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Gdy wszyscy pomału podnosili się po ostatnim kryzysie gospodarczym, 
z pewną dozą nieśmiałości mówiono o wzrostach. Nie jeden menedżer 
wypowiadał życzenie: „oby rosło pomału i równomiernie”. Rok 2007 nauczył 

wstrzemięźliwości. Lepiej, gdy rynek jest przewidywalny. Dobre niespodzianki 
mogą również okazać się katastrofalne w skutkach. 
Producenci pojazdów znów zacierają ręce. Sprzedaż ruszyła i to ostro z kopyta. 
Tam, gdzie w czasie spowolnienia gwałtownie spadały wskaźniki sprzedaży, 
teraz pięknie pną się do góry. Ciągniki siodłowe zdominowały rynek. 
Pierwsze cztery miesiące tego roku okazały się rewelacyjne w tym segmencie 
– 172% wzrostu w porównaniu z okresem analogicznym roku poprzedniego. 

W transporcie 
drogowym również 
porządnie 
drgnęło. Co doskonale 
widać gołym okiem, 
również potwierdza 
GUS: „w pierwszym 
kwartale nastąpił wzrost 
przewozów o 23,5%”. 
Tylko stawki wciąż 
są marne – narzekają 
przewoźnicy.
Ekonomiści straszą, 
że teraz może być 
gorzej. Wszyscy 
obawiają się 1 lipca,
kiedy zacznie 

obowiązywać elektroniczny pobór opłat za przejazdy po autostradach i drogach 
ekspresowych. Z drugiej strony najbardziej mogą to odczuć małe fi rmy, obsługujące 
transport krajowy, których nie stać na nowe pojazdy. Duzi, międzynarodowi 
przewoźnicy już zdążyli przywyknąć do tego typu obciążeń. 
Przez pierwsze cztery miesiące tego roku apetyt na pojazdy ciężarowe o dmc 
powyżej 3,5 t wzrósł o 117% w porównaniu z rokiem poprzednim. Biorąc jednak 
pod uwagę, że sprzedaż znacznie ruszyła w drugiej połowie 2010 r., można jeszcze 
nie wpadać w panikę. Być może jest to tymczasowy, wyrównujący braki ruch, 
który ustabilizuje rynek na przyzwoitym poziomie. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Założenia normy Euro 6 są znane już 
od pewnego czasu. Gdy poziomy 
emisji ujrzały światło dzienne po 

raz pierwszy, wielu wydawało się, że ich 
osiągnięcie będzie niemal nieosiągalne, 
potrwa bardzo długo i wymagać będzie 
istotnych zmian w konstrukcji silnika. 
Przełom między i tak już wyśrubowaną 
normą Euro 5, a nową, szóstą odsłoną był 
aż nadto widoczny. Pięciokrotna redukcja 
emisji tlenków azotu, dwukrotna redukcja 
emisji cząstek stałych, a do tego koniecz-
ność zliczania tych ostatnich – to wydawa-
ło się wyzwaniem na długie lata. A jednak 
się udało i to chyba szybciej niż ktokolwiek 
mógłby się spodziewać. Szybciej na tyle, że 
producenci znacznie wyprzedzili nie tylko 
termin obowiązku stosowania nowej nor-
my, ale nawet termin rozpoczęcia procesu 
certyfi kacyjnego. Oznacza to tyle, że gdyby 
dziś ktoś kupił Scanię z silnikiem Euro 6,
to i tak musiałby zarejestrować ją jako 
spełniającą normę Euro 5. 

Dlatego właśnie na rynkową premierę 
Scanii z silnikiem Euro 6 przyjdzie nam 
jeszcze poczekać do czasu, gdy przepisy 

i procedury certyfi kacyjne zostaną ostatecz-
nie zatwierdzone chociaż w jednym kraju. 
Szwedzki koncern przewiduje, że nastąpi to 
do końca tego roku. Wtedy też ruszy seryj-
na produkcja i sprzedaż nowych silników. 
W ofercie Scanii na początek znajdą się 
dwa silniki z gamy 6-cylindrowych jedno-
stek o pojemności 12,7 litra – o mocy 440 
i 480 KM. Nowe silniki znajdą zastosowa-
nie zarówno w podwoziach, jak i ciągnikach 
siodłowych o napędach 4×2, 6×2 i 6×4, 
a w ciągu 2012 r. dołączą do nich również po-
jazdy wieloosiowe 8×2 i 8×4. Dostępne będą 
wszystkie dotychczasowe kabiny serii R i G.

Sprawdzona baza

Jak inżynierom z Sodertalje udało się 
tak szybko spełnić wyżyłowaną normę? Za 
bazę posłużyły jednostki z nowej platformy 
silnikowej, zastosowane po raz pierwszy 
w 2007 r. w silnikach Euro 5 EGR. Wy-
korzystują one nowy układ wtryskowy 
common rail Scania XPI, turbosprężarkę 
o zmiennej geometrii VGT oraz układ 
recyrkulacji spalin EGR. Modułowa kon-

strukcja tych jednostek oznacza wykorzy-
stanie wielu takich samych podzespołów 
w obrębie całej rodziny silników, co ułatwia 
serwis i dystrybucję części zamiennych. 
Oznacza to też, że wprowadzenie kolejnych 
wariantów mocy spełniających najwyższą 
normę będzie tylko kwestią czasu.

Bez zmian pozostał żeliwny blok cylin-
drów, dostosowany do wysokich ciśnień 
spalania (nawet rzędu 200 bar). Podobnie 
jak w innych silnikach 12,7-litrowych, że-
browa rama pomiędzy blokiem cylindrów 
i miską olejową usztywnia dolną część 
korpusu silnika i przeciwdziała drganiom 
oraz hałasowi. Powlekane plazmowo gła-
dzie cylindrów zmniejszają współczynnik 
tarcia, przyczyniając się do redukcji zuży-
cia paliwa. Nieznacznym modyfi kacjom 
poddano za to kształt komór spalania 
w stalowych tłokach. 

Pracą silnika steruje układ znany 
z 16,4-litrowych jednostek V8, oczywiście 
odpowiednio dostosowany do nowych 
wymagań. Układ wtryskowy XPI dawku-
je paliwo pod ciśnieniem nawet 2400 ba-
rów. Ośmiootworowe dysze wtryskiwaczy 

Scania wyprzedza normę
Producenci ruszyli do szóstej części Euro-ofensywy. Scania, choć poinformowała o swoim 
sukcesie jako druga, pierwsza pokazała gotowy pojazd napędzany silnikiem spełniającym normę 
Euro 6. Normę, której formalnie jeszcze nie ma.

Scania jest już technologicznie gotowa do sprzedaży silników 
spełniających normę Euro 6. Jednak na rynkową premierę trzeba pocze-
kać do końca roku – wtedy powinny już obowiązywać procedury 
certyfikacji silników wg normy Euro 6. Obowiązek 
stosowania tej normy zaplanowano 
na koniec 2012 r.

www.truck-van.pl
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Premium Route to nie tylko doskonała stabil-
ność na drodze i zredukowane zużycie paliwa, 
ale również smak wyścigów. Specjalne okleje-
nie „Truck Racing” z czerwoną osłoną przeciw-
słoneczną, skórzanym, czerwonym obszyciem 
kierownicy oraz tapicerką foteli i dywanikami 
wprowadza w świat wielkich emocji. Tabliczka 
„European Champion” dopełnia wyjątkowy cha-
rakter limitowanego Premium. 

Ta wersja Premium Route jest dostępna 
w konfiguracji 4×2 (6×2 na rynku brytyjskim) 
z silnikiem DXi 11 o mocy 460 KM oraz zautoma-
tyzowaną skrzynią biegów Optidriver+. 

Smak wyścigów
Po zwycięstwie w drużynowych 
mistrzostwach Truck Racing 
2010 Renault Trucks stworzyło 
specjalną edycję Premium Route 
Truck Racing.

Już na pierwszy rzut oka można dostrzec 
niezwykłość tego pojazdu. Z przodu oraz na 
drzwiach kabiny umieszczono znak „01” symboli-
zujący zwycięzcę Europejskich Mistrzostw Truck 
Racing 2010. Przesłony w kształcie trapezu 
znajdujące się pomiędzy przednimi reflektorami, 
aluminiowe felgi i logotypy partnerów „Renault 
Trucks Racing” i „MKR Technology” podkreślają 
wyjątkowy styl Premium Racing. Wnętrze zapro-
jektowano podobnie. Limitowana szara tapicerka 
foteli z logo Truck Racing przywoła atmosferę 
wyścigów i sprawi, że kierowca poczuje się wy-
jątkowo.

„Układ kierowniczy Premium Route jest niezwy-
kle pewny i precyzyjny, co pozwala kierowcy na 
łatwe utrzymanie toru jazdy” – wyjaśnia Philippe 
Boitard, inżynier zajmujący się parametrami trak-
cyjnymi w Renault Trucks. Jednostka napędowa 
DXi Racing jest bezpośrednią adaptacją silnika fa-
brycznego, gdyż architektura DXi 11 i 13 jest taka 
sama. „Prawie 80% silnika wyścigowego można 
odnaleźć w fabrycznej jednostce, zgodnie z wymo-
gami FIA” – przypomina Maxime Le Bech, inżynier 
silników. – Moc DXi 11 zasadza się w umiejętności 
dostarczenia maksymalnego momentu obrotowe-
go przy małej prędkości obrotowej silnika.” ▐

Fot. Renault

dostarczają nie jedną, a trzy dawki paliwa 
w jednym cyklu – wtrysk wstępny, wtrysk 
główny i powtrysk, czyli dawkę końcową. 
Zapewnia ona utrzymanie wysokiej tem-
peratury spalin, wymaganej do działania 
układu SCR. Wysoka temperatura spalin to 
także jeden z kluczy do ograniczenia emisji 
cząstek stałych. Jednak rozgrzane spaliny 
nagrzewają cały układ napędowy, a w kon-
sekwencji i cały pojazd, co stanowi utrapie-
nie wielu producentów. Scania przewidziała 
to już wcześniej i wprowadzając w 2009 r. 
zmodyfi kowaną serię R, zwiększyła wy-
dajność układu chłodzenia, stosując m.in. 
nowe sterowanie wentylatora chłodnicy. 

Zmiany zaszły też w układzie dolotowym 
silnika, który łączy w sobie turbosprężarkę 
o zmiennej geometrii VGT i układ recyr-
kulacji spalin EGR z jednostopniowym 
chłodzeniem. Stopień recyrkulacji spalin 
obniżono z 30 do 25%, ponieważ obecność 
dwóch różnych układów oczyszczania spa-
lin (EGR i SCR) pozwoliła zrównoważyć 
ich działanie. Z myślą o bardziej precyzyj-
nej regulacji ilości powietrza wtłaczane-
go do cylindrów, w układzie dolotowym 
zastosowano dodatkową przepustnicę 
– zawór dławiący. Przy niskim obciążeniu 
silnika ogranicza ona przepływ powietrza 
tłoczonego przez turbosprężarkę, przez co 
do cylindrów i układu wydechowego trafi a 
mniej zimnego powietrza, a jak wiadomo, 
układ SCR pracuje korzystniej przy wyso-
kiej temperaturze spalin.

Puszka z ekologią

Największe zmiany zaszły w układzie 
oczyszczania spalin, który został zintegro-
wany w formie pojedynczego, izolowanego 
podzespołu o zwartej budowie. Metalowy, 
sześcienny tłumik, montowany po pra-
wej stronie pojazdu tuż za kabiną, łączy 
w sobie katalizator utleniający DOC, peł-
noprzepływowy fi ltr cząstek stałych DPF 
oraz dwa równoległe katalizatory SCR 
i katalizator nieprzereagowanego amo-
niaku ASC. Układ dozujący AdBlue uru-
chamiany jest teraz nie pneumatycznie, 
a elektrycznie. Dzięki temu zwiększyła się 
jego precyzja działania i wytrzymałość. 
AdBlue wtryskiwany jest do specjalnego 
mieszalnika, w którym pod wpływem tem-
peratury wydziela się mocznik, spływają-
cy do dwóch równoległych katalizatorów 
SCR. Końcowym elementem układu jest 
kompaktowy katalizator amoniaku, który 
usuwa pozostałości tej substancji ze spalin. 
Działanie całego układu monitorują nowe 
czujniki mierzące temperaturę, ciśnienie 
i poziom tlenków azotu w spalinach. Dane te 
napływają do jednostki sterującej silnikiem 
i decydują o charakterystyce jego pracy. 

Okresowe przepalanie
Z punktu widzenia kierowcy w zasa-

dzie niewiele się zmieniło. Poza zmianami 
w konstrukcji silnika i układu wydechowe-
go to dalej ta sama Scania R lub G, wypo-
sażona w zalecaną skrzynię Opticruise lub 
układ manualny. Charakterystyka pracy 
silnika przypomina jednostki Euro 5 EGR, 
zarówno pod względem dostępnej mocy, 
jak i momentu obrotowego. Maksymalny 
moment obrotowy rzędu 2300 i 2500 Nm
dostępny jest już od 1000 obr/min, co za-
pewnia dobre właściwości trakcyjne. Przy 
połączeniu ze skrzynią z nadbiegiem, 
przynosi to też spadek zużycia paliwa 
w transporcie dalekobieżnym. Po krótkich 
jazdach można jedynie odnieść wrażenie, 
że nowy silnik pracuje ciszej od znanych 
jednostek lub został lepiej wytłumiony. No 
i pozostaje świadomość, że z rury wyde-
chowej leci pięciokrotnie mniej szkodli-
wych substancji.

Inżynierom Scanii udało się tak zbi-
lansować działanie układów EGR i SCR, 
a także wykorzystać inne wspomniane 
modyfi kacje, że spalanie pozostało na nie-
zmienionym poziomie. Obniżono również 
konsumpcję AdBlue do poziomu 3÷4% 
zużycia paliwa (wobec 5÷6% w silnikach 
Euro 5 SCR). 

Jedynym elementem, który ma wpływ 
na codzienną eksploatację pojazdu, jest 
zintegrowany układ wydechowy z fil-
trem cząstek stałych. Jak to w skrócie 
działa? W filtrze wykonanym z materia-
łów ceramicznych zbiera się sadza, bę-
dąca jednym z bardziej niepożądanych 
efektów spalania oleju napędowego. 
Jednak poddana wysokiej temperaturze 
kilkuset stopni Celsjusza ulega wypale-
niu do czystego dwutlenku węgla. Proces 
takiego dopalania i tym samym regene-
racji filtra zwykle odbywa się w pełni 
automatycznie. Dwa czujniki zamonto-
wane na obu końcach filtra monitorują 
spadek ciśnienia spalin i w razie potrze-
by podnoszą temperaturę, np. dostarcza-
jąc dodatkowe dawki paliwa. Jeśli jednak 
to nie pomoże, konieczna jest ręczna 
regeneracja filtra, o czym poinformuje 
komunikat na wyświetlaczu. Wtedy wy-
starczy przejechać krótki odcinek trasy 
przy większym obciążeniu silnika (np. 
przełączając zautomatyzowaną skrzynię 
na niższy bieg i lekko zawyżając obroty), 
a zwiększona temperatura spalin wypali 
zalegające cząstki sadzy i filtr ulegnie re-
generacji. Gdy to nie pomoże, konieczne 
będzie zatrzymanie pojazdu i wciśnięcie 
specjalnego przełącznika wymuszonej 
regeneracji filtra, co spowoduje wzrost 
obrotów silnika i wypalenie cząstek.

www.truck-van.pl
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gów zabudowy. Miejsce jego połączenia 
z rurą wydechową zaprojektowano tak, 
by później zaoferować również opcję pio-
nowej rury wydechowej, np. w pojazdach 
budowlanych. Dzięki temu, że wszystkie 
funkcje oczyszczania spalin udało się 
upakować w jednym, integralnym tłumi-
ku, Scanię Euro 6 można wyposażyć w te 
same zbiorniki paliwa, co model Euro 5 

SCR. W ciągniku siodłowym i standardo-
wym montażu akumulatorów przy kabi-
nie, maksymalna pojemność zbiorników 
paliwa wynosi 1370 litrów. Jeśli zdecydu-
jemy się przenieść akumulatory na tylny 
zwis ramy, wówczas pojazd może mieć 
zbiorniki o pojemności 1500 litrów – na 
więcej nie pozwalają przepisy, bo miejsca 
jest dosyć. Do wyboru są też 50- lub 75-li-
trowe zbiorniki na AdBlue.

Pomimo ciągłej regeneracji, fi ltr cząstek 
stałych wymagać będzie okresowej wymiany. 
Czas, po jakim trzeba będzie to zrobić uza-
leżniony jest od charakteru pracy pojazdu. 
W transporcie długodystansowym interwał 
wyniesie około 240 tys. km lub 2 lata. Filtr 
po takim przebiegu musi być wymontowa-
ny z zespołu tłumika – wystarczy odkręcić 
dwie śruby i odchylić uchwyt – i odesłany 
do regeneracji. By skrócić czas oczekiwania, 
Scania zaproponuje system wymiany (Scania 
Service Exchange), czyli po oddaniu fi ltra 
użytkownik od razu może zamontować inny, 
zregenerowany egzemplarz. 

Pozostałe interwały obsługowe są iden-
tyczne, jak w 13-litrowych silnikach Euro 5
EGR, tj. od 30 tys. km w transporcie bu-
dowlanym, do 90 tys. km w transporcie 
długodystansowym. Jeśli przewidujemy 
tylko pracę z zestawami poniżej 36 ton, 
to okres międzyprzeglądowy może być 
wydłużony do 120 tys. km. Obowiązywać 
będzie przy tym wymóg stosowania oleju 
o wydłużonej trwałości Scania LDF-3, 
opracowanego specjalnie z przeznacze-
niem do silników Euro 6 z fi ltrem cząstek 
stałych. Silniki Euro 6 można zasilać ole-
jem napędowym zawierającym do 8% bio-
diesla, ale trwają prace nad rozwiązaniem 
pozwalającym na skuteczną i bezpieczną 
pracę na czystym biodieslu.

Według wstępnych informacji silnik 
Euro 6 będzie wymagał w Scanii dopłaty 
około 10÷12 tys. euro wobec obowiązu-
jącej wersji Euro 5. Nie jest to mało, ale 
nabywcy powinni indywidualnie skalku-
lować sobie rachunek kosztów i korzyści. 
Nie od dziś wiadomo, że po kilku latach 
eksploatacji, samochody z wyższą normą 
emisyjną osiągają większe ceny przy od-
kupie. Wyższa norma to również niższe 
koszty opłat drogowych – przynajmniej 
taką trzeba mieć nadzieję. Pierwsi w obni-
żaniu stawek myta dla Euro 6 (a może ra-
czej podniesienia stawek dla innych norm) 
będą zapewne Niemcy. Inni wcześniej czy 
później pójdą podobną drogą. Wtedy ra-
chunek ekonomiczny będzie nieco prost-
szy. Bo niestety, świadomość pracy na naj-
nowszych, ekologicznych pojazdach nie 
jest bezcenna. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Scania

Ile kosztuje?

Podwozie pojazdów z silnikami Euro 6
będzie praktycznie identyczne, jak 
w samochodach klasy Euro 5. Sam tłumik 
nie zajmuje na ramie więcej miejsca niż 
jego wcześniejszy odpowiednik. Moduło-
wa budowa pozwala z łatwością dostoso-
wać miejsce montażu tłumika do wymo-

DC13 109 440 Euro 6 DC13 110 480 Euro 6

Moc MocMoment obrotowy Moment obrotowy

obr/min obr/min

KM KMNm Nm

Początkowo dostępne będą dwa silniki: DC13 109 o mocy 440 KM i DC13 110 
o mocy 480 KM. Charakterystyki ich pracy są niemal identyczne, jak w wersji Euro 5 EGR. 
Poziom zużycia paliwa pozostał bez zmian. 

