nadwozie. 
Wreszcie, w roku 2000 pojawił się w wersjach 
z napędem kół przednich i tylnych. Zmodyfi -
kowany w 2006 r., dziś dostępny jest również 

Można wymyślać
Ma u nas powodzenie, ale niewielu zatrudnia go jako specjalistę. 
Tymczasem Ford Transit nie musi koniecznie wozić paczek.

Zamykana wywrotka czy „wywrotowa furgonetka”? Niecodzienna, brytyjska zabudowa wykorzystuje podwozie z kabiną brygadową. 
Przedzielono ją na pół pełną ścianką za fotelami pierwszego rzędu. Za drzwiami bez okien znajduje się ładownia, a raczej duży schowek na sprzęt.

Chłodnia w nadwoziu furgonu. 
U nas mało popularna, 

ale na południu Europy, 
w krajach Beneluksu, a nawet 

w Czechach widuje się takie 
samochody częściej. 

Mały autobus na bazie 
zmodyfikowanego, 
standardowego nadwozia. 
Tu w odmianie dla dzieci.

Ambulans pogotowia na 
tylnonapędowym podwoziu. Zaletą 

zabudów kontenerowych jest obszerne 
wnętrze. Mieści dużo sprzętu i pozwala 

sprawnie przeprowadzać 
zabiegi podczas jazdy.

Kontener z rozsuwanymi 
kurtynami z boku. 
Dla tych, którym się spieszy 
i zwykle ładują samochód 
wózkiem widłowym.
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w wariancie AWD z lekkim i praktycznie bezob-
sługowym napędem obu osi. 

Ewoluowały również silniki. Z biegiem czasu 
zniknęły niemal całkiem jednostki benzynowe. 
Obecnie pozostała tylko jedna, o mocy 145 KM, 
która oferowana jest na wybranych rynkach. 
Wszędzie natomiast są dostępne nowoczesne 
diesle z rodziny Duratorq o mocy od 85 do im-
ponujących 200 KM. 

Zbierane latami doświadczenie owocuje. Wy-
bierając wersję i wyposażenie możemy na bazie 
Transita stworzyć zupełnie odmienne od siebie 
samochody. Ze wszystkimi ich zaletami. 

Priorytety

Pewne cechy pozostają stałe. Na przykład 
zbliżony do prostopadłościanu kształt tylnej czę-
ści nadwozia, który w furgonach i mikrobusach 
procentuje obszernym wnętrzem. Także wyso-
ko ułożone, „stłuczkoodporne” refl ektory czy 
praktyczna, czytelna tablica rozdzielcza. Jednak 

skacząc po liście wersji i opcji, łatwo zmienimy 
Forda w wygodny mikrobus, pojemny meblowóz 
lub kombajn do prac pomocniczych na budowie 
czy przy pielęgnacji infrastruktury drogowej. 

Lżejsze modele, o dopuszczalnej masie całko-
witej 2,8÷3,5 t mają przedni napęd. Pod podło-
gą nie ma wału napędowego, więc biegnie ona 
nisko. To korzystne, zwłaszcza w samochodach 
używanych na co dzień i ładowanych ręcznie. 
Tak wykorzystywana jest większość tej klasy aut 
dostawczych. Przedni napęd ułatwia również 
tworzenie nowych pojazdów niemal od pod-
staw. To, co za kabiną kierowcy można dowol-
nie kształtować. Ford, podobnie jak producenci 
francuscy, oferuje podwozie z podłogą. Wygod-
ne do zabudowy nadwoziem o dużej objętości: 
izotermą, chłodnią czy ruchomym sklepem. 
Rama z tyłu, gdzie jest tylko oś i zawieszenie 
daje się modyfi kować i budować np. „przełamu-
jące się” lawety do transportu samochodów. 

Standardowy furgon z najwyższym spośród 
trzech dachów jest na tyle obszerny, że można we 
wnętrzu założyć składane półki dla kuriera albo 
wygospodarować ruchomy warsztat. Mikrobus 
może wystąpić w roli dużej taksówki hotelowej. 
Wyposażenie go w napęd AWD pomoże jeździć 
w kurortach, gdzie długo leży śnieg albo teren jest 
bardziej wymagający. Co ważne, napęd obu osi jest 
prawie „niewidoczny”: mało waży, nie zwiększa 
prześwitu i nie wymaga włączania czegokolwiek 
ze strony kierowcy. Model AWD jest oferowany 
w najbardziej uniwersalnej odmianie 3,5 t. 

Ze względów praktycznych jest ona również 
najodpowiedniejsza, jeśli potrzebujemy pojaz-

Wywrotka trójstronna, odpowiednia 
np. dla firmy komunalnej. 
Zabudowę można wzbogacić o żurawik. 

Luksusowy autobus konferencyjny? 
W Transicie jest dość miejsca.

du towarowo-osobowego. W przedniej części 
są dwa rzędy siedzeń, za nimi stała przegroda 
i ładownia. Odmiana 3,5 t daje duże możliwo-
ści również z tego względu, że oferowana jest 
zarówno z napędem kół przednich, jak tylnych. 

Tradycyjny napęd kół tylnych występuje 
w cięższych wersjach Transita, o dopuszczalnej 
masie od 3,5 do 4,6 t. Jest odpowiedni do samo-
chodów wożących ciężkie ładunki i holujących 
przyczepę. Nadaje się również do zabudowy nad-
woziem kilkunastoosobowego autobusu. Z tyłu 
może znaleźć się ogumienie bliźniacze, co czyni 
z Forda niemalże substytut małej ciężarówki. 

Dlatego też można założyć na jego podwoziu 
małą wywrotkę oraz żurawik. Typowe furgony 
oraz zabudowy kontenerowe mogą być nie-
co cięższe, a zatem ułatwiony jest montaż np. 
wind załadowczych. Chłodnia także nie stanowi 
problemu. Jeśli samochód ma zabudowę warsz-
tatową, jej wyposażenie można odpowiednio 
wzbogacić. 

Samochody tylnonapędowe to również dobra 
baza dla pojazdów straży pożarnej oraz karetek 
pogotowia, najlepiej dużych z nadwoziem kon-
tenerowym. Lżejsze, przednionapędowe Transi-
ty również mogą ratować życie. Przy wysokim 
dachu mają dostatecznie obszerne wnętrze, 
a dobre zawieszenie pozwala jeździć szybko 
i bezpiecznie. 

Jest praca? Jest Transit! Wystarczy dobrze do-
brać wersję, a o resztę zadbają specjaliści z fi rm 
nadwoziowych. ▐

Michał Kij
Fot. Ford

Podwozia modeli przednionapędowych: z prawej 
typowe, z lewej wyposażone w podłogę. Wersje 

z podłogą popularne są wśród firm produkujących 
furgony o dużej objętości wnętrza, sięgającej 22 m3 

czy ruchome sklepy. Możliwość przechodzenia 
z kabiny do ładowni jest ceniona w wielu branżach. 
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W szystkie pojazdy dostawcze 
Mercedesa można zamówić 
z napędem czterech osi. Od 

Viano i Vito poczynając, na Vario koń-
cząc. Tak skonfigurowana oferta zaspo-
koi nawet najbardziej wymagających. 
Jeżeli masz ekskluzywny hotelik poło-
żony wysoko w górach Viano 4Matic, 
spełni najśmielsze oczekiwania twoich 
klientów i zawsze będziesz miał pew-
ność, że dowiezie ich na miejsce. Jeże-
li natomiast zależy ci na prawdziwym 
wole roboczym, który przejedzie przez 
strumyk, jak przez kałużę – wybierz Va-
rio. Pomiędzy nimi jest jeszcze dosto-
sowujące się ściśle do potrzeb Vito: od 
wersji osobowej po towarową i Sprinter 
o imponujących możliwościach. 

Wszystkie te vany łączy umiejętność 
sprawnego pokonywania przeszkód, któ-
re można napotkać na placu budowy, 
w kopalni, żwirowni czy w lesie. Nie ma 
dla nich przeszkód, które mogłyby zakłó-
cić ciężką pracę czy ważne spotkanie.

Co istotne, zapewniają komfort jazdy 
nie gorszy od modeli tylnonapędowych. 
Vito, Viano i Sprinter wyposażone są 
w elektroniczny system 4ETS, ale w od-
miennych konfi guracjach, dostosowanych 
do poszczególnych aplikacji. Vario na-
tomiast, jak na prawdziwego twardziela 
przystało, wspomaga się klasycznym ukła-
dem napędowym wszystkich osi.