Wymowna prezentacja tego, czym jest norma Euro 6 
w kwestii obecności cząstek stałych w spalinach. Po prawej 
– papierowy filtr umieszczony w układzie wydechowym silnika 
Euro 5, po lewej – w jednostce z najnowszą normą emisyjną. 

Jedyną zauważalną zmianą w kabi-
nie Scanii Euro 6 jest przełącznik 

uruchamiający wymuszoną 
regenerację filtra cząstek stałych.

Oczyszczanie spalin odbywa się w zintegrowanym tłumiku, łączącym funkcje katalizatora 
utleniającego, filtra cząstek stałych i dwóch równoległych katalizatorów SCR.
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Oferta to dwie gamy pojazdów: N – o dmc 3,5, 
5,0, 6,2 i 7,5 t oraz F – o dmc 10, 11 i 12 t. „Ocenia-
my, że polski rynek ciężarówek ma wciąż wysoki 
potencjał rozwoju. Wiemy, iż jest jeszcze na nim 
miejsce na nowe, niezawodne i solidne auta japoń-
skie” – zapewnia Mirosław Król, dyrektor generalny 
Isuzu Trucks Polska. 

Wszystkie pojazdy są objęte trzyletnią gwaran-
cją bez limitu kilometrów. Ciężarówki napędzają 
silniki własnej konstrukcji i produkcji. Są to jed-
nostki z wysokim momentem obrotowym, zgodne 
z normami Euro 5 EEV, a co za tym idzie z niższym 
zużyciem paliwa i większą elastycznością. Są przy-
jazne dla środowiska i nie wymagają AdBlue. 

Silniki D-CORE o pojemności 3 litrów, montowa-
ne w pojazdach o dmc od 3,5 do 6,2 t, mają moc 
150 KM i moment obrotowy 375 Nm. Lekkie, szes-
nastozaworowe silniki DOHC oferują optymalną 
wydajność i dysponują maksymalnym momentem 
obrotowym w zakresie od 1600 do 2800 obr/min. 
Natomiast pojazdy o masie 7,5 i 10 t są napędzane 
silnikami 5,2 litra o mocy 190 lub 205 KM. Gama 
Isuzu F 12 t jest wyposażona w sześciocylindrowy 
silnik 7,8 litra o mocy 240 KM. 

Japońska alternatywa

Isuzu Trucks rozpoczęło 
działalność na polskim rynku. 
Proponuje pojazdy o dmc 
od 3,5 do 12 t.

Wszystkie auta gamy N są standardowo wypo-
sażone w ABS, ASR i EBD, hamulec wydechowy, 
podwójne poduszki powietrzne, pasy bezpie-
czeństwa z napinaczami i przednie światła prze-
ciwmgielne. Każdy pojazd ma zdalnie sterowany 
centralny zamek, elektrycznie regulowane szyby 
w drzwiach oraz elektrycznie sterowane i podgrze-
wane zewnętrzne lusterka.

Opcjonalna, zautomatyzowana skrzynia biegów 
Neestronic2 pozwala nie tylko na płynne prowa-
dzenie pojazdu, ale także optymalizuje zużycie pa-
liwa, zaś wyższy prześwit, minimalizuje uszkodze-
nia w czasie jazdy po gorszej nawierzchni dróg. 

Isuzu ma zapewnić rozbudowaną sieć ser-
wisów, 24-godzinny serwis i dostępność części 
zamiennych dostarczanych na miejsce w ciągu 
24 godzin – bezpośrednio z centralnego magazy-
nu oraz usługi posprzedażowe. ▐

Fot. Isuzu

Wyłącznie, a mówiąc dokładniej: 
przede wszystkim. Istota pomysłu 
konstruktorów, to takie wyregulo-

wanie silników, aby były oszczędne, mocne 
i wytwarzały jak najmniej cząstek stałych, 
czyli sadzy. Niestety, osiąga się to w warun-
kach, które sprzyjają powstawaniu tlenków 
azotu (NOx). Dlatego ich eliminację po-
wierzono w całości układowi selektywnej 
redukcji katalitycznej (SCR). Rozwiązanie 
to zastosowano w obu głównych rodzinach 
silników Iveco: mniejszej Tector i czołowej 
Cursor. 

Proces spalania w cylindrach został zop-
tymalizowany. Przede wszystkim przez 
zastosowanie szyny common rail i wtry-
skiwaczy zdolnych podawać paliwo pod 
ciśnieniem maksymalnie 2200 bar. Pracą 
wtryskiwaczy steruje elektronika. Silniki 
zostały usztywnione. Polepszono chłodze-
nie i zwiększona została ich pojemność 
skokowa. Skrzynia korbowa i głowica zo-
stały przekonstruowane. 

W wyniku tego silnik „produkuje” spa-
liny o niskiej zawartości sadzy, która nie 
obciąża nadmiernie pełnoprzepływowego 

Euro 6 bez EGR

fi ltra cząstek stałych (DPF) w układzie wy-
dechowym. DPF jest jednym z elementów 
zintegrowanego zespołu, zawierającego 
katalizator utleniający (DOC), kataliza-
tor SCR, katalizator nieprzereagowanego 
amoniaku (CUC) oraz wszelkie czujniki 
niezbędne do prawidłowego funkcjono-
wania układu oczyszczania spalin. Ca-
łością steruje układ elektroniczny, któ-
ry odpowiada za właściwe dozowanie 
AdBlue. Zastosowane rozwiązania pozwa-
lają dokładnie mieszać roztwór mocznika 
ze spalinami. Skuteczną redukcję tlenków 
azotu umożliwia stała kontrola temperatu-
ry, panującej w układzie. 

Wśród zalet swojego pomysłu Iveco 
wymienia na pierwszym miejscu niskie 
zużycie paliwa. Olej smarujący silnik wol-
niej się starzeje, ponieważ nie ma kontaktu 
z powracającymi do cylindra spalinami, 
jak w układzie EGR. Niska zawartość sa-
dzy w spalinach sprawia, że fi ltr DPF nie 
musi podlegać okresowo wymuszonej re-
generacji. Okres między przeglądami sięga 
maksymalnie 150 tys. km. ▐

Fot. Iveco

Iveco będzie stosować wyłącznie SCR, aby spełnić 
wymogi przyszłej, ostrej normy emisji spalin.
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Wydatki na wodzyWydatki na wodzy
Nie ma w nim luksusów, ale zapewnia odpowiednie 
warunki pracy. Nie stawia na prestiż i styl, ale na pragmatyczną efektywność 
i niskie koszty eksploatacji. Może nie zadowolić „prawdziwych trakerów”, 
za to powinien spodobać się... księgowym.
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Na pytanie: „jaki ciągnik siodłowy 
najlepiej kupić?”, odpowiedzi jest 
tyle, ilu odpowiadających. I w sumie 

nie ma się co dziwić. Opinie są tak róż-
ne, jak różni są sami transportowcy. Dla 
wielu, zwłaszcza właścicieli pojedynczych 
pojazdów czy mniejszych fi rm, ważnymi 
wskaźnikami mogą być obiegowe opinie 
o konkretnym modelu, styl i rynkowe 
postrzeganie albo po prostu znajomość 
i przywiązanie do danej marki. Jest też ro-
snące grono użytkowników, którzy kierują 
się bardziej pragmatycznymi wyznaczni-
kami. Postępują tak zwłaszcza duzi klienci 
fl otowi i fi rmy, dla których transport jest 
działalnością dodatkową. W takich przy-
padkach sentymenty, przyzwyczajenia 
i parkingowe opinie o danej marce ustępu-
ją miejsca czystej kalkulacji i wskaźnikom 
ekonomicznym. Samochód ma dobrze 
jeździć, zapewniać kierowcy właściwe wa-
runki pracy, a przy tym być ekonomiczny 
w zakupie i utrzymaniu. Zwłaszcza takich 
klientów powinien zainteresować nowy 
Iveco Ecostralis. 

Iveco w przydrożnych barach dla „trake-
rów” nie zawsze cieszy się najlepszą opinią. 
Jednak, gdy zagłębimy się w dyskusję, oka-
zuje się, że większość krytyków nigdy nie 
miało bezpośredniej styczności z pojazda-
mi tego producenta. A już na pewno nigdy 
nie patrzyli na pojazd ciężarowy kategoria-
mi ekonomicznymi.

Dlatego my podeszliśmy do Ecostrali-
sa bez uprzedzeń, choć mając w pamięci 
obiegowe opinie. I tu trzeba oddać na-
szym parkingowym rozmówcom, że i oni 
znajdowali w Iveco zalety. Wielu z nich 

„słyszało”, że Stralis 
„dobrze idzie, zwłasz-
cza pod górkę”, a przy 
tym mało pali – ale 
tym to cieszy się szef, 
a nie oni.

I w tej kwestii Ive-
co idzie o krok dalej. 
Wprowadzając model 
Ecostralis komuni-
kuje jednoznacznie: 
zaprojektowaliśmy go
tak, by był jak naj-
efektywniejszy i zapewniał niskie cał-
kowite koszty eksploatacji. Nie spodzie-
wajcie się w nim luksusów, ale możecie 
oczekiwać odpowiednich warunków pra-
cy i wypoczynku dla kierowcy. Czy tak 
jest w rzeczywistości? Sprawdzaliśmy 
to podczas naszych jazd testowych.

Komputer wie lepiej

Ecostralis na pozór wygląda, jak znany 
już model, pozbawiony modnego ostat-
nio przedrostka „eco”. Jednak konstruk-
cję dopracowano w szczegółach, które 
przynoszą efekt właśnie w kosztach eks-
ploatacji. Niektóre z nich widoczne są od 
razu, inne kryją się głębiej. W pojazdach 
ciężarowych zdecydowany wpływ na zuży-
cie paliwa mają opory powietrza. Kształt 
górnej części kabiny Stralisa już poprzed-
nio poddano wyprofi lowaniu aerodyna-
micznemu. Skośna, zaokrąglona ściana 
znacznie zmniejsza opór, choć z drugiej 
strony odbija się to na mniejszej pojem-
ności kabiny – zwłaszcza schowków nad 

600 zł
Tu jest miejsce 

na Twoją reklamę!
ZADZWOŃ: 

tel. 22 213 88 2800000000 z0 z0 z
reklama@truck-van.pl

szybą. Cóż, pewne kompromisy muszą 
być. Jednak sam profi l dachu to za mało, 
dlatego Ecostralis seryjnie otrzymuje 
komplet spojlerów dachowych i bocznych 
oraz osłony międzyosiowe. Drugi istotny 
czynnik zużycia paliwa to opory toczenia. 
Dlatego ekonomiczny ciągnik ozuty jest 
w opony Michelin X Energy Savergreen 
315/70 R 22,5 na wszystkich kołach, plasu-
jące się w czołówce najoszczędniejszych na 
rynku. A że opony potrzebują odpowied-
niego ciśnienia, o które nie każdy kierowca 
niestety dba, to standardem w Ecostrali-
sie jest również układ pomiaru ciśnienia 
w oponach.

Najważniejsze kryje się jednak w ukła-
dzie napędowym. Za podstawę oszczędno-
ści wzięto silniki Cursor 10 o mocy 420 lub 
460 KM. Mocniejszy z silników, z którym 
mieliśmy do czynienia, w pełni wystarcza 
do większości typowych zadań transporto-
wych. Jakby komuś było mało, to dostępny 
będzie też Ecostralis z 13-litrowym silni-
kiem o mocy 500 KM. Cały układ spra-

Pełne ospojlerowanie i osłony boczne są 
w Ecostralisie standardem, podobnie jak oszczędne 
opony Michelin X Energy Savergreen.

Dużo plastiku zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu. 
Z tworzywa wykonane są nawet stopnie wejściowe. Każdy kolejny 

jest lekko cofnięty, co ułatwia szybkie zajmowanie miejsca.
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Volvo Truck Center w Skawinie to nowy bu-
dynek, zaprojektowany i zbudowany zgodnie 
ze standardami Volvo. Jest jednym z siedmiu, 
w pełni zarządzanych przez Volvo punktów Vo-
lvo Truck Center w Polsce. Obok nich działa 
obecnie 18 autoryzowanych punktów serwisu 
i sprzedaży oryginalnych części zamiennych 
Volvo, co łącznie daje 25 serwisów samocho-
dów ciężarowych i autobusów Volvo. W Skawi-
nie jest również jeden z 21 punktów sprzedaży 
nowych i używanych samochodów ciężarowych 
Volvo, jakie obecnie działają w Polsce. Na miej-
scu działa również Volvo Maszyny Budowlane 
Polska dla regionu górnego Śląska, Podkarpa-
cia i części województwa świętokrzyskiego.

Centrum w Skawinie

Na początku marca rozpoczęło 
działalność Volvo Truck Center 
w Skawinie. Nowy obiekt zastąpił 
dotychczasowy, zlokalizowany 
w Krakowie.

Nowy obiekt znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie południowej obwodnicy Krako-
wa, będącej przedłużeniem autostrady A4 
z Wrocławia do Szarowa k. Bochni, a doce-
lowo do granicy wschodniej. Budynek główny 
o powierzchni użytkowej 3668 m2, składa się 
z dwóch skrzydeł warsztatowych oraz cen-
tralnej części administracyjno-biurowej. Pół-
nocne skrzydło, o powierzchni ok. 1300 m2, to 
część serwisowa, a w niej warsztat naprawczy 
z czterema, pełnowymiarowymi, przejazdo-
wymi stanowiskami naprawczymi o długości 
całkowitej 32 m każda, z linią diagnostyczną 
i stanowiskiem do wymiany oleju. 

Warsztat wyposażony jest w nowoczesne 
urządzenia naprawcze i technologiczne, m.in.: 
stacjonarne i mobilne podnośniki kołowe Stertil-
Koni, dwa niezależne systemy dystrybucji oleju, 
urządzenia diagnostyczne, odciągi spalin oraz 
centralną instalację sprężonego powietrza. 
W serwisie znajdują się również: dwupoziomo-
wy magazyn oryginalnych części zamiennych, 
narzędziownia, zespołownia wyposażona m.in. 
w manipulator do skrzyni biegów, wytaczarkę 
do bębnów i prasę hydrauliczną.

Na miejscu jest również myjnia dla ciężaró-
wek, zapewniająca w 80% recyrkulację zuży-
tej wody. ▐

Fot. M. Kij

wuje się bez zarzutów. Sześciocylindrowy, 
rzędowy silnik Euro 5/EEV z pojemności 
10,3 litra generuje 460 KM, wspomagając 
się m.in. turbosprężarką o zmiennej geo-
metrii VGT. 

Standardem w Ecostralisie jest skrzynia 
zautomatyzowana Eurotronic II typu 12AS 
2330 TD z przełożeniem bezpośrednim 
najwyższego biegu. Iveco, podobnie jak 
reszta producentów, twierdzi, że kompu-
ter i automatyka sterująca skrzynią dużo 
lepiej dobierze przełożenie niż kierowca 
– zwłaszcza mniej doświadczony, jeżdżący 
różnymi pojazdami lub po prostu „opor-
ny na wiedzę”. Do tego układ 
sterowania sam dostosowuje 
charakterystykę pracy silni-
ka i skrzyni do obciążenia 
pojazdu. Takie dane czerpie 
m.in. z układu hamulco-
wego EBS. Dlatego też przy 
wybraniu opcji Eco, skrzy-
nia na stałe przełączana jest 
w tryb automatycznej zmia-
ny przełożeń. Możliwość 
zmiany ręcznej jest wyłączo-
na lub bardzo ograniczona 
– np. tylko do ruszania czy 
redukcji przy zjazdach z góry. 
I szczerze mówiąc, taka 
ręczna zmiana jest w tym 
przypadku praktycznie nie-
potrzebna. Ecostralis bar-
dzo dobrze dobierał zmiany 
przełożeń i to zarówno przy 
jeździe z obciążeniem, jak 
i na pusto, a nawet przy prze-
jazdach samym ciągnikiem. 
Potwierdza to, że elektronika 
faktycznie wie, co i kiedy zrobić. Dzięki 
temu Ecostralis, niezależnie od zmian ob-
ciążenia i charakteru trasy jedzie płynnie, 
dynamicznie i bez szarpnięć. Jeśli trze-
ba i można, przeskoczy o kilka biegów. 
Innym razem lekko przeciągnie obroty, 
by kolejny bieg wypadł w maksimum
momentu obrotowego. Ten, o wartości 
2100 Nm zaczyna się już od 1050 obr/min
i ciągnie w wartości maksymalnej do 
1600 obr/min. Kierowca może o pracy 
skrzyni praktycznie zapomnieć. Dla nie-
których pewną udręką może być ogranicz-
nik prędkości, ustawiany na 85 km/h. Ale 
czy nie warto stracić kilka minut w imię 
ekonomii?

Potencjał oszczędności

Opcję Eco, sterującą silnikiem i skrzynią 
biegów, można co prawda wyłączyć. Żeby 
jednak zniechęcić do tego kierowców, wy-
łącznik ma formę kluczyka (który można 
kierowcy zabrać) i umieszczony jest po 

prawej stronie kabiny w niedostępnym 
z fotela kierowcy miejscu. Przy włączonym 
trybie ekonomicznym, Ecostralis może 
stawać w szranki najbardziej oszczędnych 
ciągników siodłowych. Przełożenie tylne-
go mostu 2,64:1 sprawia, że przy prędkości 
85 km/h silnik pracuje w zakresie około 
1210 obr/min. Przekłada się to w kapitalny 
sposób na zużycie paliwa. Gdy jechaliśmy 
samym ciągnikiem siodłowym, spalanie 
wskazywane przez komputer pokładowy 
bliższe było dużym samochodom osobo-
wym i utrzymywało się na poziomie ok. 
16 litrów. Zgodna z zasadami ekonomii 

jazda pustym zestawem przynosi rezultat 
rzędu 21 litrów. Przy jeździe z pełnym ob-
ciążeniem na trasach o średniej trudności 
zejście poniżej 30 litrów nie powinno sta-
nowić większych problemów. Łatwe i lek-
kie trasy autostradowe przyniosą poziom 
jeszcze niższy – nawet 27 litrów.

Ecostralis to dobry pojazd dla tych, któ-
rzy chcą oszczędzać. Oczywiście wymaga 
to odpowiedniego przygotowania i dyscy-
pliny także ze strony kierowcy. Styl jazdy 
to wciąż najbardziej kluczowy z elementów 
ekonomicznego użytkowania samocho-
dów ciężarowych, dlatego ważne w całej 
strategii sprzedażowej tego modelu są kur-
sy ekonomicznej jazdy. 