Mercedes pomyślał nie tylko o pra-
cy, ale również o wypoczynku. W ofercie 
znajdują się też pojazdy kempingowe 4×4. 
Ich użytkownicy mogą mieć pewność, że 
dojadą swoim domem na kółkach nawet 
w najbardziej odosobnione miejsca i zdo-
łają z nich wrócić. 

W białych 
rękawiczkach

Dla rodzin, biznesmenów i turystów 
podróżujących kamperami oferowane jest 
Viano 4Matic we wszystkich dostępnych 
wersjach: od podstawowej do ekskluzyw-
nej, w tym również Viano Marco Polo 
(wersja kempingowa).

Każdy może mieć stały napęd 4×4 
z dużymi rezerwami mocy. Całą robotę 
wykonuje system 4ETS wraz z automa-
tyczną przekładnią. Wystarczy wsiąść 
i jechać. Podczas normalnej jazdy 65% 
momentu obrotowego jest kierowane na oś 
tylną, a 35% na przednią. Gdy za pomocą 
czujnika ABS układ elektroniczny wyczuje 
poślizg koła napędzanego, przyhamowuje 
je, na skutek czego większa porcja mo-
mentu obrotowego dociera do kół, które 
wciąż jeszcze mają przyczepność. System 
działa tak, jakby samochód był wyposażo-
ny w blokady mechanizmów różnicowych, 
występujące w klasycznym napędzie 4×4. 
Skrzynia rozdzielająca napęd znajduje się 

przy skrzyni biegów i jest bezobsługowa, 
tak samo jak wały napędowe kierują-
ce moment obrotowy do przednich kół. 
Napęd wszystkich kół jest zintegrowany 
z systemem Adaptive ESP, który zachował 
wszystkie funkcje z pojazdu tynonapędo-
wego (ABS, ASR, EBV, BAS i AAS). Steruje 
również hamulcami przyczepy. 

Jeżeli któreś koło traci przyczepność, 
zaświeca się kontrolka na tablicy rozdziel-
czej. Gdy lampka zaczyna migać, sygna-
lizuje, że przynajmniej jedno koło traci 
przyczepność. W takiej sytuacji kierowca 
powinien wcisnąć pedał gazu. Wtedy sys-

Bez wysiłkuBez wysiłku

Domek za miastem, sieć energetyczna wysoko w górach czy dowóz materiałów 
na budowę. Mercedes ma jedną odpowiedź: 4×4.

Napęd na wszystkie osie w Vito daje możliwość dojechania 
w trudno dostępne miejsca np. ekipom remontowym 
czy monterom, ale samochód może również znaleźć 
zatrudnienie przy przewozie osób np. w górskich kurortach.
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tem ETS przekieruje moc do kół, które 
jeszcze mają przyczepność i będą w stanie 
wyciągnąć pojazd z opresji. Oczywiście 
dotyczy to sytuacji w terenie, przy niewiel-
kiej prędkości.

Jednocześnie system zapobiega poten-
cjalnie niebezpiecznym skutkom dostar-
czenia momentu obrotowego do kół, które 
mają przyczepność, co mogłoby spowodo-
wać np. obrócenie samochodu. W takiej 
sytuacji wyhamowywane są maksymalnie 
trzy koła. W chwili, gdy system wykryje 
poślizg wszystkich czterech kół, zmniejsza 
dawkę momentu obrotowego, dostarcza-
nego do kół.

Gdy temperatura hamulców wzrośnie 
do niebezpiecznego poziomu, system 
automatycznie zmniejsza siłę hamowa-
nia, zabezpieczając je przed przegrza-
niem. Kierowca jest o tym informowany 
sygnałem świetlnym na tablicy roz-
dzielczej. 

Kąt natarcia w Viano 4×4 wynosi 
20 stopni (w tynonapędowej wersji 14). 
W wersji krótkiej 4×4 kąt zejścia jest rów-
ny 28 stopni (w tynonapędowej krótkiej 
22), natomiast kąt rampowy to 19 stopni 
w wersji krótkiej 4×4 (14 w tylnonapędo-
wej). Prześwit pod przednią osią wynosi 
150 a pod tylną 210 mm. W zależności 
od wersji silnikowej zdolność pokony-
wania wzniesień jest do 20% wyższa niż 
w wersjach z tylnym napędem. Napęd 4×4 
zwiększa masę własną pojazdu o 80 kg. 
Jest on również wyższy o 70 mm, jednak 
bez problemu mieści się w podziemnych 
garażach. 

Viano 4×4 napędzają ekonomiczne 
4-cylindrowe silniki Diesla CDI 136 lub 
163 KM współpracujące z pięciobie-
gową skrzynią automatyczną. Taki ze-
staw idealnie sprawdza się w trudnych 
warunkach, nie boi się ani śniegu, ani 
piachu.

Z życiowym podejściem
Vito bardziej garnie się do pracy. Po-

winien sprawdzić się jako pomocnik me-
chaników, elektryków czy kurierów roz-
wożących przesyłki po terenach rzadko 
uczęszczanych, położonych w górach. 

Jego niewielkie rozmiary dają swobodę 
sprawnego manewrowania, co przydaje się 
na wąskich drogach czy leśnych bezdro-
żach. W pracy wspierają go, tak jak Viano, 
silniki Diesla (136 i 163 KM) współpracu-
jące z automatyczną skrzynię biegów.

W pojazdach 4×4, tak samo jak w tyno-
napędowych, zawieszenie jest dostosowa-
ne do zadań, jakie wykonuje samochód. 
Zastosowane w furgonie i Mixto (wersja 
towarowo-osobowa) dobrze znosi obcią-
żenia ładunkiem, a w modelu osobowym 
zapewnia komfort podróży. 

Napęd 4×4 w Vito jest analogiczny jak 
w Viano. Zastosowano jednak odłączalny 
ASR (system zapobiegający blokowaniu 
kół na śliskiej nawierzchni). Funkcja ta jest 
automatycznie przywracana przy prędkości 
40÷60 km/h lub gdy poślizg trwa dłużej niż 
10 s. Przy wyłączonym ASR cały czas działa 
ESP, co zabezpiecza pojazd przed obrotem. 

Na wyposażeniu Vito ma opony uni-
wersalne lub błotno-śniegowe. W kabinie 
można również zamontować dodatkowe 
ogrzewanie niezależne od silnika.

Przygotowano również specjalne wersje, 
które zwiększają możliwości przewozowe 
vanów: Caro z drewnianą podłogą i syste-
mem zabezpieczania ładunku oraz TopLo-
ad – zawiera relingi dachowe.

Maksymalne dmc Vito 4×4 wynosi 3050 kg. 
Pojazd może ciągnąć przyczepę o dmc 2,5 t.

Pod kontrolą

Kolejny z rodziny, Sprinter również jest 
wyposażony w system 4ETS, ale z dodat-
kowymi funkcjami. Generalnie działanie 

napędu jest analogiczne do zastosowane-
go w Vito. Możliwa jest jednak ingerencja 
kierowcy. Za pomocą przycisku na tablicy 
rozdzielczej można samemu dołączyć na-
pęd na przednią oś. Jest to możliwe na po-
stoju lub przy maksymalnej prędkości do 
10 km/h. 

W opcji dostępny jest reduktor, który 
zmniejsza prędkość o 40% i o tę samą war-
tość zwiększa moment obrotowy. Można 
go włączyć tylko na postoju. Przełożenie 
po redukcji wynosi 1,42.

Kąt natarcia w wersji 4×4 wynosi 
28 stopni (w tynonapędowym 18). Przy 
krótkim zwisie tylnym kąt zejścia to 27 
stopni (w tynonapędowym 22). W wersji 
ze standardowym rozstawem osi kąt ram-
powy wynosi 25 (w tynonapędowym 17). 
Zdolność pokonywania wzniesień Sprinter 
z napędem wszystkich osi ma do 20% więk-
szą niż wersja tynonapędowa. Głębokość 
brodzenia w tym modelu wynosi 610 mm.

Ponieważ nadwozie Sprintera 4×4 jest 
wyższe od tynonapędowego, kierun-
kowskazy zostały przeniesione z lusterek 
wstecznych na przednie błotniki. Wersja 
4×4 jest cięższa od tynonapędowej o 115 kg.
Występuje w dwóch wersjach 3,5 i 5 t dmc 
i ma kilka wariantów nadwozia oraz pod-
wozie. 