Takie perspektywy powinny cieszyć wła-
ścicieli fi rm transportowych. Czy Ecostralis 
ucieszy też kierowcę? Pod względem wydaj-
ności układu napędowego czy precyzji pro-
wadzenia nie ma powodów do narzekania. 
Podobnie jest z zawieszeniem. Paraboliczny 
resor piórowy ze stabilizatorem z przodu 
i cztery miechy pneumatyczne z tyłu dobrze 

Iveco EcoStralis AS 440S46 T/P ECO 

Dmc (t) ............................................................................ 18
Dmc zestawu (t) .............................................................. 40
Kabina .............................................................ActiveSpace
Silnik .............................................. Cursor 10 Euro 5, EEV 
Liczba cylindrów ............................................................ R6
Pojemność (dm3) .........................................................10,3
Moc (KM/kW/obr/min) .........................460/338/1550÷2100
Maks. moment obrotowy 
(Nm/obr/min) ............................................2100/1050÷1550
Skrzynia biegów.....................................zautomatyzowana 
  ..............................................EuroTronic II 12AS 2330 TD
Liczba biegów .............................................12+2 wsteczne
Przełożenie osi tylnej ...................................................2,64
Ogumienie ..................................................... 315/70R22,5
Zawieszenie przednie ............................paraboliczny resor 
  ........................................................... piórowy, stabilizator
Zawieszenie tylne .............................. 4 miechy powietrzne
Hamulce .........................................tarczowe, wentylowane
Zbiorniki paliwa/AdBlue (dm3) ..............................1060/100
Przeglądy ..............w ruchu dalekobieżnym do 150 tys. km
Gwarancja .............3 lata na cały pojazd (limit 450 tys. km)
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radzą sobie z nierównościami drogi. Jedno-
cześnie ciągnik nie ma tendencji do nad-
miernych przechyłów, bujania czy pływania 
po drodze. Zawieszenie sprawuje się dobrze 
i cicho zarówno przy jeździe na pusto, jak 
i z obciążeniem. Nie zabrakło też elemen-
tów podnoszących bezpieczeństwo. Nazbyt 
gwałtowne manewry zniweluje układ stabi-
lizacji toru jazdy ESP. Autostradową jazdę 
ułatwi adaptacyjny tempomat ACC, moni-
torujący odległość od poprzedzającego po-
jazdu. Ruszanie pod górę ułatwi hill holder, 
a zjazd z góry zabezpieczy dekompresyjny 
hamulec silnikowy o mocy 280 kW (przy 
2600 obr/min). Jego skuteczność mogłaby 
być jednak nieco większa, a jeszcze lepiej, 
gdyby Ecostralisa wyposażyć w wydajny 
retarder.

Wygodnie, ale smutno

Siadając za kierownicą w Ecostra-
lisie można mieć mieszane odczucia. 

Owszem, znamy ciężarówki wykonane 
staranniej i z użyciem lepszych mate-
riałów, ale znamy też ich wyższą cenę. 
Można zatem zrozumieć koncepcję Ive-
co, by wnętrze wyposażyć we wszystko, 
co potrzebne, ale nie przepłacać za użyte 
materiały. Nie ma jednak co ukrywać, 
że we wnętrzu dominuje szara, smutna 
i sprawiająca wrażenie taniości plasti-
kowość. W kwestii jakości wykonania 
Włosi również mogliby się nieco pod-
ciągnąć. Plastikom zdarza się drżeć 
i trzeszczeć dużo częściej i głośniej niż 
u konkurentów. Elektryczna szyba otwie-
ra się z niemałym zgrzytem i z naszych 
doświadczeń wynika, że jednak nie są to 
przypadki incydentalne. A szkoda, bo 
poza tymi drobnymi, ale zauważalnymi 
słabościami, jest całkiem nieźle. Reszta, 
to kwestia gustu. Kolorowe wskaźniki na 
tablicy rozdzielczej jednym się podoba-
ją, inni uważają je za zbyt rozpraszające 
i „odpustowe”. Niemniej komputer po-

kładowy jest dość czytelny i przejrzysty, 
a jego obsługa intuicyjna. 

W codziennej pracy w kabinie pewną 
niewygodę może stanowić tunel silnika 
oraz płytkie schowki nad szybą przednią 
– ale jest to konsekwencja opływowego 
kształtu kabiny. Schowki w Stralisie, choć 
występują w dużej liczbie, to jednak nie 
są jego mocną stroną, jeśli chodzi o ich 
kształt i pojemność. Również te zewnętrz-
ne mają nieco zbyt małe drzwi, co utrud-
nia pakowanie zapasów lub schowanie 
butli i kuchenki. W środku znajdziemy 
jeszcze mały schowek przed fotelem pa-
sażera, wysuwaną szufl adę pod leżanką 
i malutką lodówkę.

Za to kierowca nie będzie raczej narze-
kał na leżanki. Obydwa łóżka zapewniają 
wygodną pozycję, materace są szerokie 
i komfortowe. Górne łóżko składa się do 
pozycji pionowej szybko, lekko i bez ko-
nieczności stosowania jakichś wymyślnych 

We wnętrzu dominuje szary, niezbyt urodziwy plastik. Kierow-
nica zdecydowanie mogłaby być przyjemniejsza w dotyku. 

Niektóre wyłączniki, jak np. ten od klimatyzacji są zbyt małe, 
a w słoneczny dzień ciężko określić, czy są włączone, czy nie.

Nieco krzykliwa deska wskaźników i kolorowy ekran komputera 
nie wszystkim przypadną do gustu. Co ciekawe, dolna część 
ekranu praktycznie zawsze pozostaje niewykorzystana. Można było 
dorzucić tam kilka informacji – np. wskaźnik pracy turbiny.

W konsoli centralnej znalazł się m.in. wskaźnik 
ciśnienia powietrza w kołach. Sterowanie skrzynią 
biegów w formie trzech przycisków nie ułatwia szybkiej 
zmiany kierunku jazdy np. podczas manewrowania. 
Pokrętło sprawdza się w takich momentach lepiej.

Opływowy kształt kabiny 
niekorzystnie wpływa na 

pojemność i użyteczność 
schowków nad szybą 

przednią.

Przy fotelu kierowcy przydałby się drugi 
podłokietnik. Szeroki zakres regulacji ułatwia 
zajęcie właściwej pozycji. Charakterystyczna 
dla Stralisa jest regulacja kierownicy 
uruchamiana przyciskiem w podłodze.
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systemów mocowania. Wystarczy zwolnić 
zaczep, podnieść, zamknąć rygielek i go-
towe. Przy dolnym znalazł się wygodny 
stolik, na którym można postawić np. te-
lewizor czy laptopa. Elektrycznie sterowa-
na roleta szyby przedniej przydaje się, gdy 
chcemy przysłonić górę szyby podczas jaz-
dy, ale na parkingu lepsza byłaby normal-
na zasłonka, zapewniająca pełną izolację 
od oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie 
wewnętrzne mogłoby być dla odmiany 
nieco mocniejsze.

Wydatki pod kontrolą

A co z niezawodnością? Chcąc nie chcąc 
zasłyszane opinię o awaryjności włoskiej 
ciężarówki pozostają gdzieś w głowie. Pod-
czas naszych testów niestety, nie mogliśmy 
przekonać się o niezawodności. Jednak 
Ecostralis oferowany jest z trzyletnią gwa-
rancją na cały pojazd (z limitem 450 tys. 
km). Do tego można go objąć pakietem 
Assistance Non Stop, zapewniającym ho-
lowanie w przypadku awarii i serwis w jed-
nym z ponad 2300 warsztatów w Europie. 
Można go też „wyposażyć” w jeden z kon-
traktów serwisowo-naprawczych. Wtedy 
należy liczyć na obsługę okresową, serwis 
układu napędowego, hamulców, a nawet 
pełny serwis całego pojazdu – wszystko 
w oparciu o stałą, znaną z góry kwotę. 

By fi rmy fl otowe mogły jeszcze bardziej 
zwiększyć swoją efektywność, model Eco-
stralis oferowany jest wraz z systemem 
telematycznym Blue&Me Fleet, który bli-
sko współpracuje z komputerem pokłado-

wym i innymi elementami pojazdu. Dane 
przesyłane są poprzez rozwiązania fi rmy 
Qualcomm i stają się dostępne dla opera-
tora pojazdów. Rozwiązanie oferowane jest 
w trzech pakietach. W podstawowym 
system pozwala zdalnie pobierać dane 
z tachografu cyfrowego. Operator i kie-
rowca mogą też komunikować się ze sobą 
telefonicznie poprzez wbudowany zestaw 
głośnomówiący. W przypadku awarii, au-
tomatyczny system ANS określi położenie 
geografi czne pojazdu i prześle kody błę-
dów bezpośrednio do klienta lub serwisu. 
W bardziej rozbudowanej wersji system 
Blue&Me Fleet pozwala też dyspozytorowi 
na stałe śledzenie pozycji pojazdu w czasie 
rzeczywistym oraz bieżące monitorowanie 
czasu pracy kierowcy. Do biura fi rmy tra-
fi ają też dane określające styl pracy kierow-
cy, pochodzące z komputera pokładowego 
– np. zużycie paliwa czy średnie prędkości. 
Trzeci pakiet „Proff esional” wzbogacono 
o nawigację satelitarną dla kierowcy, zin-
tegrowaną z funkcjami logistycznymi, np. 
automatycznym przesyłaniem szczegółów 
zlecenia transportowego, wyznaczaniem 
trasy czy przesyłaniem wiadomości teksto-
wych pomiędzy kierowcą i dyspozytorem. 
Możliwe jest też monitorowanie parame-
trów naczepy, np. temperatury w ładowni 
chłodni.

Wybór pojazdu to tylko jeden z elemen-
tów całej układanki, przynoszącej w efek-
cie wydajny i oszczędny transport. Warto 
podejść do tego tematu kompleksowo. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

Wypoczynek zapewniają wygodne leżanki. Tę górną można jednym ruchem ręki 
złożyć do pozycji pionowej, zwiększając „przestrzeń życiową” kierowcy. 

Firma Hettich Transporte posiada 
w swojej flocie już 28 pojazdów MAN. Ko-
rzysta również z systemu MAN TeleMatics, 
który służy do monitorowania poziomu zu-
życia paliwa oraz przesyłania wszelkich da-
nych na temat eksploatacji pojazdów.

Szczególną zaletą modelu TGX Efficient-
Line jest stałe wykorzystanie udoskonalo-
nej technologii napędu, zoptymalizowanej 
aerodynamiki i obniżenie oporu toczenia: 
w układzie napędowym, lżej pracującym 
Intarderze, sprężarce, która działa wyłącz-
nie, gdy jest to konieczne (system MAN Air 
Pressure Management) oraz dzięki wydaj-
niejszemu o 4% trzyfazowemu generatoro-
wi – wszystkie te rozwiązania przyczyniają 
się do obniżenia zużycia paliwa. Zestaw 
bocznych osłon podwozia, regulowany spo-
iler dachowy i boczne panele oraz prędkość 
maksymalna ograniczona do 85 km/h ozna-

Tysiąc TGX EfficientLine

MAN TGX EfficientLine, 
ciężarówka powstała przede 
wszystkim z myślą o oszczędnym 
pokonywaniu długich tras, 
cieszy się sporym 
zainteresowaniem. 
Tysięczny egzemplarz 
tego modelu trafił właśnie 
do właściciela.

czają istotne obniżenie oporu powietrza. Alu-
miniowe felgi i zbiornik paliwa oraz zbiorniki 
na sprężone powietrze wykonano z bardzo 
lekkiego metalu, co pozwala zwiększyć ła-
downość o ponad 200 kg przy jednoczesnym 
obniżeniu oporu toczenia. Oszczędne światła 
dzienne oraz opony o niskim oporze toczenia 
również przyczyniają się do obniżenie zużycia 
paliwa. Ponieważ w oszczędnej eksploatacji 
istotną rolę odgrywa kierowca, cena zakupu 
modelu TGX EfficientLine obejmuje szkolenie 
z ekonomicznej jazdy dla kierowcy. Dzięki 
takiemu pakietowi przewoźnicy mogą oszczę-
dzić do 3 l oleju napędowego na 100 km. ▐

Fot. MAN
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Iveco Ecostralis powstał w odpowiedzi 
na pytania i uwagi naszych klientów. 
W okresie kryzysu uwidoczniło się 

zapotrzebowanie na ciężarówki o wyjąt-
kowych walorach ekonomicznych i eko-
logicznych. W Polsce ważny jest czynnik 
ekonomiczny, ale w innych krajach euro-
pejskich równie istotny jest aspekt ekolo-
giczny. Powiedzmy sobie otwarcie, że nie 
stworzyliśmy zupełnie nowego pojazdu. 
Ecostralis to zwyczajny Straslis z pakietem 
wyposażenia, akcesoriów i usług, zgod-
nych ze wspomnianymi potrzebami. Po-
wołali go do życia klienci, ale pozytywnie 
wpływa także na nasz wizerunek. 

Ma wszystko, o co pytano nas na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat. Nowe jest 
oprogramowanie i mapa silnika. Jego cha-
rakterystyka dostosowywana jest do ob-
ciążenia zestawu. Obciążenie jest automa-
tycznie odczytywane przez elektroniczny 
układ sterowania hamulcami (EBS), gdy 
tylko zostaną użyte. 

Ecostralis zawsze wyposażony jest 
w zautomatyzowaną skrzynię EuroTronic. 
Jest dostępna w każdym naszym ciągniku, 
ale tutaj jej oprogramowanie w trybie jazdy 
ekonomicznej jest zestrojone z „pamięcią” 
silnika. Mapa jednostki napędowej dostar-
cza informacji, na bazie których skrzynia 
wybiera przełożenie gwarantujące, że po-
jazd pracuje zawsze przy minimalnym zu-
życiu paliwa. 

Ecostralis ma również zoptymalizowane 
przełożenie tylnego mostu oraz najnow-
szej generacji opony Michelin o niskim 
oporze toczenia. Jest też parę szczegóło-
wych rozwiązań, między innymi inne wy-
profi lowanie spojlerów. 

Kolejną innowacją jest pakiet Blue & Me 
Fleet fi rmy Qualcomm. To połączenie mo-
nitoringu stanu pojazdu i zachowania się 
kierowcy. Monitoring jest widoczny on-
line, na ekranie komputera, indywidual-
nie dla każdego samochodu i dla każdego 
kierowcy. Wiadomo, gdzie pojazd się znaj-
duje, a także jakie pokonuje trasy. Pakiet 
Qualcomm ma trzy poziomy. Podstawo-
wy umożliwia zdalne sczytywanie danych 
z tachografu w dowolnym miejscu w Eu-
ropie. Pakiet rozszerzony dodaje podgląd 
podstawowych parametrów pracy pojazdu 
(Key Performance Indicators). Umożli-
wia ocenę zachowania pojazdu i sposobu 
prowadzenia go przez kierowcę. W trze-
cim pakiecie jest dodatkowy wyświetlacz, 
który pozwala zastosować nawigację 
przeznaczoną do ciężarówek. Uwzględnia 
ona ograniczenia tonażowe obowiązujące 
na drogach, niskie wiadukty oraz trans-
port ADR. Ekran jest dotykowy. Pozwala 
na dwustronną komunikację z kierowcą. 
Można przesyłać mu informacje tekstowe, 

np. o miejscu następnego ładunku i po-
twierdzać odebranie towaru. 

Wśród licznych funkcji Blue & Me jest 
również pełna komunikacja z Iveco Cu-
stomer Center. Jeśli cokolwiek dzieje się 
z samochodem, zwłaszcza coś poważne-
go (system sygnalizuje też drobiazgi, jak 
np. przepalona żarówka), kierowca może 
podjąć decyzję o wysłaniu diagnostyki 
pokładowej do Iveco Customer Center. 
Znając numer pojazdu, Centrum ma jego 
specyfi kację, a system wskazuje dokładne 
położenie ciężarówki. Blue & Me jest opcją 
zawartą w pakiecie dla Ecostralisa. Wkrót-
ce będzie oferowany także w pozostałych 
Stralisach. 

Zakładamy, że Ecostralis będzie sta-
nowił 11% sprzedaży wszystkich Stra-
lisów, ale chcielibyśmy oczywiście, aby 
miał większy udział: od 15 do 20%. Nie-
łatwo to osiągnąć, ponieważ Ecostralis 
jest droższym, bardziej wyrafinowanym 
produktem. Obecnie udostępniamy go 
naszym klientom do testów. Używanie 
Ecostralisa w pracy łatwiej przekonuje 
o jego zaletach niż papierowa specyfika-
cja i lista potencjalnych korzyści. Eco-
stralis może zużyć o 7,32% mniej paliwa 
niż zwykły ciągnik, ale nabywcy muszą 
się o tym sami przekonać. Jestem pew-

ny, że sprawdzian w firmach transporto-
wych rozbudzi popyt. 

W Polsce jest sporo dużych fi rm w trans-
porcie międzynarodowym. Krajowy obsłu-
giwany jest przez średnie i małe przedsię-
biorstwa. W lipcu wchodzą w życie opłaty 
dla ciężarówek za korzystanie z dróg. Dla 
wielu średnich i małych przewoźników 
przyszła pora na wymianę taboru. Z po-
wodu kryzysu i wysokich cen paliwa nie 
zawsze mogą sobie na to pozwolić. Eco-
stralis jest więc skierowany raczej do du-
żych przedsiębiorstw. Również ze względu 
na system telematyczny Qualcomm, który 
właśnie w takich fi rmach przynosi najwię-
cej korzyści. Chcielibyśmy jednak, aby Eco-
stralis był ciężarówką dla każdego. 

Ecostralis kosztuje o kilka tys. euro 
więcej niż zwykły ciągnik, ale w tej cenie 
klient ma już zaprogramowane dodatkowe 
korzyści, bo nie tylko otrzymuje oszczęd-
ne narzędzie pracy, ale również szkolenie 
z ekonomicznej jazdy dla kierowcy, za 
które nie musi dopłacać, a także 3-letnią 
gwarancję na cały pojazd z limitem prze-
biegu 450 tys. km. Jestem przekonany, że 
inwestycja ta zwróci się najwyżej w ciągu 
półtora roku, a w wielu wypadkach jeszcze 
szybciej. ▐

Fot. M. Kij

Zwrot w rok
Ecostralis najlepiej udowadnia swoje zalety w pracy, nie na papierze
– mówi Mario Giagnoni, dyrektor generalny Iveco Poland.
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K ażdy rynek ma swoją specyfi kę 
i swoje oczekiwania. Kiedy fi r-
ma Timex SA została generalnym 

importerem naczep marki Kässbohrer 
w Polsce, jej przedstawiciele postanowili 
wykorzystać lata doświadczeń w sprze-
daży naczep na polskim rynku i wskazać 
konstruktorom Kässbohrera kilka drob-
nych innowacji, na które uwagę zwracają 
polscy użytkownicy. Tak powstała nacze-
pa kurtynowa Kässbohrer Maxima, którą 
mieliśmy okazję poznać bliżej podczas 
jazd testowych.

Na życzenie

Konstrukcja ramy to dwie podłużnice 
z przetkniętymi poprzecznicami wykona-
ne z drobnoziarnistej stali. Płytę podłogo-
wą wykonano ze sklejki grubości 30 mm. 
Umożliwia ona wjazd wózka widłowego 
o nacisku do 7,2 tony na oś wózka. Ściana 
czołowa naczepy wykonana jest z profi li 
aluminiowych. W dolnej części została 
ona wzmocniona stalową płytą osłono-
wą do wysokości około 40 cm. To jeden 
z elementów, na który zwracali uwagę 
użytkownicy naczep i które zostały wzięte 

pod uwagę przy projektowaniu naczepy. 
Podczas załadunku często zdarza się, że 
wystające spod palety widły wózka uszka-
dzają delikatną, przednią ścianę naczepy. 
Blacha zapobiega takim wypadkom. Kon-
strukcję nośną stanowią narożne kłonice 
stalowe i trzy pary przesuwnych kłonic 
bocznych z kieszeniami na 5 rzędów listw. 
Załadunek z góry odbywa się przez dach 
przesuwany typu „Edscha Lite”, który 
wzmocniono diagonalnie linkami stalo-
wymi. Dostęp z tyłu umożliwiają dwu-
skrzydłowe drzwi portalowe, wyposażone 
w dwie pary rygli. 

Boczną plandekę napina aż 25 par klamer, 
zwiększając jej naciąg. Pojedyncze nadkola 
w wydatny sposób chronią podwozie naczepy 
przed ochlapywaniem i przyspieszoną korozją.

Dopracowana 
w szczegółach
Czasami drobne elementy sprawiają, że produkt zyskuje dodatkowe walory użytkowe. 
Taka jest naczepa kurtynowa Kässbohrer Maxima, w której zastosowano kilka prostych, 
a jakże funkcjonalnych modyfikacji.
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W podłodze naczepy znalazło się 
aż 20 par zaczepów mocujących, które 
przytwierdzone są do stalowej ramy ze-
wnętrznej. Tak gęste ich ułożenie pozwala 
na bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze 
umocowanie ładunku. W tej kwestii na-
czepa spełnia najwyższe wymogi i posiada 
certyfi kat EN 12642 XL. Boczną plandekę 
wykonano z PCW o gramaturze 900 g/m2.
Wyposażono ją w aż 25 par klamer, co za-
pewnia lepsze jej napięcie i tym samym 
wpływa na mniejsze zużycie paliwa przez 
zestaw. Naczepa posiada też linkę celną.