Poza silnikami 4-cylindrowymi Diesla 
o mocy 129 i 163 KM, wersja 4×4 oferuje 
również silnik V6 o mocy 190 KM i mo-
mencie obrotowym 440 Nm. Silniki speł-
niają normę Euro 5 lub na życzenie EEV. 
Współpracują z manualną skrzynią 6-bie-
gową ECO Gear lub, na życzenie, z auto-
matem. 

Tak jak Vito, może być wyposażony 
w opony uniwersalne lub błotno-śniego-
we. Może ciągnąć przyczepę o dmc 3 t. 

Również w Sprinterze można zamon-
tować ogrzewanie niezależne do silnika. 

Na placu budowy czy w kopalni nie brakuje 
miejsc, przez które samochód z tylnym napędem 

mógłby nie dać rady przejechać. Sprinter 4×4 
dociera z materiałami do samego celu.

Nie tylko wzniesienia, ale również 
błoto czy woda, nie powinny go zatrzymać. 
Głębokość brodzenia w Sprinterze 
z napędem wszystkich osi wynosi 610 mm.

Viano 4Matic to oferta skierowana do osób 
mieszkających bądź prowadzących biznes 

wysoko w górach bądź w miejscu, do którego 
wiodą drogi kiepskiej jakości.
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Odświeżony wygląd zewnętrzny to nowo 
zaprojektowane elementy przodu z linia-
mi poziomymi osłony chłodnicy. We wnę-
trzu natomiast pojawiły się nowe materiały 
i zmodyfikowana tablica rozdzielcza. Nowe 
zegary są teraz czytelniejsze i zawiera-
ją funkcję informującą o zalecanym biegu. 
Wymieniono również jednostki napędowe: 
innowacyjne 4-cylindrowe silniki z systemem 
wtrysku common rail o wysokiej wydajności 
i niskim zużyciu paliwa zastąpią dotychcza-
sowe 5-cylindrowe. Crafter będzie dostępny 
z silnikami 2,0 TDI o mocy 80, 100 lub 120 kW. 
Dla nowych Crafterów specjalnie zaprojekto-
wano systemem common rail. W porównaniu 
z tym samym silnikiem w poprzednim modelu, 
obecny dysponuje maksymalnym momentem 
obrotowym w większym zakresie: od 1500 do 
2250 obr/min. W wyniku połączenia silników 
z systemem start-stop Crafter z najmocniejszą 
jednostką spala tylko 7,2 l oleju napędowego 
na 100 km, a emisja CO2 wynosi 195 g/km. 
Nowy Crafter występuje w wersji furgon 
z trzema rozstawami osi, z czterema dłu-
gościami przedziału ładunkowego i dwoma 
wariantami wysokości dachu, w wersji kom-

Co ważne wersja 4×4 występuje również 
z ładownią o największej objętości – 17 m3.

Zabawa skończona

Najbardziej sędziwy i jednocześnie 
najwytrwalszy. Vario łączy w sobie vana 
i ciężarówkę. Wersja czteronapędowa 
może sprostać najcięższym wyzwaniom. 
Skuteczność w pokonywaniu trudnych 
odcinków drogi zapewnia stały, klasyczny 
napęd 4×4 ze skrzynią rozdzielczą, reduk-
torem i blokadami mechanizmów różni-
cowych: centralnego i tylnej osi. W tym 
przypadku kierowca może w razie potrze-
by wyłączyć ABS.

Prześwit pod tylną osią wynosi 216 mm. 
Zdolność pokonywania wzniesień w nie-
których wersjach sięga 70%.

Konstrukcja silnika, skrzyni biegów 
i ramy to wypróbowany patent, od deka-
dy sprawdzający się tam, gdzie potrzebny 
jest pojazd dostawczy większej ładowności 
o możliwościach auta terenowego. Co waż-
ne może on nie tylko więcej zabrać, ale rów-
nież dotrzeć tam, gdzie inni nie dadzą rady. 
W Vario dmc wynosi od 7,5 do 8,2 t. Istotna 
zwłaszcza na budowie jest duża nośność 
podwozia: w wersji 4×4 o dmc 7,5 t wyno-
si ona 3950 kg, a przy dmc 8,2 – 4650 kg.
Fabryczna wywrotka ma ładowność 3,1 t. 
Ponieważ tylna oś ma dużą nośność, Vario 
dobrze znosi przeciążania poza drogami 
publicznymi. Wersja 4×4 ma wzmocnio-
ne zawieszenie. Pojazd można zamówić, 
wybierając jedną z dwóch wersji rozstawu 

osi 3700 i 4250 mm. Największy furgon 
oferuje ładownię o pojemności 17,4 m3. 
Możliwości przewozowe Vario można zwięk-
szyć, dołączając przyczepę o dmc do 7,5 t. 