Trójosiowy układ jezdny SAF wyposa-
żony jest w hamulce tarczowe o średnicy 
430 mm. Pierwsza z osi podnoszona jest 
automatycznie, oszczędzając ogumienie, 
zmniejszając opory i poprawiając manew-
rowalność przy jeździe bez obciążenia. 
Układ hamulcowy posiada EBS 2S/2M 
ze stabilizacją jazdy RSS. Zawór hamulca 
postojowego, zgodnie z sugestiami użyt-
kowników, znalazł się po lewej stronie 
naczepy w jej przedniej części – tuż przy 
podporach. Dzięki temu kierowca nie 
musi wędrować przez całą długość zesta-
wu, by włączyć lub wyłączyć hamulec. Za-
wór regulacji wysokości naczepy pozostał 

z tyłu – stąd bowiem wygodniej operować 
nim przy dopasowaniu poziomu podło-
gi do poziomu rampy. Na tylnej ścianie, 
w miejsce często stosowanych odbojnic 
stalowych lub gumowych znalazły się od-
bojnice rolkowe. Choć droższe, to jednak 
pokażą swoje walory przy zmieniającym 
się obciążeniu naczepy, przy operacjach ła-
dunkowych. Wtedy to naczepa dostawiona 
do samej rampy przesuwa się w górę i dół, 
czego skutkiem były pozrywane lub pogię-
te odbojnice. Przy rolkach takiego proble-
mu nie ma.

Naczepa kurtynowa Kässbohrer Maxima

Masa własna (z plandeką) (kg) ........................................................................................6850 
Ładowność użytkowa (kg) ............................................................................................28 650
Ogumienie .......................................................................................................... 386/65R22,5
Długość całkowita (m).....................................................................................................13,68 
Szerokość całkowita (m) ...................................................................................................2,55
Wysokość całkowita (m)  .......................................................................................................4
Długość użytkowa ładowni (m) .......................................................................................13,61
Szerokość użytkowa ładowni (m) .....................................................................................2,48
Wysokość użytkowa ładowni (do stelaża dachu) (m) .......................................................2,77
Wysokość podłogi nad jezdnią (m) .....................................................................................1,1

Drobiazgowość
W naczepie Kässbohrer Maxima kon-

struktorzy, po konsultacjach z przedsta-
wicielami importera, zastosowali też kil-
ka ułatwień dla kierowcy użytkującego 
zestaw. W standardzie znalazła się duża 
skrzynka narzędziowa o wymiarach 
1500×600×480 mm z funkcjonalnymi 
przegrodami i półkami. Opcjonalnie 
naczepę doposażyć można w skrzynię 
na palety. Na tylnym zwisie umiejsco-
wiono też zbiornik na wodę oraz mydło. 

Kierowców ucieszy pokaźna skrzynia na narzędzia i zbiornik na wodę. W standardzie znalazły się 
łańcuchy do spinania środkowych kłonic przy jeździe z suniętymi kurtynami.

Zawór hamulca postojowego 
przeniesiono bliżej przodu 
naczepy, by kierowca nie 
musiał iść przez całą długość 
zestawu.

Wygodna drabinka, sprytny 
uchwyt na rękę i rolkowe odboj-

nice, przydatne gdy naczepa 
podnosi się i obniża podczas ope-

racji ładunkowych przy rampie.

Dolną część czołowej ściany 
naczepy chroni stalowa blacha. 
W podłodze znalazło się aż 
20 par uchwytów do mocowania 
ładunków.

Opuszczany kosz na koło 
zapasowe znacznie zmniejsza 
wysiłek niezbędny do zdjęcia 

lub założenia zapasu.

Dwa opuszczane kosze na koła zapaso-
we otrzymały dodatkową rurkę, działa-
jącą jak dźwignia, dzięki czemu wyjęcie 
lub włożenie ciężkiego koła następuje 
przy dużo mniejszym wysiłku. Pojedyn-
cze nadkola chronią zaś ramę naczepy 
przed ochlapywaniem przez błoto i tym 
samym ograniczają ryzyko przyspieszo-
nej korozji w tym miejscu. Drobiazgi, 
a jakże przemyślane i ułatwiające pracę 
z naczepą. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec
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Wzorem konkurentów zastosował 
kosmetyczne zabiegi, które spra-
wią, że pojazdy tej marki będą 

dzielnie walczyć o rynkowe procenty. Sil-
niki są oszczędniejsze, skrzynie biegów 
rozsądniejsze, a kierowcy lepiej poinfor-
mowani o efektach swoich działań. Zmia-
ny dotyczą głównie modeli XF i CF.

Z serca

Silniki Paccar MX265, MX300 oraz 
MX340 mają teraz poprawiony przebieg 
spalania oraz niższe wewnętrzne straty 
mechaniczne (tarcie wewnątrz silnika, 
energia inercji) i cieplne (optymalizacja 
wykorzystania energii cieplnej).

Niższe zużycie paliwa osiągnięto dzięki 
zastosowaniu większego kąta wtrysku, co 
wpłynęło na skuteczniejsze spalanie po-
przez otrzymanie lepszej mieszanki pali-
wa z powietrzem. Nowe tłoki aluminiowe 
są mniej podatne na gromadzenie nagaru, 
a nowe pierścienie tłokowe zmniejszają 
straty spowodowane przedmuchem. Za-
stosowana izolacja kolektora wydecho-
wego i turbiny zwiększa ciśnienie doła-
dowania przy częściowych obciążeniach 
silnika.

Straty mechaniczne ograniczono po-
przez zastosowanie aluminiowych tło-
ków (o masie obniżonej o 20%), które 
zmniejszają straty energii inercji. Nowa 

Odświeżający balsam
DAF postanowił unowocześnić swoje pojazdy. Ulepszył 
silniki, zmodernizował skrzynie i dodał parę drobiazgów, 
które mają służyć efektywniejszej pracy.

powłoka tulei cylindrów zmniejsza tarcie 
na ich powierzchni, a pierścienie tłokowe 
obniżają tarcie wewnętrzne. Geometria 
pierścienia zgarniającego olej ogranicza 
zużycie paliwa. Zwiększona wydajność 
dysz olejowych oleju chłodzącego (zredu-
kowany przepływ oleju) oraz temperatura 
oleju wyższa o 5°C (mniejsze straty spo-
wodowane tarciem lepkościowym) obni-
żają zużycie energii przez pompę oleju. 
Nadmiarowa wydajność chłodzenia silni-
ków MX265 i MX300 niewyposażonych 
w intarder umożliwia niższą prędkość 
pracy pompy wody, powodując niższe zu-
życie energii.

Izolacja kolektora wydechowego i turbi-
ny zapobiega utracie ciepła, a tym samym 
marnowaniu energii. Sprzyja to podniesie-
niu wydajności turbiny, zwłaszcza w wa-
runkach częściowego obciążenia.

Wszystkie te zmiany pozwoliły osiągnąć 
zgodność z normą EEV bez konieczności 
stosowania fi ltra sadzy w silniku MX340 
oraz zwiększyć wydajność paliwa, obni-
żając emisję CO2 i zmniejszając zużycie 
AdBlue.

Ingerencja ograniczona

Od niedawna dostępne są również 
12-biegowe ręczne skrzynie biegów z prze-
łożeniem bezpośrednim we wszystkich 
pojazdach serii CF75, CF85 i XF105 wypo-

sażonych w pojedynczą, jednostopniową 
napędzaną oś tylną. Standardowym wy-
posażeniem tych skrzyń jest układ Servo-
shift . Podobnie jak w przypadku 12-bie-
gowych skrzyń AS Tronic, składają się 
z 3-biegowej przekładni głównej z ze-
społem zmiany zakresu i rozdzielacza. 
16-biegowe skrzynie nadal będą dostępne, 
głównie dla układów napędowych z osia-
mi tylnymi dwustopniowymi (ze zwolni-
cami). W zależności od zakresu momentu 
obrotowego, 12-biegowe skrzynie mogą 
być nawet o 30 kg lżejsze od 16-biegowych. 
Dzięki odpornym na zużycie synchroniza-
torom ze stali węglowej są również trwal-
sze i łatwiejsze w obsłudze.

Kupując pojazdy serii CF75, CF85 
i XF105 (konfi guracje osi 4×2 i 6×2) moż-
na także wybrać pomiędzy AS Tronic Full 
i AS Tronic Lite, gdzie ręczna zmiana bie-
gów jest ograniczona. W obydwu przypad-
kach jest ona możliwa w celu zredukowa-
nia biegu podczas ruszania (umożliwia 
płynny odjazd po załadunku pojazdu przy 
rampie załadowczej) oraz zmiany biegów 
na wyższe i niższe przy włączonym ha-
mulcu silnikowym MX lub wydechowym 
(umożliwia kierowcy regulację siły hamo-
wania zgodnie z widoczną długością i stro-
mością zbocza).

AS Tronic Lite ma zapobiegać zmianom 
biegów, które mogą negatywnie wpły-
nąć na wydajność paliwa. Z tego względu 
ręczne sterowanie dozwolone jest wyłącz-
nie przy prędkości do 30 km/h. Powyżej 
30 km/h włącza się tryb automatyczny.

Z duchem czasu

Pojazdy serii CF75, CF85 i XF105 prze-
znaczone na rynki UE są również wy-
posażane w funkcję wyłączania silnika 
pracującego na biegu jałowym. W myśl 
ekonomicznej jazdy ogranicznik prędko-
ści ustawiono na 85 km/h. Aby kierowca 
mógł lepiej kontrolować swój styl jazdy, 
na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej do-
dano informacje o zużyciu paliwa oraz 
dane o eksploatacji pojazdu: pracy silnika 
na obrotach jałowych, działaniu przystaw-
ki PTO, całkowitym czasie pracy silnika, 
średniej prędkości pojazdu, jazdy ze zwol-
nionym pedałem przyspieszenia (tocze-
nie) oraz jazdy z włączonym tempomatem.

Ze względu na zmiany w przepisach 
UE wprowadzono również nową gene-
rację tachografów cyfrowych. Zgodnie 
z nowymi zasadami czas jazdy będzie re-
jestrowany wyłącznie w przypadku minut, 
w których pojazd poruszał się przez wię-
cej niż 30 sekund. ▐

KD
Fot. M. Kij
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Ciągnik dalekobieżny to możliwość 
wykazania się producentów cięża-
rówek bez większych obostrzeń, 

z jakimi muszą się mierzyć, projektując 
np. pojazdy przeznaczone do współpracy 
z cysternami i silosami. Tam na pierw-
szym miejscu stawiana jest niska masa 
własna, bo ładunek zazwyczaj wykorzy-

stuje maksymalną ładowność i liczy się 
każdy kilogram. W ciągniku do trans-
portu długodystansowego najważniejsza 
jest ergonomia, która zaczyna się już od 
samego wejścia do kabiny. Choć jest ono 
rzadziej wykorzystywane niż w dystry-
bucji, wszyscy wolą mieć nisko położo-
ny pierwszy stopień, nisko umieszczone 

Z dala od domu
Jeśli kierowca ma wyjeżdżać w dalekie trasy, trzeba mu zapewnić 
jak najlepsze warunki pracy i wypoczynku. W ten sposób łatwiej zniesie 
rozłąkę z domem i będzie miał większy zapał do pracy, nie wspominając 
już o względach bezpieczeństwa.

Renault Magnum to klasa sama w sobie. Ma całkowicie płaską podłogę, 
która ułatwia poruszanie się we wnętrzu oraz pozwala na lepsze zagospodarowanie 
dostępnej przestrzeni.

Obrót fotela w Magnum ułatwia odpoczynek (można 
swobodnie wyprostować nogi), sporządzanie posiłków 
czy rozmowę ze zmiennikiem.

W głębokich półkach Magnum zmieści się dosłownie 
wszystko. Środkowa szafka zamykana roletą może być 

wykorzystana przez kuchenkę mikrofalową lub telewizor.

poręcze i szeroko otwierane drzwi, do-
brze zabezpieczone w skrajnym położe-
niu, by nie zmykały się samoczynnie na 
wzniesieniu lub przy lekkim podmuchu 
wiatru. Jeśli przykrywają stopnie wej-
ściowe, ich wnęki można wykorzystać 
jako praktyczne schowki do przechowy-
wania np. zabrudzonych rękawic.
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W pracy...
Największe znaczenie ma jednak or-

ganizacja wnętrza. Przejrzysta tablica 
rozdzielcza skierowana w stronę kie-
rowcy ułatwia monitorowanie pojazdu 
oraz korzystanie z pokręteł i przełączni-
ków bez odrywania pleców od oparcia 
fotela. Jeśli zastosowane przyrządy są 
właściwie pogrupowane i oznaczone, 
można je obsługiwać intuicyjnie. Na 
warunki pracy istotny wpływ mają rów-
nież fotele. Ważne, by zapewniały pod-
parcie całego ciała i były odpowiednio 
twarde, co ogranicza zmęczenie nawet 
podczas wielogodzinnej pracy i zapo-
biega chorobom kręgosłupa. Gdy nie 
ma konieczności częstej zmiany biegów, 
łatwo docenić podłokietniki, choć te 
zachęcają do prowadzenia pojazdu jed-
ną ręką. Wielopłaszczyznowa regulacja 
czy pneumatyczne zawieszenie fotela 

z tłumieniem nierówności zależnym 
od masy ciała są już właściwie standar-
dem, podobnie jak zmienne położenie 
kolumny kierownicy. Decydującą rolę 
w takim pojeździe odgrywa również 
widoczność. Duże lusterka szerokokąt-
ne do minimum ograniczają martwe 
pole wokół pojazdu i ułatwiają manew-
rowanie.

... i po godzinach

O jakości „życia” w kabinie ciągnika 
dalekobieżnego świadczą pozostałe ele-
menty. Wpływ na nie ma już sama pod-
łoga, której środkową część w większo-
ści przypadków stanowi wnikający do 
wnętrza tunel silnika. Wysoki utrudnia 
poruszanie się w kabinie, niski może 
mieć nawet zalety. Wnętrze kabiny 
to również miejsce przygotowywania 

i spożywania posiłków. Dobrze więc, 
gdy górna część tablicy rozdzielczej ma 
płaskie powierzchnie albo jest wyposa-
żona w wysuwany stolik o odpowied-
niej nośności.

Podstawowe znaczenie dla funk-
cjonalności mają jednak leżanki 
oraz schowki. Oba łóżka powinny 
być szerokie i długie, z odpowied-
nio twardymi materacami, bo tylko 
w takich warunkach można odpo-
cząć podczas kilkunastodniowego 
lub dłuższego wyjazdu. Mniejszy 
komfort jest akceptowalny przy noc-
legach okazjonalnych, gdy kierowca 
nie zdąży wrócić do bazy lub musi 
czekać na rozładunek. Warto też 
zwrócić uwagę na drabinkę umoż-
liwiającą wejście na górną leżankę. 
Jest ona poddawana dużym obciąże-
niom, więc musi być solidna i mieć 
dobre podparcie.

Schowki o dużej pojemności sprzyja-
ją utrzymaniu porządku w kabinie, bo 
wybierając się w daleką trasę, trzeba za-
brać odpowiedni zapas ubrań, prowian-
tu czy środków czystości. Najwięcej 
z nich zwykle znajduje się nad przednią 
szybą: mogą być otwarte z rantem za-
bezpieczającym przed wypadaniem po-
zostawionych przedmiotów lub zamy-
kane, w tym na klucz. Część ekwipunku 
można też zmieścić pod dolną leżanką. 
Środkowe miejsce przeważnie zajmuje 
lodówka, pojemne schowki są umiesz-
czone po bokach i można się do nich 
dostać z zewnątrz kabiny. To idealne 
miejsce do rzadziej wykorzystywanych 
przedmiotów, takich jak zestaw kluczy 
czy podnośnik.

Czynsz i rachunki

Dla ciągnika długodystansowego bar-
dzo ważna jest ekonomika. To prawda 
szczególnie aktualna przy strukturze 
kosztów polskich fi rm, w których za-
kup paliwa przekracza 30% wszyst-
kich wydatków w przypadku przewo-
zów międzynarodowych, a nawet 40% 
w „krajówce”. Ograniczenie spalania 
jest możliwe dzięki szkoleniu kierow-
ców, właściwemu zarządzaniu fl otą 
(w tym optymalizacji tras), a przede 
wszystkim odpowiedniej konstrukcji 
pojazdu. „Gładkie” nadwozie bez wy-
stających poza obrys kabiny elementów 
skutecznie zmniejsza opory powietrza, 
taką samą rolę odgrywają osłony mię-
dzyosiowe oraz owiewki zapobiegające 
zawirowaniom (oczywiście, pod wa-
runkiem, że są prawidłowo ustawione).

MAN TGX Efficient Line ma bogate wyposażenie 
ukierunkowane na maksymalnie ekonomiczną 
eksploatację. Rozbudowany „pakiet 
oszczędnościowy” pozwala zredukować spalanie 
nawet o 3 l oleju napędowego na każde 100 km.

Boczne osłony międzyosiowe 
z wkomponowanym stopniem 
wejściowym poprawiają wygląd 
samochodu i zmniejszają opory 
powietrza. W tym celu wprowadzono 
też wydłużone osłony zakabinowe, 
które do minimum ograniczają 
przestrzeń między naczepą 
a ciągnikiem, skutecznie eliminując 
niekorzystne zawirowania.

Wnętrze Scanii serii R to wzór funkcjonalności. Tablica rozdzielcza 
jest nachylona w stronę kierowcy. Są tam liczne wnęki na napoje oraz 

dwa stoliki ułatwiające przygotowywanie i sporządzanie posiłków.

Szeroka leżanka pozwala poczuć się 
jak na domowym łóżku, a dzięki temu 
lepiej wypocząć przed dalszą trasą.

Solidne wejście ułatwia dostanie się na górną 
leżankę, bez ryzyka upadku.
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Największe znaczenie ma jednak 
układ napędowy. Odpowiednio do-
brany silnik zapewnia umiarkowane 
zużycie paliwa bez pogorszenia osią-
gów odczuwalnych np. podczas jazdy 
na wzniesieniach czy wyprzedzania. 
Najlepiej, gdy pracuje ze zautomaty-
zowaną skrzynią biegów, bo pozwala 
kierowcy skupić się na prowadzeniu 
pojazdu i niejednokrotnie zapewnia 
mniejsze spalanie. Praktycznym roz-
wiązaniem są specjalne tryby pracy 
skrzyni załączane dodatkowym przy-
ciskiem w celu optymalizacji „strate-
gii” zmiany biegów odpowiednio do 
rzeczywistego obciążenia. Taki tryb 
uniemożliwia np. ręczną zmianę prze-
łożeń, a tym samym nie dopuszcza do 
„przeciągania” obrotów na poszczegól-
nych biegach, nie ma też możliwości 
włączania funkcji kick-down. W ogra-
niczeniu zużycia paliwa istotną rolę 
odgrywa również przełożenie tylnego 
mostu. Jeśli jest adekwatne do zasto-
sowania pojazdu, przez znaczny okres 
pracy wskazówka obrotomierza będzie 
oscylowała w zielonym polu najbar-
dziej ergonomicznych obrotów silnika. 
Na koniec warto przyjrzeć się ogu-
mieniu. Opony energooszczędne są 
wykonane z mieszanki gumowej ogra-
niczającej deformację, co zmniejsza 
opór toczenia, a w efekcie spalanie do 
0,2 l/100 km. Zależy to od odpowied-
niego ciśnienia, więc uzasadniony jest 
zakup systemu kontroli ciśnienia, któ-
ry przyspiesza obsługę pojazdu, a także 
pozwala uniknąć awarii opon.

Dylematy

O ile chcemy być obiektywni przy 
wyborze ciągnika długodystansowe-
go (bez wykazywania sentymentu do 
jakiejś marki), w każdym przypadku 
musimy pójść na kompromis, bo nie 
ma rozwiązań idealnych dla ogółu. Jak 
jedne przypadną nam do gustu, z in-
nych możemy być niezadowoleni. Od 
opinii kierowcy zazwyczaj ważniejsze 
jest zdanie osoby zarządzającej flotą 
lub jej właściciela. Na ostateczną de-
cyzję co do pojazdu mają więc wpływ 
doświadczenia z marką czy względy 
finansowe, a ergonomia i bezpieczeń-
stwo schodzą na dalszy plan. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że współcze-
sne konstrukcje są do siebie zbliżone 
i osiągnęły już bardzo wysoki poziom 
techniczny. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. MAN, Renault, Scania

Kamaz

Model 5460
Silnik Kamaz 740.63-400 V-8
Moc maks. (KM) 400
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) 1764/1250÷1350
Typ kabiny sypialna z 2 leżankami

Scania

Model  Seria R
Silnik DC 12 DC 13 DC 13 Euro 6 DC 16 V8
Moc maks. (KM) 380÷420 360÷ 480 440÷480 500÷730
Maks. mom. obrot. 1900÷2100/ 1850÷2500/ 2300÷2500/ 2500/1000÷1350,
(Nm/obr/min) 1100÷1400 1000÷1300 1000÷1300 2700÷3000/1000÷1400,
     3500/1000÷1350
Typ kabiny dzienna, sypialna niska, sypialna normalna, Highline, Topline

Mercedes-Benz

Model Actros  Nowy Actros
Silnik OM 501 LA OM 502 LA OM 471 (Euro 6)
Moc maks. (KM) 320÷476 510÷ 598 421÷510
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) 1650÷2300/1080 2400÷2800/1080 2100÷2500/1100
Typ kabiny Megaspace, L, Single Cab

Przegląd pojazdów długodystansowych

DAF
Szczegółowa oferta na stronie 23

Renault Trucks
Szczegółowa oferta na stronie 24

Iveco
Szczegółowa oferta na stronie 23

MAN
Szczegółowa oferta na stronie 24

moduł reklamowy 90x50 mm 
za jedyne 600 zł netto

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

Skuteczna promocja 
za niską cenę

Volvo

Model FH FH16
Silnik DC13 DC16G
Moc maks. (KM) 420÷540 540÷700
Maks. mom. obrot. 2100÷2300/1000÷1400,  2600/1050÷1450, 
(Nm/obr/min) 2500÷2600/1050÷1400 2800/1000÷1500, 3150/1000÷1550
Typ kabiny dzienna, sypialna, Globetrotter,  sypialna, Globetrotter,
  Globetrotter XL Globetrotter XL
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www.da f .eu
DAF Trucks Polska 

Model XF105 CF85
Silnik PACCAR MX PACCAR MX
Liczba cylindrów 6 6
Pojemność (dm3) 12,9 12,9
Moc maks.
(KM/kW/obr/min) 410/300/1500÷1900, 460/340/1500÷1900, 510/375/1500÷1900 360/265/1500÷1900, 410/300/1500÷1900, 460/340/1500÷1900, 
510/375/1500÷1900
Maks. mom. obrot.
(Nm/obr/min) 2000/1000÷1410, 2300/1000÷1410 2500/1000÷1410 1775/1000÷1410, 2000/1000÷1410, 2300/1000÷1410 2500/1000÷1410 
Skrzynia biegów zautomatyzowana AS Tronic lub manualna, 12- lub 16-biegowa zautomatyzowana AS Tronic lub manualna, 12- lub 16-biegowa
Rozstaw osi (mm) 3600÷3800 3600÷3800
Wysokość siodła (mm) 150+40 lub 150+12 również inne 150+40 lub 150+12 również inne
Typ kabiny Space Cab, Super Space Cab Day Cab, Sleeper Cab, Space Cab
Wysokość wejścia od podłoża 
do najniższego stopnia (mm) 405 410
Wysokość podłogi kabiny 
względem podłoża (mm) 1475 1185
Podłoga w kabinie płaska/tunel – tunel
Pojemność zbiorników 
paliwa (dm3) od 430 do 1495 od 340 do 1495
Rozmiar opon 315/70 R 22,5 gama innych rozmiarów ogumienia 315/70 R 22,5 gama innych rozmiarów ogumienia
Gwarancja 1 rok na cały pojazd, 1 rok na naprawę awarii, 2 lata na elementy  1 rok na cały pojazd, 1 rok na naprawę awarii,
  układu napędowego, 2 lata na lakier kabiny 2 lata na elementy układu napędowego, 2 lata na lakier kabiny
Przeglądy standardowo co 90 tys. km, przedłużony okres co 150 tys. km standardowo co 90 tys. km, przedłużony okres co 150 tys. km

Model  EcoStralis Stralis
Silnik Cursor 10 EEV Cursor 13 EEV Cursor 8 Euro V Curosr 10 Euro V Cursor 13 Euro V

Liczba cylindrów R6 R6 R6 R6 R6

Pojemność (dm3) 10,3 12,8 7,79 10 12,8

Moc maks.
(KM/kW/obr/min) 420/309/1550,  500/388/1525 310/228/1675, 330/243/1660,  420/309/1550,  500/388/1525, 
  460/338/1550  360/265/1690 450/331/1550 560/412/1575

Maks. mom. obrot. 1900/1050÷1550, 2300/1000÷1525 1300/1200÷1675, 1400/1080÷1660, 1900/1050÷1550,  2300/1000÷1525,
(Nm/obr/min) 2100/1050÷1550  1500/1125÷1690 2100/1050÷1550 2500/1000÷1575

Skrzynie biegów 12-stopniowa zautomatyzowana przekładnia EuroTronic ręczna 9-biegowa, ręczna 16-biegowa, 12-biegowa zautomatyzowana, 
   6-biegowa automatyczna (w wybranych modelach)

Rozstaw osi (mm) rozstawy osi 3650 i 3800 rozstawy osi od 2800 do 6700

Wysokość siodła (mm) 1100 950/1000/1100/1150/1200

Typ kabiny kabina sypialna ActiveSpace i ActiveTime z niskim lub wysokim  kabina sypialna ActiveSpace i ActiveTime z niskim lub wysokim dachem,
  dachem, krótka kabina dzienna ActiveDay na życzenie krótka kabina dzienna ActiveDay

Podłoga w kabinie płaska/tunel tunel tunel

Pojemność zbiorników 
paliwa (dm3) od 400 do 1200 od 400 do 1200

Rozmiar opon 315/70R22,5 od 295/60R22,5 do 385/55R22,5

Gwarancja 3 lata na cały pojazd 1 rok na cały pojazd, 2 lata na układ napędowy

Przeglądy co 150 tys. km co 150 tys. km

www. iveco .com
Iveco Poland
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Model  Premium Route   Magnum
Silnik  DXi11   DXi13

Liczba cylindrów  R6   R6

Pojemność (dm3)  10,8   12,8

Moc maks.
(KM/kW/obr/min) 380/280/1800 430/316/1800 460/338/1800 440/323/1400 480/353/1400 520/382/1430

Maks. mom. obrot. 
(Nm/obr/min) 1800/950÷1400 2040/950÷1400 2200/950÷1400 2200/1020÷1400 2400/1030÷1400 2550/1050÷1430

Skrzynie biegów standard – zautomatyzowana 12-biegowa OPTIDRIVER+ standard – zautomatyzowana 12-biegowa OPTIDRIVER+
  opcja – ręczna 16-biegowa (SUPER H)  opcja – ręczna 16-biegowa (SUPER H)
  

Rozstaw osi (mm)  13 rozstawów osi od 3700 do 6800 8 rozstawów osi od 3920 do 6370

Wysokość siodła (mm) 950/1040/1100/1250 950/1040/1100/1250

Typ kabiny dzienna, sypialna, sypialna z podwyższonym dachem sypialna

Wysokość wejścia od podłoża
do najniższego stopnia (mm) 510 487

Wysokość podłogi kabiny 
względem podłoża (mm) 1442 1678

Podłoga w kabinie płaska/tunel tunel płaska

Pojemność zbiorników 
paliwa (dm3) od 490 do 1300 od 510 do 1455

Rozmiar opon od 295/60 R22,5 do 315/80 R22,5 od 295/60 R22,5 do 315/80 R22,5

Gwarancja 1 rok na cały pojazd, 2 lata na układ napędowy z limitem 300 tys. km 1 rok na cały pojazd, 2 lata na układ napędowy z limitem 300 tys. km

Przeglądy wg komputera pokładowego, maksymalnie do 80 tys. km wg komputera pokładowego, maksymalnie do 75 tys. km

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

www.mant ruckandbus .p l
MAN Truck & Bus Polska

Model TGX
Silnik D2066 D2676 D2868
Liczba cylindrów R6 R6 V8
Pojemność (dm3) 10,5 12,4 16,2
Moc maks. 320/235/1600÷1900, 360/265/1600÷1900, 480/353/1900,  680/500/1800, 
(KM/kW/obr/min) 400/294/1600÷1900, 440/324/1600÷1900 540/397/1900 680/500/1800
Maks. mom. obrot.
(Nm/obr/min) 1600/1000÷1400, 1800/1000÷1400,   2300/1050÷1400,  2700/1000÷1700, 
  1900/1000-÷1400, 2100/1000÷1400 2500/1050÷1350 3000/1100÷1500
Skrzynia biegów ręczna: ZF 16S222DD, 16S232DD, 16S252DD
  zautomatyzowana: ZF/MAN TipMatic
Rozstaw osi (mm) Vario 3600 lub 3900
Wysokość siodła (mm) 162, 150, 185, 190, 225, 165/365
Typ kabiny XL, XLX i XXL
Wysokość wejścia od podłoża 
do najniższego stopnia (mm) 366
Wysokość podłogi kabiny 
względem podłoża (mm) dla standardowego ogumienia 315/70R22,5: 1496
Podłoga w kabinie płaska/tunel tunel
Pojemność zbiorników 
paliwa (dm3) od 400 do 1340
Rozmiar opon Standard Vario: 315/70R22,5; Ultra: przód – 315/60R22,5; tył – 295/60R22,5
Gwarancja 12/24
Przeglądy wymiana oleju silnikowego – do 120 tys. km
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N asze drogi powoli stają się 
 coraz lepsze, a służby kon-
 trolne coraz bardziej sku-

teczne. Dowodem na to jest zmia-
na upodobań nabywców naczep. 
Ich producenci i importerzy zgod-
nie twierdzą, że pojazdy o masyw-
nej budowie ustępują lżejszym 
i nowocześniejszym. Różnice 
zdań dotyczą tempa tych zmian. 

Zestaw jako suma

Nowe upodobania nabywców 
widoczne są w najważniejszych 
segmentach rynku: w wywrot-
kach oraz w naczepach skrzynio-
wych i kurtynowych. Coraz lep-
sze nawierzchnie nie stanowią już 
takiego wyzwania dla trwałości 
pojazdu. Można odpuścić sobie 
ramę zbudowaną jak szkielet ma-
muta. W przypadku wywrotek 
niska masa własna wprost prze-

kłada się na zwiększenie masy 
ładunku. Rozsiani na poboczach 
mundurowi gorliwie wyłapują 
przeciążone pojazdy, co zmusza 
do jazdy zgodniej z przepisami. 
W typowych naczepach do da-
lekiego transportu niska masa 
ma znaczenie przede wszystkim 
dla zużycia paliwa. Ładunki i tak 
najczęściej są „objętościowe”, wy-
korzystują maksymalnie dostęp-
ną przestrzeń, nie ładowność. 
Oczywiście są wyjątki, ale nie tak 
liczne jak mogłoby się wydawać. 
Im lżejszy zestaw, tym niższe zu-
życie paliwa. 

Zmienia się również sposób 
myślenia przewoźników. Przy-
bywa takich, którzy interesują 
się dokonywaniem racjonalnych 
zakupów. Rozważają wszystkie 
„za” i „przeciw”, są otwarci na 
nowe rozwiązania. Inni, których 
pojazd jako taki kompletnie nie 

interesuje, są skłonni zdać się na 
specjalistów. Dostawcy naczep 
oferują obecnie pakiety usług, 
dzięki którym kluczowa rzecz, 
jaką trzeba ustalić to miesięczna 
rata. Kompletację pojazdu, który 
w zamian możemy eksploato-
wać można pozostawić w całości 
sprzedawcy naczepy – przynaj-
mniej teoretycznie. W praktyce 
wciąż działa leninowska zasada: 
„zaufanie jest dobre, ale kontro-
la lepsza”. Zwłaszcza, że wszelkie 
formy użytkowania, czy to przez 
leasing czy wynajem kończą się 
często zakupem pojazdu. 

Import ma znaczenie

Wiele wskazuje, że pomału 
dobiega końca bezpardonowa 
walka o klienta. Dostawcy naczep 
bardziej otwarcie mówią o swoich 
zamierzeniach i wynikach sprze-

daży. Czują się pewniej i chociaż 
formy rywalizacji są jakby łagod-
niejsze, to nadal jest ona silna. 

W dalekim transporcie moc-
ną pozycję mają produkty naj-
większych fi rm z kraju i zagra-
nicy. Procentuje zaufanie budo-
wane latami, znajomość marki 
i wygodny dostęp do serwisu na 
całym kontynencie. Na pewno 
2010 rok może zaliczyć do uda-
nych Krone. Zdobyło najwięcej 
zamówień na naczepy skrzynio-
we i kurtynowe (co czasem na 
jedno wychodzi). Schmitz uzys-
kał niekwestionowaną przewagę 
w chłodniach. Ze względu na 
problemy znacznie spadła sprze-
daż Kögla. Spośród polskich 
fi rm najlepiej poradził sobie 
oczywiście Wielton, który pod 
względem liczby sprzedanych 
pojazdów trzyma się ścisłej czo-
łówki. 

Naczepy typu Mega, 
współpracujące 
z ciągnikami o nisko 
położonym siodle nie są 
już niczym niezwykłym, 
nawet u nas. 

Ostrożnie Ostrożnie z wagąz wagą
Ani polska kuchnia, ani polskie drogi nie są stworzone dla produktów z dopiskiem „light”. 
Dotyczy to również naczep, chociaż…
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W tym roku czeka nas nowa 
runda gry w nieco zmienionym 
składzie. Jesienią 2010 r. wrócił 
do Polski Kässbohrer. Sprzedaży 
naczep tej marki podjął się Ti-
mex, związany wcześniej przez 
kilkanaście lat z Köglem. Mimo 
„późnej pory” zdążył dostarczyć 
polskim nabywcom w 2010 r. 
około 100 pojazdów. Plany roz-
budowy sieci sprzedaży i zwięk-
szenia produkcji ma Zasław. 
Wyposażenie zakładu w Andry-
chowie uzupełniła niedawno 
zautomatyzowana linia montażu 
naczep. Dołączyła do sterowa-
nych numerycznie wycinarek 
laserowych i giętarek krawędzio-
wych. Możliwości produkcyjne 
sięgają stu pojazdów miesięcznie. 
Firma dąży do pełnego ich wyko-
rzystania i chce zwiększyć udział 
w krajowym rynku do 10÷11%. 

Opinie podzielone

Przedstawiciele fi rm naczepo-
wych prezentują znacznie szersze 
spektrum poglądów na temat 

dalszego rozwoju rynku niż im-
porterzy ciężarówek. Kością nie-
zgody są preferencje nabywców. 
Jedni uważają, że nowoczesne 
pojazdy typu „light”, wyróżnia-
jące się niską masą własną to 
przyszłość polskich fi rm trans-
portowych. Inni, głównie krajowi 
producenci są ostrożniejsi. Zwra-
cają uwagę, że czołowi wytwórcy 
poza modelami „odchudzonymi” 
wciąż utrzymują w produkcji 
tradycyjne, mocniej zbudowa-
ne, przede wszystkim z myślą 
o rynkach na wschód od Odry, 
ale nie tylko. Ich zdaniem obniże-
nie masy własnej naczep odbywa 
się kosztem mniejszej odporności 
na trudy eksploatacji na drogach 
o gorszej jakości. Przekonani są, 
że typowe modele cięższe długo 
jeszcze będą stanowiły podstawę 
taboru polskich przewoźników. 
Również dlatego, że są tańsze, 
choć niska cena nie jest już roz-
strzygającym kryterium wyboru 
naczep w naszym kraju. 

Prawdopodobnie rację mają 
obie strony. Świadomość użyt-

kowników, którzy mają swoje fi r-
my nierzadko kilkanaście lat, stale 
rośnie. Nieobce są im niuanse, 
które dawniej kwitowali mach-
nięciem ręki. Truizm, jakim jest 
„dobieranie pojazdów do potrzeb” 
z obszaru postulatów, przechodzi 
do praktyki. Zatem kto specjalizu-
je się w kierunkach wschodnich, 
wybiera naczepy tradycyjne. Kto 
jeździ na zachód, coraz częściej 
przynajmniej zastanawia się nad 
ofertą pojazdów „light”. 

Rynek zmienia się powoli, ale 
przez cały czas. Przykładem są 
naczepy o zwiększonej długo-
ści. Mają wprawdzie ogromny 
plus, jakim jest większa ładow-
nia, jednak póki co wynikające 
z przepisów kłopoty związane 
z eksploatacją ograniczają zna-
cząco użyteczność tych pojaz-
dów. Program sprawdzania ta-
kich naczep w zwykłej eksploata-
cji przebiega w większości fi rm 
w atmosferze dyskrecji. Wprawdzie
użytkownicy starają się spełnić 
czcze wymogi formalne, umoż-
liwiające normalną jazdę (casus-

rurki o długości całej ładowni), 
ale nie chcą zwracać uwagi służb 
kontrolnych, aby nie narażać się 
w najlepszym razie na stratę czasu. 

Czy obecnie używane naczepy 
o długości około 13,5 m zostaną 
zastąpione dłuższymi? Być może. 
Przeszkody natury prawnej pew-
nie w końcu legną w gruzy, choć 
w dobie deklarowanej przez 
polityków niezachwianej wiary 
w ekologię proces ten wydłu-
ży się. Wrócą sprane i wyblakłe 
argumenty. Po co komu jeszcze 
dłuższe ciężarówki, gdy są barki 
rzeczne i kolej? Rzeczowa dysku-
sja będzie trudna, ale konieczna. 
Ten sam problem dotyczy zesta-
wów tzw. „Euro-Combi” o długo-
ści ponad 25 m. 

Przełom w konstrukcji naczep, 
wynikający chociażby z zastoso-
wania nowych materiałów od-
wlecze się. Eksperymenty na tym 
polu mają krótki żywot. Na ra-
zie ich praktyczne znaczenie jest 
nikłe. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Krone

Lekka konstrukcja pojazdu daje przewagę w postaci większej 
ładowności i niższego zużycia paliwa. W ruchu długodystansowym 

ten drugi czynnik ma kluczowe znaczenie. 

Również w naczepach kurtynowych liczy się specjalizacja. 
Specjalne systemy mocowań i zagłębienia w podłodze pozwalają 
bezpiecznie i efektywnie przewozić zróżnicowane ładunki. 

Nabywcy poszukują pojazdów coraz lepiej 
dopasowanych do ich potrzeb. Stąd oferta chłodni z poszyciem 
z tworzywa sztucznego lub stalowym. 