Vario nie tylko ma dobre możliwości 
załadowcze, ale również pozwala zabrać 
ze sobą załogę. W standardzie oferuje po-
dwójną kanapę z przodu. Kabina brygado-
wa mieści 7 osób z kierowcą.

Pod maską znajduje się silnik z rodzi-
ny BlueTec OM 904 LA 4-cylindrowy 
o pojemności 4,25 l i mocy 129, 156 lub 
177 KM oraz momencie obrotowym 500, 
610 lub 685 Nm. Wszystkie wersje speł-
niają normę Euro 5 za pomocą systemu 
SCR. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że sa-
mochód dawno nie był modernizowany. 
Dzięki temu jednak zachował prostą bu-
dowę, która procentuje długowiecznością 
i odpornością na ciężkie warunki eksplo-
atacji.

Cztery modele, każdy o innym charak-
terze, możliwościach i ambicjach. Viano, 
Vito, a nawet Sprinter wymagają od kie-
rowcy minimum. Automatyczna skrzynia 
biegów w połączeniu z 4ETS i całym pa-
kietem elektronicznych systemów wspo-
magających bezpieczeństwo, pozwalają 
na bezstresowe pokonywanie wzniesień, 
bezdroży oraz kamienistych i błotnistych 
podłoży. Vario natomiast to zawodnik, 
który wkracza, gdy praca nabiera większe-
go rozmachu. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Dailmler

Odświeżony Crafter
O 33% oszczędniejszy 
od poprzednika. Najbardziej 
ekonomiczna wersja 
z silnikiem bi-turbo spala 7,2 l 
na 100 km.

bi do przewozu osób, w wersji skrzyniowej 
z pojedynczą lub podwójną kabiną kierowcy 
i jako podwozie pod zabudowę. We wszyst-
kich modelach zmniejszono masę własną, 
a tym samym powiększono ładowność o 10%. 
Wszystkie stalowe części karoserii zostały
jedno- lub dwukrotnie ocynkowane. Nowy 
Crafter pojawi się w polskich salonach w dru-
giej połowie czerwca. ▐

Fot. VW

Sprinter, tak jak Viano i Vito, 
wyposażony jest w system 4ETS, 
jednak kierowca może go kontrolować. 
Po wciśnięciu przycisku na tablicy 
rozdzielczej dołącza się napęd 
na przednią oś. 

Vario ma klasyczny układ napędowy 
wszystkich osi, ze skrzynią roz-
dzielczą, reduktorem i blokadami 
mechanizmów różnicowych: central-
nego i tylnej osi. Tutaj kierowca 
decyduje o załączeniu blokad.

Kanciasta kabina tylko dodaje smaku temu 
niezmordowanemu pojazdowi. Napęd 4×4 uzbraja 
go w siłę niezbędną na wybojach. 
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www.TSL-biznes.pl/prenumerata
Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:

> www.TSL-biznes.pl/prenumerata

> e-mail: prenumerata@tsl-biznes.pl
  prenumerata@truck-van.pl

> fax: 22 205 07 57

> pocztą: Redakcja TSL Biznes 
  i Truck& Van
  Trzcinowa 30/13, 
  02-446 Warszawa

> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata 
(11 wydań): 

TSL Biznes ....w cenie 99 zł z VAT
Truck & Van ...w cenie 49 zł z VAT
oba tytuły  .....w cenie 129 zł z VAT

Formularz prenumeraty
Dane do wysyłki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

Dane do faktury

Nazwa 
fi rmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru  /2011 

Truck&Van od numeru  /2011 
oba tytuły od numeru  /2011 

 Coroczne, automatyczne 
 przedłużanie prenumeraty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KMG Media Sp. z o.o. dla celów prenumeraty, marketingu 
i wydawania miesięczników TSL Biznes i Truck & Van. Dane osobowe mogą być sprawdzane i poprawiane.
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Teraz jeszcze więcej możliwości
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Mercedes-Benz Atego BlueTec HybridMercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid
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