Wydłużone naczepy są już w „dyskretnym” ruchu. Nowe przepisy 
o dopuszczeniu do ruchu dłuższych zestawów bulgoczą od lat, ale wciąż nie ma 

odważnego, który zaserwuje je w swoim kraju. Do wyjątków należą Szwedzi.
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PRZEGLĄD PRODUCENTÓW NACZEPPRZEGLĄD PRODUCENTÓW NACZEP

 F IRMA
ZAKRES USŁUG

Auto Chłodnia Marian Piechowiak 

Auto Hit  – Szczegółowa oferta na stronie 29

Auto Nadwozia Bednarczyk 

Berger 

Chereau 

CMT 

Emika 

Fliegl 

Fruehauf 

Gniotpol 

Istrail 

Käsbohrer 

Kempf 

Kögel 

Krone

LAG 

Lamberet 

NACZEPY

11 22
 skrzyniowo-plandekowa kurtynowa burto-fi ranka

 furgon chłodnia

 podkontenerówka centralnoosiowa

33

44 55

7766

Mega 

Montracon 

Pacton 

Pryzmat 

Schmitz – Szczegółowa oferta na stronie 29

Schwarzmüller 

Sommer 

Trailor 

VeDeCar 

Viberti 

Wielton 

Trailis/Zasław 

Zorzi 
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ul. Zagójska 7, 04-160 Warszawa
Telefon: +48 22 810 14 35, Fax: +48 22 810 14 45

www.au toh i t . com.p l
www.kscons t ruc t ion .com.p l

Oddział w Makowie Mazowieckim

ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Maz.
Tel.: 029 71 70 830, 600 035 600

ema i l :  makow@autoh i t . com.p l

Od ponad 10 lat jesteśmy dostawcą specjalistycznego sprzętu wykorzy-
stywanego do ciężkiego transportu przez różne rodzaje sił zbrojnych 
Wojska Polskiego. Nasze ciężarówki, wojskowe ambulanse oraz zestawy 
pojazdów kołowych, przystosowane do pracy w najtrudniejszym tere-
nie, wyposażone w nowoczesne systemy ochrony i łączności, znajdują się 
obecnie na wszystkich misjach pokojowych, gdzie są polscy żołnierze.

Zajmujemy się produkcją specjalizowanych naczep, zabudów samocho-
dów, w tym ambulansów sanitarnych dla służb mundurowych i na rynek 
cywilny.

Wykonujemy specjalistyczne zabudowy: skrzyniowe, skrzyniowo-plan-
dekowe, platformowe, kontenerowe, przedziałów medycznych i inne. 

W naszej ofercie znajdują się:
■ pojazdy dla służb sanitarnych (ambulanse) 
■ pojazdy dla służb mundurowych (policji, straży miejskiej oraz wojska) 
■ mikrobusy przewozowe i turystyczne 
■ inne nietypowe konstrukcje

Auto - Hit Sp. z.o.o.

Ołtarzew k. Warszawy, ul. Poznańska 339
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: 22 / 733 53 00, fax 22 / 733 53 02

www.ewt .p l

Truck & Trailer Center Stryków

Smolice 1L, 95-010 Stryków
tel.: +48 42 280 25 00 
fax: +48 42 280 25 02EWT TRUCK & TRAILER POLSKA Sp. z.o.o.

EWT Truck & Trailer Polska jest Generalnym Przedstawicielem fi rmy Schmitz Cargobull AG na Polskę. Firma koncentruje się 
na kompleksowej obsłudze klienta począwszy od sprzedaży naczep, poprzez atrakcyjne warunki fi nansowania,  pełną gamę usług 
serwisowych, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych. Taka polityka fi rmy 
jest możliwa dzięki sprawnie działającym biurom handlowym umiejscowionym w dużych miastach Polski, jak i sieci autoryzowa-
nych Partnerów Serwisowych z Centrum Serwisowym Schmitz Cargobull na czele.

Oferujemy:
■ sprzedaż naczep dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta ■ ob-
sługę i naprawy gwarancyjne ■ obsługę i naprawy pogwarancyjne ■ naprawy 
powypadkowe ■ umowy full-service ■ 24 godzinny mobilny serwis pomocy na 
drodze ■  oryginalne części zamienne

EWT Truck & Trailer posiada w swojej ofercie:
■ naczepy skrzyniowe ■ naczepy furgonowe (chłodnicze i izotermiczne) ■ na-
czepy wywrotki ■ naczepy podkontenerowe ■ zabudowy furgonowe ■ zabudo-
wy wywrotki ■ przyczepy

Cargobull Finance Polska oferuje atrakcyjne warunki 
fi nansowania naczep: 

leasing, full service leasing, pożyczki, wynajem
Świadczenie kompleksowych usług oraz zadowolenie klientów 

jest dla nas największym priorytetem
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W samym środku Polski, u zbiegu auto-
strad A1 i A2, wyrósł obiekt, który pod 
jednym dachem zapewnia pełną ob-

sługę pojazdów i naczep. Autoryzowany salon 
i centrum serwisowe pojazdów użytkowych 
powstało przy współpracy fi rmy Diesel Truck, 
dilera Mercedesa, oraz EWT Truck & Trailer, 
ofi cjalnego przedstawiciela Schmitz Cargo-
bull. Centrum działa od połowy lutego i do tej 
pory obsłużyło ponad 200 klientów. W maju 
nastąpiło jego ofi cjalne otwarcie. Cała inwesty-
cja pochłonęła 70 mln zł. Na działce o 16,5 ha 
wybudowano obiekt o powierzchni 6646 m² 
i parking dla pojazdów ciężarowych z 694 
miejscami. 

Pełna obsługa

Na pierwszym piętrze budynku usytuowano 
salon sprzedaży pojazdów dostawczych, cię-
żarowych i naczep o powierzchni 974 m². To 
niezwykłe miejsce dla ekspozycji tak dużych 
pojazdów. Dzięki takiemu położeniu wystawa 
salonu jest dobrze widoczna z daleka i robi 
naprawdę imponujące wrażenie. Na parterze 

(925 m²) znajdują się biura serwisu i pocze-
kalnia. Można tam wypocząć, zjeść posiłek czy 
wziąć prysznic. Jeżeli kierowca musi poczekać 
dłużej na naprawę swojego wozu, serwis za-
pewnia mu nocleg w pobliskim hotelu, ale już 
niedługo będzie można przenocować w spe-
cjalnie przygotowanych na terenie kompleksu 
pokojach.

Hala serwisowa Mercedesa to 1023 m². Wje-
dzie do niej 10 bram wjazdowych. Dysponuje 
dwoma kanałami naprawczymi, dwoma pod-
nośnikami, dwoma stanowiskami olejowymi 
i suwnicą 2 t. Hala serwisowa Schmitz Cargo-
bull ma powierzchnię 1022 m². Również ma 
10 bram wjazdowych, pięć stanowisk napraw-
czych i dwa kanałowe. Wyposażona jest w dwie 
suwnice po 3,2 t. Na miejscu jest serwis agre-
gatów chłodniczych oraz wind załadowczych.

Dla wszystkich

W część północnej serwisu znajduje się hala 
do obsługi wszystkich marek pojazdów. Są tam 
wykonywane naprawy powypadkowe. Na wy-
posażeniu jest rama do prostowania pojazdów 
ciężarowych (Josam) i dostawczych (Celette). 
Na miejscu znajduje się lakiernia, suwnica 
i podgrzewacz indukcyjny.

Prawdziwym przebojem jest hamownia 
dla samochodów ciężarowych i dostawczych 
o dmc powyżej 3,5 tony. Jest tam wykonywany 
pomiar mocy, momentu obrotowego, przy-
spieszeń i zużycia paliwa oraz tuning pojaz-
dów ciężarowych. 

W obiekcie znajduje się również serwis 
opon, wyposażony w urządzenie do wymiany 
opon o rozmiarze powyżej 15”, urządzenie do 
naprawy opon oraz napełniania ich azotem. 

Do dyspozycji klientów jest również mobilny 
serwis z montażownią.

Czystość pojazdów zapewnia automatyczna 
myjnia ciśnieniowa do mycia nieregularnych 
zabudów oraz myjnia szczotkowa. Można 
również zdezynfekować chłodnie i izotermy.

Uruchomiono także stanowisko diagno-
styczne wyposażone w urządzenia MAHA 
oraz Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów.

Magazyn części zamiennych zajmuje 
740 m² i zapewnia ciągły dostęp części 
dzięki dostawom, które odbywają się dwa 
razy dziennie. Obecnie znajduje się w nim 
2500 pozycji Mercedesa i 1500 pozycji 
Schmitza. Oprócz tego jest magazyn ole-
jów, silnikownia, naprawa tachografów, spa-
walnia, warsztat napraw elektrycznych i hy-
drauliki.

Jednocześnie może być naprawianych 35 po-
jazdów. Kompleks docelowo ma zatrudniać 
125 osób, z czego w większości będą to miesz-
kańcy okolicznych miejscowości.

W planach jest jeszcze montownia o po-
wierzchni 1800 m². Będzie się tam odbywał 
montaż naczep plandekowych oraz zabudów 
samowyładowczych i chłodniczych. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Hamownia podwoziowa w Strykowie jest pierwszą 
w Polsce, która świadczy usługi zewnętrzne

Na wysokimNa wysokim poziomie poziomie
3454 m3 betonu, 388 ton stali, 90 378 m2 kostki brukowej,148 km przewodów elektrycznych 
i 1715 m2 szkła tyle zużyto materiałów do budowy nowego Truck & Trailer Center w Strykowie.

Liczby i fakty 
– EWT Truck & Trailer Polska
1998 początek działalności firmy 
 EWT Truck & Trailer Polska (Szczecin)
2000 przeprowadzka do Ołtarzewa k. Ożarowa 
 Mazowieckiego
2001 powstanie Centralnego Magazynu 
 Części Zamiennych
2006 początek nowej inwestycji w Ołtarzewie 
2007 oddanie do użytku nowej siedziby 
 firmy EWT w Ołtarzewie
2010 początek inwestycji w Strykowie
2011 luty – oddanie do użytku nowego oddziału 
 firmy Truck & Trailer Center w Strykowie 

Liczby i fakty – Diesel Truck

1994 rozpoczęcie działalności firmy
1997 nawiązanie współpracy z Mercedes-Benz
1999  zmiana właściciela, 
 wejście do Grupy EWT Austria
2004 uzyskanie certyfikatu GVO, wdrożenie
 systemu jakości ISO 9001 i 14001
2010 początek inwestycji w Strykowie
2011 luty – oddanie do użytku nowego oddziału 
 firmy Truck & Trailer Center w Strykowie
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ul. Michała Spisaka 90 a, 02-495 Warszawa
tel.: (22) 66 222 99, fax: (22) 82 497 77
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W raz z wprowadzeniem tachografów cy-
frowych zarządcy fl otami transporto-
wymi wszystkich krajów europejskich 

wskazywali na fakt, że tachografy cyfrowe za-
wyżają czas jazdy kierowców. Naciski lobby 
transportowego spowodowały zmiany prze-
pisów homologacyjnych. Odpowiedzią fi rmy 
Stoneridge na nowe wymagania jest tachograf 
SE5000 Exakt. Testy wykazały, że tachograf ten 
może rejestrować nawet 2 godziny czasu jaz-
dy mniej niż tachografy starszej generacji. 
Stoneridge jest pierwszą fi rmą, która oferuje 
tachograf  dostosowany do nowych wymagań. 
Ponadto SE 5000 w wersji Exakt to tachograf, 
z którego pobranie danych nie powinno zając 
więcej niż 20 minut (10 minut – dane z 3 mie-
sięcy), tachograf ten automatycznie przełącza 
się na odpoczynek, intuicyjnie według kryte-
rium czasu wprowadza się wpisy manualne, po 
2 sekundach od zmiany trybu pracy widoczny 
jest ekran z powiększonymi czytelnymi znaka-
mi, możliwe jest podłączenie systemu zdalnego 
pobierania danych. Logowanie i wyjmowanie 
karty znacząco przyśpieszono. Suma wszystkich 
modyfi kacji czyni z Se 5000 Exakt tachograf 
bardzo „przyjazny” dla użytkownika.

Zawsze chciałeś, aby rejestrował mniej
– teraz możesz to uczynić całkowicie legalnie

Tachograf cyfrowy marki Stoneridge Electronics serii SE5000 Exakt w wersji 12V/24V 
z oprogramowaniem 7.3 jest pierwszym na rynku tachografem rejestrującym mniej czasu jazdy.

SE 5000 Exakt rev 7.3  dostępny jest seryjnie 
w nowych pojazdach marki Scania, Mercedes 
Benz, MAN i DAF. 

Poniższy wykres pokazuje sposób rejestra-
cji jazdy przez tachografy cyfrowe. Przy rze-
czywistym czasie jazdy wynoszącym 1 minutę 
i 30 sekund tachografy starszej generacji zareje-
strują 5 minut jazdy, a nowy tachograf SE 5000 

Exakt tylko 1 minutę. 
Każdy przejazd np. pod 
rampę, przy granicy itp. 

trwający do 29 sekund w każdej minucie nie zo-
stanie zaliczony do jazdy. Dysponujemy progra-
mem, który pozwoli na sprawdzenie, ile 
minut można zaoszczędzić, zmieniając tacho-
graf na SE5000 Exakt. Program ten dostęp-
ny jest na stronie internetowej producenta 
http:/se5000.com/comparison-tool.html. Jeśli wpro-
wadzisz swoje dane pobrane z dowolnego ta-
chografu cyfrowego (wraz ze ścieżką prędkości), 
otrzymasz informację, ile zaoszczędziłbyś minut 
mając SE 5000 Exakt. Z naszych doświadczeń jest 
to ok. 20-30 minut jazdy mniej na każdą dobę, 
jakie zarejestrowałby nowy tachograf. Rocznie 
oznaczać to może nawet do 100 godzin dostępnej 
przepisami jazdy więcej na każdy pojazd!

Rozważ, czy opłaci Ci się inwestować w uży-
wany tachograf starszej generacji. 

Od 1993 roku fi rma NERIS reprezentuje tę 
markę tachografów w Polsce. Obecnie mamy 
najszerszą sieć serwisową dla gamy tachografów 
cyfrowych i analogowych Stoneridge i Veeder-
Root. Mamy w ofercie tachografy cyfrowe i ana-
logowe do różnych modeli pojazdów.

www.truck-van.pl

6/2011 31TruckTruckVanVan&



Transport długodystansowy to duże odle-
głości, a co za tym idzie spore wydatki 
na paliwo. Każdy procent, który uda się 

tu zaoszczędzić, może mieć spory wpływ na 
ogólny obraz kosztów. Michelin oszacował, że 
opony w 7,6% wpływają na poziom zużycia 
paliwa. Warto więc bliżej im się przyjrzeć, za-
nim sięgniemy do kieszeni.

Przede wszystkim należy dobrze dobrać opo-
ny do zastosowań. Firmy oponiarskie doszły już 
do takiego poziomu w konstrukcji ogumienia, 
że mogą zaproponować produkt idealnie dopa-
sowany do zadań, jakie ma wykonywać. Warto 
więc poszukać i zasięgnąć rady specjalisty.

Jak już jesteśmy pewni, że pojazd będzie jeź-
dził na długich dystansach i pokonywał setki 
kilometrów po autostradach, trzeba pamiętać 
o zróżnicowaniu opon względem osi. Istotne 
jest, aby pamiętać, że wszystkie opony w zesta-
wie są równie ważne i warto w równym stopniu 
przykładać do nich wagę. Szczególnie istotne 
dla oszczędności paliwa są opony naczepowe, 
które biorą na siebie aż 50 do 60% całkowitych 
oporów toczenia w zestawie. Na opony na osi 
napędowej przypada 27÷33%, a na osi pro-
wadzącej od 12 do 17%. Oznacza to, że jeżeli 
chcemy oszczędzać paliwo – tutaj mamy pole 
do popisu. Oczywiście regularne sprawdzanie 
poziomu ciśnienia, czy dbanie o odpowiedni 
stan bieżnika to podstawa, zarówno w zakresie 
bezpieczeństwa, jak i ekonomii pracy każdego 
pojazdu, bez względu na miejsce i rodzaj pracy.

Potrzebne chłodzenie

Opony w ruchu międzynarodowym są pro-
jektowane tak, aby były jak najlepiej dostoso-

wane do warunków drogowych spotykanych 
na autostradzie. Producenci optymalizują ich 
odporność na zużycie, starają się zapewnić 
równomierny rozkład nacisku na podłoże, 
maksymalnie obniżyć opory toczenia oraz 
zminimalizować ich masę. 

Podczas długich tras opony szybko się 
nagrzewają, w związku z tym muszą być wy-
produkowane z nienagrzewających się mate-
riałów. Ich przegrzewaniu zapobiegają dobrze 
przewietrzane wzdłużne rowki na barku. 
Opony długodystansowe mają mniej masyw-
ną budowę: klocki, lamele i rowki bieżnika są 
delikatniejsze, a karkas bardziej elastyczny. 

Tutaj szczególny na-
cisk kładzie się na regu-
larne zużycie bieżnika 
przy długotrwałym po-
ruszaniu się na wprost 
i to z prędkościami zbli-
żonymi do dopuszczal-
nej maksymalnej pręd-
kości pojazdu. Ważna 
jest też niska generacja 
ciepła, ponieważ wpły-
wa na żywotność opon. 

Wyścig z oporami

Nowe regulacje unij-
ne wprowadzają na 
producentów obowiązek 
etykietowania opon od 
listopada 2012 r. To 
właśnie przyczyniło się 
do wzmożonych prac 
nad oponami, które 

będą musiały spełniać określone przepisami 
wymagania. 

Bridgestone w zeszłym roku zadebiutował 
gamą opon Ecopia. Jak sama nazwa wskazu-
je są to opony, które mają przyczynić się do 
oszczędności paliwa poprzez zmniejszenie 
oporów toczenia. Zastosowano w nich mie-
szankę NanoPro-TechTM, która cechuje się 
niskim oporem toczenia bez pogorszenia 
trwałości, odporności na nieregularne zu-
życie i właściwości jezdnych na mokrej na-
wierzchni. Nowa technologia budowy stopki 
Slim Bead zmniejsza opory toczenia i masę 
(tylko w modelu o profi lu 65). Natomiast 
technologie Waved BeltTM i Turn-in-Ply za-
pewniają doskonałą trwałość (tylko w mode-
lu o profi lu 55).

Oszczędzaj z naczepą

Continental natomiast w zeszłym roku 
wprowadził na rynek oponę nowej generacji 
do naczep HTL2 ECO-PLUS, która uzupełniła 
gamę do długodystansowego transportu mię-
dzynarodowego, zaprezentowaną w 2009 r.
(modele HSL2 na oś kierowaną i HDL2 
– na napędzaną). Dzięki wykorzystaniu no-
woczesnego karkasu i wzoru bieżnika skonfi -
gurowanego specjalnie pod kątem transportu 
długodystansowego, opona ta zapewnia zop-
tymalizowane spalanie i wydłużoną żywot-
ność. 

Continental zastosował mieszankę, któ-
ra pozwoliła zmniejszyć opór toczenia. 
Wyjątkowo szerokie barki i żebra bieżni-
ka umieszczone między czterema prostymi 
rowkami obwodowymi powodują, że bieżnik 
jest skoncentrowany do środka powierzchni 
przylegania. Wyjątkowo wąskie rowki pod-
trzymywane są przez stożkowate elementy 

Na dystansNa dystans

W ruchu międzynarodowym ponad 30% kosztów firmy 
transportowej stanowi paliwo. Na poziom spalania ma wpływ 
wiele czynników, jednym z nich są opony.

Jak zaoszczędzić paliwo dzięki oponom?

� Używać opon o niskich oporach toczenia.

� Unikać niedopompowania (niskie ciśnienie w oponie = wysokie 
 opory toczenia), np. poprzez regularne badania stanu opon.

� Utrzymywać odpowiednie parametry osi, tak aby opony tylko się 
 toczyły, a nie ślizgały po podłożu.

� Dysproporcje w prędkości zwiększają opory toczenia. Nie należy 
 jeździć ze zbyt wysoką prędkością bez powodu. Opory toczenia, 
 a przez to zużycie paliwa jest  wyższe przy wyższych prędkościach 
 ponieważ opony obracają się częściej w da nym czasie, np. podle-
 gają częściej deformacji.

Nieprawidłowe ustawienie geometrii osi 
prowadzi do wzrostu oporu toczenia ciężarówki

Nieprawidłowo 5 mm oś napędowa  
ustawione osie + 10 mm oś naczepy

Opór toczenia + 5%

Zwiększone zużycie paliwa 
przy średnim spalaniu 33 l / 100 km  + 0,40 l / 100 km
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wewnętrzne, zapobiegające niepożądanym 
ruchom bieżnika. Dzięki temu opona pra-
cuje nie tylko lekko, ale i cicho. Bieżnik jest 
bardziej sztywny i zachowuje niższą tempe-
raturę, dzięki czemu zniekształcenia kon-
strukcji opony są minimalne. Taki sztywny 
szkielet również znacznie lepiej radzi sobie 
z poprzecznymi siłami działającymi podczas 
manewrowania naczepą. 

Podobnie jak wszystkie produkty drugiej 
generacji, HTL2 ECO-PLUS również oparta 
jest na innowacyjnej strukturze karkasów wy-
korzystującej czterowarstwowe trójkątne pasy, 
większą objętość powietrza i nową stopkę sta-
lowego kordu. Uchodzeniu powietrza zapo-
biega technologia AirKeep. 

Goodyear nie pozostał w tyle. Również 
przedstawił oponę do naczep drugiej genera-
cji Marathon LHT II. Udało się w niej połą-
czyć niskie opory toczenia z doskonałą cha-
rakterystyką jazdy i krótką drogą hamowania 
na mokrej nawierzchni. Dołączyła ona do ro-
dziny FuelMax Technology: opony na oś pro-
wadzącą LHS II oraz na oś napędową LHD II.

Karkas opony LHT II został przeprojek-
towany z wykorzystaniem modelowania 
komputerowego, co polepszyło jego termo-
dynamikę oraz opór toczenia. Najnowszej 
generacji pasy z kordu stalowego, na których 
oparty jest bieżnik, zwiększają stabilność opo-
ny oraz zmniejszają straty generowane wsku-
tek inercji. Na poprawę stabilności opony oraz 
zmniejszenie oporów toczenia wpływ mają 
także kształt karkasu oraz nowej generacji 
rozwiązanie w zakresie mocowania opony 
na obręczy, gwarantujące jednocześnie więk-
sze możliwości w zakresie jej bieżnikowania. 
Zwarty wzór bieżnika pozytywnie wpływa na 
rozpraszanie energii. W bieżniku zastosowano 
ulepszenia, które poprawiają parametry no-
wej opony, m.in. wieloradialną konstrukcję, 
zapewniającą bardziej równomierne zużycie 
oraz szerokie, wzmocnione żebra boczne wy-
dłużające żywotność opony i zapobiegające jej 
uszkodzeniu. 

Gęstość i kształt układu lamelek zapewnia-
ją optymalne parametry podczas hamowania 
na mokrej nawierzchni, niski opór toczenia 
oraz bardzo niski poziom hałasu. Zmienna 
geometria kątowa rowków w obszarze bar-
ków opony zwiększa odporność na pęknięcia 
i uszkodzenia, ogranicza chwytanie kamieni 
oraz chroni przed pęknięciami. Mieszanka 
bieżnika o wysokiej zawartości krzemionki 
równoważy opory toczenia z parametrami 
hamowania na mokrej nawierzchni oraz ży-
wotnością.

Kompleksowo

Najmłodsze dziecko należy do Michelin. 
W tym roku wprowadził na rynek gamę opon 
na osie napędową, prowadzącą i wleczoną Mi-

chelin Energy Savergreen. Dzięki zastosowa-
niu nowatorskich technologii opony te obni-
żają zużycie paliwa, a jednocześnie polepszają 
trakcję, zwiększają nośność oraz bezpieczeń-
stwo.

Obok ograniczenia zużycia paliwa mają 
zwiększoną przyczepność, wytrzymałość i od-
porność na przecięcia i otarcia, co przekłada 
się na większe bezpieczeństwo. 

Na oś prowadzącą przeznaczone są opony 
XZ i XF. Obie mają nowy karkas Energy Flex 
oraz innowacyjną konstrukcję Durable. Karkas 
o znacznej stabilności termalnej wpływa na ob-
niżenie zużycia paliwa. Opony na oś napędową 
to XD. Oprócz karkasu Energy Flex, ich bieżnik 
został wyposażony w lamele typu „podwójna 
fala” przedłużające jego trwałość i poprawiają-
ce trakcję. Uelastyczniają one klocki bieżnika, 
czym zmniejszają opory toczenia i podatność 
bieżnika na zużycie. Tego typu lamele są ela-
styczne zarówno w pionie, jak i w poziomie, 
dzięki czemu bieżnik jest trwalszy i ma większą 
przyczepność niż opony tradycyjne.

Na oś wleczoną są dedykowane opony XT. 
Oprócz karkasa Energy Flex, mają również 
boki bardziej odporne na otarcia o krawężni-
ki oraz podczas manewrów na rondach i cia-
snych zakrętach. 

Pirelli już jakiś czas temu pokazało odświe-
żoną gamę do pojazdów długodystansowych. 
Gama Amaranto 88 opracowana została spe-
cjalnie, by zapewnić: trwałość, niższe koszty 
i bezpieczeństwo.

W oponie na oś prowadzącą FH88 zasto-
sowano innowacyjny kontur bieżnika charak-

teryzujący się dociętym żebrem boku opony 
(Pirelli patent), który umożliwia prawidłowe 
rozmieszczenie śladów kontaktu, ciśnienia 
i gwarantuje znaczne usprawnienie w równo-
miernym zużyciu.

Opony FH88 i TH88 (oś napędowa) bazu-
ją na drugiej generacji SATT. Użyto w nich 
szerszego pasa, by zoptymalizować odcisk, co 
gwarantuje równomierne zużycie. Wprowa-
dzono również miękką podkładkę pomiędzy 
pasy, podwyższając odporność.

Ogumienie w pojazdach to cały proces, 
od decyzji zakupu po odpowiedni serwis. 
Ich efektywność zależy od wielu czynni-
ków, więc warto poświęcić im trochę cza-
su. Jeżeli tego brakuje, nie należy unikać 
pomocy. Wszyscy znani producenci opon 
oferują wsparcie swoim klientom w tym 
zakresie. Zarządzanie oponami pomału sta-
je się kolejnym niezbędnym narzędziem 
w przedsiębiorstwie transportowym. Warto 
również pamiętać, że opona może i nawet 
powinna być bieżnikowana. Proces ten nie 
tylko pozwala zaoszczędzić (za bieżniko-
wanie opony zapłacimy 60% ceny nowej, 
a z punktu widzenie użytkownika zachowuje 
ona wszystkie parametry), ale również chro-
ni środowisko. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Opracowano na podstawie 
materiałów firm: 

Bridgestone, Continental, Goodyear, 
Michelin i Pirelli.

Jazda z ciśnieniem powietrza w oponach 
dostosowanym do nominalnego obciążenia osi 

Większe zużycie paliwa
Nierówne zużycie bieżnika i  zmniejszony przebieg
Gorsza trakcja i przyczepność  
Duże ryzyko uszkodzenia opony/ zmęczenia materiału

Mniejszy przebieg 
Nierówne zużycie bieżnika
Większe zużycie paliwa
Szybsze zmęczenie materiału 

Wysokie bezpieczeństwo 
Duży przebieg
Mniejsze zużycie paliwa

Prawidłowe ciśnienie 
powietrza w oponach

Ciśnienie w oponie 
niższe o ponad 1 bar 

Ciśnienie w oponie 
niższe o 0,6 do 1 bara

www.truck-van.pl

5/2011 33TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie



Przegląd opon długodystansowych

 Barum

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

BF 15
265/70R19,5; 295/80R22,5315/80R22,53
15/70R22,5

Oś napędowa

BD 23 215/75R17,5

Oś wleczona

BT 43

385/65R22,5; 425/65R22,5; 445/65R22,5;
215/75R17,5; 235/75R17,5; 245/70R17,5;
265/70R19,5

 Bridgestone

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

R249 Ecopia 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;  
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5

R249 
EVO Ecopia

315/60R22,5; 315/70R22,5; 355/50R22,5

Oś napędowa

M749 Ecopia 295/60R22,5; 295/80R22,5; 315/45R22,5;
315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

GREATEC
M709 Ecopia

495/45R22,5

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

Oś wleczona

R109 Ecopia 385/55R22,5; 385/65R22,5*

R166II 435/50R19,5

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

 Continental

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

HSL2 
Eco-plus

295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/70R22,5;
295/60R22,5; 315/60R22,5; 385/55R22,5;
355/50R22,5

Oś napędowa

HDL 2 295/60R22,5; 315/60R22,5

HDL 1 
Eco-Plus

295/80R22,5

HDL 2 
Eco-Plus

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

HD HYBRID 295/60 R22,5; 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 
295/80 R22,5; 315/80 R22,5

Oś wleczona

HTL 1 445/45R19,5

HTL 
Eco-Plus

385/65R22,5

HTL 1 
Eco-plus

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

HTL 2 
Eco-Plus

385/65R22,5; 215/75R17,5; 235/75R17,5;
245/70R17,5

 Dunlop

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

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

Oś napędowa

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

Oś wleczona

SP 244 385/55 R22,5

 Goodyear

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

LHS 305/75R24,5

LHS II 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5; 355/50R22,5; 375/50R22,5;
385/55R22,5; 385/65R22,5

Oś napędowa

LHD II 265/55R19,5; 275/70R22,5; 295/55R22,5;
295/60R22,5; 295/80R22,5; 305/70R22,5;
315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Oś wleczona

LHT 205/65R17,5; 215/75R17,5; 235/75R17,5;
245/70R17,5; 245/70R19,5; 265/55R19,5;
265/70R19,5; 285/70R19,5; 11R22,5; 
385/65R22,5; 435/50R22,5

LHT + 435/50R19,5; 385/55R22,5; 455/40R22,5

LHT II 435/50R19,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5

 Michelin

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

XZA 1 7R15, 7,5R16, 275/80R22,5

XZA 8,25R16; 8R17,5; 8,5R17,5; 9,5R17,5; 10R17,5;
9R22,5, 10R22,5, 11R22,5, 12R22,5, 255/70R22,5

Oś prowadząca

XZA 2 Energy 205/75R17,7; 215/75R17,7; 225/75R17,7;
235/75R17,7; 275/70R22,5; 295/60R22,5;
295/80R22,5; 305/70R22,5; 315/60R22,5;
315/70R22,5; 315/80R22,5

XZA 9R19,5

X Energy XF 315/60R22,5

X Energy 
Savergreen XF

315/70R22,5

XFA 2 
Energy

385/55R22,5

X ESG XZ 315/80R22,5

Oś napędowa

XDA 2 +
Energy

275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5

X Energy 
Savergreen XD

315/70R22,5

X One XDA 2 
Energy

495/45R22,5

X ESG XD 315/80R22,5

Oś wleczona

XTA 2 +
Energy

205/65R17,5; 215/75R17,5; 235/75R17,5;
245/75R17,5; 385/55R22,5

XTA 2 
Energy

245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5;
425/55R19,5; 445/45R19,5; 275/70R22,5;
385/55R22,5

XZA 425/65R22,5

X ESG XT 385/55R22,5; 385/65R22,5

 Pirelli

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

FH55 245/70R19,5; 265/70R19,5; 265/70R19,5;
285/70R19,5; 285/70R19,5; 305/70R19,5;
295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/80R22,5 

FH88 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5

Oś napędowa

HT65 295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/80R22,5

TH88 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/70R22,5; 315/80R22,5

Oś wleczona

ST55 295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/80R22,5

ST35 365/80R20; 385/65R22,5

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

„Obiekt w Brzezinach jest drugą, po 
Spale, otwartą w tym roku naszą stacją 
w województwie łódzkim, a trzecią już tam 
działającą. W ciągu najbliższych miesięcy 
pracę rozpocznie kolejna stacja MOYA 
w Tomaszowie Mazowieckim, ale i ta 
prawdopodobnie nie będzie ostatnią 
otwartą w tym roku stacją w wojewódz-
twie łódzkim” – powiedział Sławomir Pru-
sinowski, przedstawiciel spółki Anwim, 
właściciela sieci MOYA, odpowiedzialny 
za rozwój sieci w tej części Polski. 

MOYA k. Łodzi

W maju oficjalnie rozpoczęła 
pracę w barwach sieci MOYA 
stacja paliw w Paprotni 
k. Brzezin, przy drodze 
krajowej nr 72, trasie łączącej 
Łódź z Rawą Mazowiecką, 
a dalej z Warszawą. 
Nowy obiekt dysponuje m.in. 
sklepem i dużym parkingiem 
dla ciężarówek.

Stacja paliw w Paprotni, po przystą-
pieniu do sieci MOYA, została gruntow-
nie zmodernizowana. Obiekt, zlokalizo-
wany przy drodze o dużym natężeniu 
ruchu tranzytowego, oferuje program 
flotowy MOYA Firma, natomiast klientom 
indywidualnym kartę rabatową MOYA 
VIP. Wszyscy klienci stacji będą mogli 
także skorzystać z programu bonusowe-
go „Tankuj… kupuj… i odbieraj nagro-
dy”. W ramach tej oferty za 1 grosz klient 
może napić się kawy, zjeść hot-doga lub 
otrzymać firmowy gadżet. Sama stacja 
prowadzi sprzedaż wszystkich rodzajów 
paliw. Dysponuje sklepem, dużym par-
kingiem dla ciężarówek, a w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie znajduje się okrę-
gowa stacja kontroli pojazdów. ▐

Fot. Moya

www.truck-van.pl

6/201134 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie



Sieć stacji paliw MOYA proponuje 
przedsiębiorcom kartę fl otową MOYA 
FIRMA. Czym oferta MOYA wyróżnia 
się spośród innych obecnych na rynku?

Przede wszystkim elastycznością, zdolno-
ścią dopasowania się do potrzeb klientów. 
Z każdym z nich osobno ustalamy ceny za-
kupu paliwa, limity tankowań czy terminy 
płatności. Chętnie negocjujemy warunki 
handlowe, ponieważ jesteśmy świadomi róż-
nych potrzeb, zależnych od profi lu i specyfi ki 
działalności przedsiębiorstw.

 
Rosnące ceny paliw przyprawiają 
przedsiębiorców o szybsze bicie serca. 
Czy jedynym sposobem na ograni-
czenie kosztów paliwowych fi rmy jest 
ograniczenie liczby wyjazdów? 

Niekoniecznie. W przypadku przedsię-
biorstw dysponujących taborem samocho-
dowym duże oszczędności przynosi lepsze 
zarządzanie budżetem paliwowym fi rmy. Do-
stęp on-line do raportów tankowań daje glo-
balny obraz tego rodzaju wydatków. Skutecz-
ne zabezpieczenie karty przed używaniem jej 
niezgodnie z przeznaczeniem poprzez moż-
liwość sprofi lowania karty na osobę, pojazd, 

fi rmę czy na wybrany rodzaj paliwa, do tego 
obowiązkowa weryfi kacja karty ze stanem 
faktycznym podczas tankowania – wszystko 
to pozwala w lepszy sposób kontrolować wy-
datki paliwowe przedsiębiorstwa.

Czy korzystanie z karty MOYA FIRMA 
wiąże się z jakimiś kosztami?

Absolutnie nie. To przedsiębiorca zyskuje 
wyjątkowo korzystne ceny zakupu paliwa, 
kierowca zaś oszczędza sporo czasu. Dzięki 
fakturom zbiorczym łatwiejsze jest także roz-
liczanie wydatków paliwowych. W tym miej-
scu zdradzę również, że w najbliższym czasie 
MOYA wprowadzi gotówkową kartę fl otową 
MOYA FIRMA. Podobnie jak ta bezgotów-
kowa, zapewni ona tańsze paliwo, faktury 
zbiorcze i raporty on-line, ale nie będzie kartą 
płatniczą.

Gdzie można korzystać z karty MOYA 
FIRMA?

Karta MOYA FIRMA obowiązuje na 
wszystkich stacjach ogólnopolskiej sieć 
MOYA, należącej do spółki ANWIM, jedne-
go z czołowych dystrybutorów paliw w Pol-
sce. Obecnie jest to 30 stacji w całym kraju, do 

końca tego roku obiektów będzie już 50, a rok 
2013 MOYA zamknie przynajmniej setką lo-
kalizacji. Przybywające w tak szybkim tempie 
kolejne niebiesko-czerwone stacje dowodzą, 
że jest to jedna z najdynamiczniej rozwija-
jących się sieci paliwowych w kraju. Dodam 
także, że na wszystkich stacjach dostawca 
paliwa, spółka ANWIM, zapewnia jego naj-
wyższą jakość, gwarantowaną przez program 
kontroli jakości paliw TankQ.

Co zatem należy zrobić, by przystąpić 
do sieci MOYA? 

Przystąpienie do programu MOYA FIR-
MA jest bardzo proste, a we wszystkich 
formalnościach pomogą regionalni przed-
stawiciele sieci. Dane kontaktowe do nich 
i więcej informacji na temat kart fl otowych 
można znaleźć w zakładce „Dla właścicieli 
fl ot” na internetowej stronie sieci MOYA 
– www.MoyaStacja.pl. Można także zadzwo-
nić pod numer 22 496 00 44, choćby po to, 
by porównać oferowane ceny i osobiście 
przekonać się, że z kartą MOYA FIRMA za 
paliwo można płacić mniej!

Dziękuję za rozmowę. 

Cała flota naprzód z kartą MOYA FIRMA!
O tym, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą lepiej zarządzać 
wydatkami paliwowymi firmy, rozmawiamy ze Sławomirem Prusinowskim, 
dyrektorem ds. kart flotowych w sieci MOYA.
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Jeśli zdarzy się awaria, emitent karty 
zapewni dojazd pomocy drogowej 
w ciągu 2-3 godzin od zgłoszenia. 

Używając karty paliwowej można rów-
nież w ogóle nie płacić zagranicznego 
VAT-u... Mnogość korzyści sprawia, że 
karty paliwowo-serwisowe stają się nie-
zwykle cennym narzędziem dla menedże-
rów logistyki. Pozwalają one regulować 
wszelkie wydatki związane z pojazdem 
w drodze, co ułatwia kontrolę i zwiększa 
bezpieczeństwo. Dodatkowo możliwość 
zarządzania transakcjami przez Internet 
sprawia, że karta staje się przepustką do 
nowoczesnego funkcjonowania fi rmy lo-
gistycznej. 

Dla ciebie

Bezgotówkowe płacenie za paliwo 
otwiera długą listę dodatkowych usług. 
Przed wyborem karty należy zatem zrobić 
analizę potrzeb fi rmy: czy kierowcy jeżdżą 
stałymi trasami, jakie ilości paliwa tanku-

ją, czy obsługują trasy międzynarodowe, 
na ile ważny jest dostęp do dodatkowych 
serwisów i pomocy drogowej. Kluczem do 
zadowolenia jest wybór takiej oferty, która 
obok korzyści z rabatów na paliwo, będzie 
pomocą w zarządzaniu i źródłem dodatko-
wych oszczędności.

Do wyboru są dwa podstawowe typy 
kart: karty paliwowe (wydawane przez 
koncerny paliwowe) oraz karty paliwowo-
serwisowe – wydawane przez niezależnych 
emitentów, takich jak DKV Euro Service 
czy UTA. Pierwsze najlepiej sprawdzają 
się w niewielkich fl otach samochodów 
osobowych. Natomiast drugie, karty pa-
liwowo-serwisowe, skierowane są do fi rm 
transportowych i większych fl ot. Obok ra-
batów na paliwo oferują bogaty wachlarz 
usług dodatkowych: od serwisu i pomocy 
drogowej, przez opłaty za przejazd auto-
stradami i tunelami, aż po usługi odzyski-
wania zagranicznego VAT-u. Dają również 
dostęp do sieci stacji wszystkich liczących 
się marek w Europie.

Tankuj z głową

Najbardziej ewidentną korzyścią, pły-
nącą z wykorzystania kart paliwowych, 
jest ograniczenie wydatków na paliwo. 
W fi rmach transportowych stanowią one 
niemal połowę wszystkich kosztów. Na-
rzędzia dostępne poprzez internet umoż-
liwiają planowanie tras na podstawie roz-
mieszczenia najtańszych stacji. Umiejętne 
planowanie tankowań pozwala oszczędzić 
na paliwie do 10%. Służą temu takie ser-
wisy, jak „Monitor Cen” i „Nawigator” na 
stronie DKV czy zestawienia sporządza-
ne przez AS24 – dostępne dla wszystkich 
posiadaczy kart. Serwisy DKV pozwalają 
analizować sytuację na blisko 3 tys. stacji 
różnych marek w Polsce i ponad 30 tys. 
stacji w całej Europie. 

Różnice w cenie paliwa pomiędzy sta-
cjami leżącymi w pobliżu sięgają nawet do 
20 gr. na litrze. Często opłaca się zjechać 
2 km z trasy, aby zatankować paliwo po 
znacznie niższej cenie. Dostarczając bie-

Plastikowe wsparcie
Wymiana sprzęgła, przejazd autostradą czy zestaw map – za wszystko zapłacisz kartą 
paliwowo-serwisową. Oszczędność czasu i nerwów – bezcenna.
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żących informacji o cenach paliw na po-
szczególnych stacjach i średnich cenach 
w regionach, monitory cen pozwalają na 
dobranie najlepszych miejsc tankowania, 
dostosowanych do rodzaju transportu 
i zasięgu pojazdów. Narzędzia monitorują-
ce ceny ściśle współpracują z nawigatora-
mi mapowymi, które wyszukują wszystkie 
stacje dostępne w określonym promieniu 
od wyznaczonej trasy. Można też wybrać 
opcję wyszukiwania wyłącznie stacji lub 
warsztatów zapewniających wybrane usłu-
gi, np. myjnię, natryski, parking, serwis 
czy wymianę opon. Osoby odwiedzające 
stronę DKV mają dodatkowo dostęp do 
aktualizowanej na bieżąco listy 50 najtań-
szych stacji w Polsce.

Zarządzanie i kontrola

Elektroniczne narzędzia do kontroli 
kosztów i planowania tras przejazdu za-
mieszczone na stronach emitentów poma-
gają nie tylko w tankowaniach. Ponieważ 
każda transakcja dokonana kartą reje-
strowana jest automatycznie w systemie, 
można na bieżąco monitorować wszyst-
kie zakupy kierowców. Karty przypisane 
są bądź do pojazdu, bądź do kierowcy, 

co pozwala przeglądać transakcje według 
różnych kryteriów wyszukiwania. Przy-
kładowo DKV umożliwia wyszukiwanie 
transakcji w podziale na karty, pojazdy, 
grupę towarów czy datę dostawy. Można 

też analizować wydatki w poszczególnych 
krajach, i co istotne – listę transakcji przed 
rozliczeniem. Podobne usługi oferują tak-
że np. AS24 i BP. 

Wielowalutowe tankowanie

Jeżeli kierowca tankuje pojazd w kilku krajach, 
z różną walutą, czy pracodawca może skontrolować 
wydatki na paliwo?

Maciej Łapiński, 
doradca DKV Euro Service Polska

Każda płatność dokonana przez kierowcę rejestrowana jest 
automatycznie w systemie operacyjnym firmy oferującej kartę. 
Lista takich wydatków udostępniana jest zazwyczaj na stronach 
internetowych operatorów kart.
Firmy emitujące karty paliwowe oferują różne możliwości księgowania i rozliczania zagra-
nicznych płatności. W przypadku kart paliwowo-serwisowych, jak np. DKV Card, nie ma róż-
nicy, w jakiej walucie lub w jakim kraju kierowca dokonał płatności. Wszystkie zagraniczne 
wydatki przeliczane są od razu na euro. Przykładem narzędzia, które służy do ich przegląda-
nia, jest internetowy menedżer transakcji. Pozwala on na przeglądanie płatności nie tylko za-
księgowanych, ale i bieżących. Umożliwia wyszukiwanie transakcji według numeru pojazdu, 
daty, kraju dokonania płatności czy rodzaju opłaconej usługi. Można dokładnie prześledzić 
za co, ile, gdzie i kiedy płacił kartą wybrany kierowca. W systemie DKV istnieje też możli-
wość zapłaty za transakcje dokonywane za granicą z pominięciem przewalutowania w euro. 
Oznacza to gwarancję likwidacji ryzyka kursowego. Szacuje się, że brak ryzyka kursowego 
pozwala zaoszczędzić średnio 10 groszy na 1 euro. 

Program kart � otowych MOYA FIRMA to prosty i skuteczny sposób na�obni�enie kosztów oraz efektywniejsze 
zarz�dzanie wydatkami paliwowymi przedsi�biorstwa. Do��cz do MOYA FIRMA i zyskaj: 
• mo�liwo�	 bezgotówkowego tankowania
• indywidualne warunki handlowe
• faktury zbiorcze za ustalone okresy tankowania
• raporty pokazuj�ce szczegó�owe dane dot. tankowa

• dost�p on-line do raportów i faktur
• pewno�	 i bezpiecze
stwo transakcji dla w�a�ciciela � rmy
• oszcz�dno�	 czasu dla kierowcy

Program kart � otowych   w sieci stacji paliw 

Ca�a flota naprzód
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„Cechą najbardziej docenianą przez 
naszych klientów jest aktualność danych 
dostępnych na naszej stronie. Na bieżąco 
spływają tu informacje o cenach paliw, 
ostatnich transakcjach kierowców czy 
zmianach organizacji ruchu w całej Eu-
ropie – takich danych nie znajdą nigdzie 
indziej – zapewnia Michał Bałakier, pre-
zes DKV Euro Service Polska. – Internet 

jest niezastąpioną pomocą w zarządzaniu 
przewozami. Oceniamy, że pozwala uzy-
skać dodatkowe oszczędności w fi rmie 
rzędu kilku procent.”

Nie tylko na paliwie

Karta, która obok bezgotówkowego tan-
kowania pozwala zarządzać transakcjami 
i planować przejazdy staje się narzędziem 
oszczędzania. Z jednej strony, udziela-
ne rabaty potrafi ą zrównać cenę paliwa 

Cechy kart paliwowo-serwisowych

Za co zapłacisz kartą 
paliwowo-serwisową

paliwo (rabatowane) oleje, smary, akcesoria 
samochodowe 

przejazdy autostradami, 
tunelami, mostami; 
przeprawy promowe

myjnia, wymiana opon, 
naprawy serwisowe, 
24-godzina pomoc drogowa

Narzędzia internetowe 
dla posiadaczy kart 

bieżący monitoring
transakcji dokonywa-
nych kartami 

kalkulatory cen 
paliwa i opłat drogowych 
w całej Europie

nawigatory mapowe 
pozwalające planować trasę 
w oparciu o ceny paliwa 

zestawienia najtańszych stacji 
w Polsce i innych krajach

Zarządzanie finansami elektroniczne rapor-
towanie

2-tygodniowe fakturo-
wanie

analiza danych przez inter-
net, wyszukiwanie transakcji 

termin płatności faktury 30 dni – 
zwiększenie wypłacalności firm 

Wymierne
oszczędności
 

oszczędność 
na paliwie dzięki 
rabatom i doborze 
stacji – do 10%

spadek obciążeń pracy 
księgowości przy 
rozliczaniu kwitów 
– ok. 80%

zwrot VAT-u zapłaconego 
za zagraniczne zakupy 
lub fakturowanie netto 
– oszczędność 15-25% 

likwidacja zagranicznego 
ryzyka kursowego (PLN/€) 
– ok. 1300 zł rocznie mniej 
na samochód

z hurtową. Z drugiej – dzięki płaceniu kar-
tą można korzystać z preferencyjnych cen, 
jakie negocjują emitenci np. w ramach 
opłat za autostrady, przejazdy tunelami, 
serwis (np. rabat 40% za wymianę opon 
na stacjach MAN, rozliczaną przy pomocy 
DKV Card).

Zlikwidowanie konieczności rozliczania 
stosów kwitów i elektroniczne fakturowa-

nie oznacza zmniejszenie obciążenia dzia-
łu księgowego o ok. 80%. Umożliwia to 
księgowości skupienie się nad metodami 
zwiększenia efektywności działań fi rmy.

Bardzo istotnym aspektem używania 
kart przez fi rmy międzynarodowe jest moż-
liwość odzyskania zagranicznego VAT-u,
korzystając z pomocy emitenta karty 
paliwowej. Najbardziej nowoczesnym 
rozwiązaniem w tym zakresie jest propo-
nowana przez emitentów kart paliwowo-
serwisowych tzw. usługa fakturowania 

netto. Oznacza płacenie stawki pozba-
wionej VAT już w momencie wystawienia 
za granicą faktury za paliwo lub naprawy. 
W pełnym zakresie fakturowanie net-
to dostępne jest dla klientów DKV 
– tzw. Net Invoicing Program. W zależ-
ności od stawki podatkowej pozwala to 
oszczędzić na zakupach od 15÷25%. Do 
tego, przy płaceniu kartą dochodzi jesz-
cze eliminacja ryzyka kursowego i moż-
liwość rozliczania w dowolnie wybranej 
walucie (złote lub euro) wg kursu z dnia 
zakupu. Ocenia się, że średnie roczne 
wydatki z tego tytułu na jeden samochód 
zmniejszają się o ok. 1300 zł.

Kierowca dobrze 
poinformowany

Remont drogi, zmiana organizacji ru-
chu czy nowe wymogi wobec transportu 
w poszczególnych krajach mogą okazać 
się przykrą niespodzianką dla kierow-
cy. Dużą część z tych problemów można 
przewidzieć, zapoznając się na bieżąco 
z aktualnościami zamieszczanymi na 
stronach emitentów. Przykładowo DKV 
podaje takie informacje, jak utrudnienia 
ruchu, nowe punkty akceptacji kart czy 
nowe odcinki autostrad. Specjalna rubry-
ka dotyczy zmian na polskich drogach. 
Znajdują się tam także wskazówki doty-
czące zasad udzielania pierwszej pomocy, 
taryfi kator mandatów i inne informacje 
przydatne na trasie. Na stronach Orle-
nu, BP i Shell można natomiast znaleźć 
nowości związane z aktywnością fi rmy 
i zmianami na polskim rynku paliw. Sta-
toil proponuje dodatkowo multimedialny 
kącik rozrywki.

Karty paliwowe to niskie ryzyko kra-
dzieży, dostęp do tańszych usług i trans-
parentność kosztów generowanych przez 
pojazdy. Warto jednak zanim dokona się 
wyboru, zastanowić nad potrzebami i do-
pasować produkt najbardziej odpowiada-
jący specyfi ce działalności. ▐

Fot. Volvo

VAT za granicą

Jak przy pomocy kart paliwowych odzyskać podatek VAT 
od paliwa kupionego za granicą?

Posiadacz karty paliwowej DKV ma dwie możliwości odzyskania VAT-u: tzw. fakturowanie 
netto, czyli płacenie za paliwo od razu ceny nie obciążonej VAT-em lub też zwrot podatku 
w fakturze emitenta karty paliwowej. 
Posiadacz karty zgłasza DKV chęć uzyskania zwrotu VAT z danego kraju. Operator karty do-
starcza komplet niezbędnych dokumentów. Materiały są przetłumaczone i zawierają wska-
zówki dotyczące ich wypełnienia oraz procedur obowiązujących w poszczególnych pań-
stwach. W razie problemów z uzupełnieniem danych, doradcy DKV służą pomocą, często 
osobiście przyjeżdżając do siedziby klienta. Następnie, po uzyskaniu przez emitenta zwrotu 
podatku od urzędu skarbowego w wybranym kraju, kwota ta odejmowana jest od przesyłanej 
klientowi faktury za paliwo. Trwa to średnio od 3 miesięcy do 2 lat. W trybie przyspieszonym 
zwrot VAT możliwy jest w ciągu 1-2 tygodni – taka usługa jest dodatkowo płatna.
Istnieje jeszcze prostsze rozwiązanie – fakturowanie netto. Mając kartę paliwową DKV Card 
można płacić za paliwo za granicą od razu wg stawek netto, czyli nie obciążonych podat-
kiem VAT. Nie ma więc potrzeby czekania, aż firma odpowiedzialna za zwrot VAT załatwi 
wszystkie formalności z zagranicznym fiskusem. Co ważne, posiadacz karty może zwrócić 
się wówczas z prośbą o zwrot podatku również za towary i usługi zakupione za granicą, nie 
tylko związane z transportem, np. usługi budowlane lub zakupy dokonane na karty innych 
emitentów. Największą zaletą płatności netto jest możliwość obracania pieniędzmi, które 
w przeciwnym wypadku są zamrożone na długi czas w zagranicznych urzędach skarbowych.
W obu przypadkach należy jednorazowo wypełnić dokumenty, które są wymagane w po-
szczególnych krajach. Kwota zwracanych podatków VAT musi jednocześnie osiągnąć usta-
lone w danym kraju minimum.
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Na polskim rynku dostępne 
są dwa rodzaje kart: wydawa-
ne przez koncerny paliwowe, 
w tym karta BP Plus oraz emi-
towane przez niezależnych 
operatorów (DKV, UTA). Róż-
nice w zakresie funkcjonalno-
ści obu tych kart nie są już tak 
oczywiste jak kilka lat temu. 
Karta paliwowa nie oznacza 
jedynie bezgotówkowej for-
my regulowania transakcji na 
stacjach paliw, tak jak to było 
na początku. Od momentu 
wprowadzenia karty BP PLUS 
postawiliśmy na komplekso-
wą i profesjonalną obsługę 
pomocną w zarządzaniu fl otą 
oraz nowoczesne narzędzia in-
ternetowe. 

Karta BP Plus ma za so-
bą ogromne wsparcie sieci. 
W Polsce można bezgotówko-
wo rozliczać się na 403 stacjach 
BP. Współpraca w ramach po-
rozumienia Routex daje możli-
wość dokonywania transakcji 
dodatkowo na stacjach Statoil 
w Polsce (ok. 300 stacji). Moż-
na nią również płacić za prze-
jazd autostradą A2. Oferowane 
są również karty o zasięgu eu-
ropejskim (BP PLUS Europa), 
którymi można opłacać prze-
jazd przez większość tuneli, 
mostów i autostrad w 36 kra-
jach Europy, na ponad 20 tys. 

stacji marki Aral, OMV, Statoil, 
IP, G&V – wszystkie muszą być 
oznaczone znaczkiem Routex.

O przewadze karty paliwo-
wej BP Plus decyduje także 
szybka i profesjonalna obsługa, 
będąca wizytówką naszej mar-
ki. Dbamy o to, by asortyment 
towarów i usług był jednolity 
na każdej stacji, a standard ob-
sługi na najwyższym poziomie. 

Dodatkową korzyścią jest 
uczestnictwo w multipart-
nerskim programie Playback. 
Płacąc kartą BP Plus, można 
zbierać punkty, które później 
wymieniane są na nagrody. 
Program jest skierowany do 
każdego użytkownika karty.

Niezależnie od skali i zasię-
gu działalności fi rmy, struktu-
ry organizacyjnej oraz liczby 
samochodów, jaką dysponuje, 
karta paliwowa BP PLUS jest 
ważnym narzędziem pracy 
osób zarządzających fl otą, któ-
re szczególnie doceniają m.in. 
możliwość obsługi on-line.

Wybór operatora karty to 
kwestia indywidualna fi rmy. 
Każdy koncern jednak tak bu-
duje swoje portfolio usług, by 
w jak największym zakresie do-
pasować się do potrzeb klienta. 
O fi nalnym wyborze decyduje 
zazwyczaj osoba, która zarzą-
dza fl otą, a karta stanowić bę-
dzie jej podstawowe narzędzie 
pracy. 

Niezależnie od struktu-
ry organizacyjnej fi rmy oraz 
liczby samochodów, kierow-
nika fl oty powinna cechować 
samodzielność, umiejętność 
poszukiwania optymalnych 
rozwiązań oraz monitorowa-
nia zaplanowanych kosztów. 
Poza doświadczeniem i pro-
fesjonalnym podejściem do 
obowiązków administrator 
potrzebuje jednak komplekso-
wego narzędzia. ▐

Najlepsze karty paliwowe 
umożliwiają kierowcy wybra-
nie stacji dowolnego koncer-
nu, dzięki czemu nie musi on 
planować trasy, uwzględniając 
rozmieszczenie stacji jednego 
dostawcy paliw, a fi rma nie 
uzależnia się od dyktowanych 
przez konkretną sieć cen. Taki 
wybór dają tylko karty ponad-
koncernowe, takie jak UTA.

Nie mniej istotna jest rów-
nież liczba stacji akceptujących 
kartę danego emitenta. W przy-
padku kart UTA jest to najwięk-
sza sieć w Polsce – ponad 3300 
stacji paliwowych oraz około 
30 tys. stacji zagranicą. Dzięki 
temu użytkownik nie ma ogra-
niczeń pod względem ceny pa-
liwa czy lokalizacji stacji.

Wielu menedżerów fl ot ko-
rzysta z kart więcej niż jedne-
go emitenta. Najczęściej jest 
to spowodowane ograniczoną 
dostępnością stacji akceptują-
cych poszczególne karty oraz 
brakiem lub niewielką dostęp-
nością innych usług. Żeby za-
pewnić kierowcom optymalną 
dostępność paliwa, fi rmy wy-
posażają ich w kilka kart emi-
towanych przez różne koncerny 
paliwowe. To jednak wpływa na 
mniejszą przejrzystość transak-
cji i rozliczeń. Rozwiązaniem są 
karty ponadkoncernowe. Sto-

sowanie takich kart zmniejsza 
liczbę faktur, a tym samym ge-
neruje oszczędności związane 
z prowadzeniem księgowości. 
Przykładowo nasi klienci otrzy-
mują faktury zbiorcze dwa razy 
w miesiącu z 30-dniowym ter-
minem płatności. 

Poza zakupem paliwa warto 
zwrócić uwagę także na inne 
usługi czy produkty dostęp-
ne w ramach poszczególnych 
kart. Ważne jest np. czy kar-
ta umożliwia dokonywanie 
opłat drogowych, rejestrację 
w elektronicznych systemach 
poboru opłat autostradowych, 
płatność w serwisach czy za 
pomoc drogową. Dla fi rm 
transportowych świadczących 
swoje usługi na terenie Euro-
py niezwykle ważna jest rów-
nież możliwość odzyskiwania 
VAT-u zapłaconego za m.in. 
paliwo, opłaty drogowe oraz 
wydatki związane z naprawami 
i serwisem, co nie zawsze jest 
możliwe w przypadku płat-
ności gotówką. Zwrot VAT-u 
za paliwo oraz inne produkty 
i usługi przynosi oszczędności 
równe wysokości podatku. 

Przy wyborze karty istotne 
są również dodatkowe rozwią-
zania, które mogą ułatwić za-
rządzanie fl otą. Użytkownicy 
kart coraz częściej doceniają 
korzyści płynące z wykorzysta-
nia serwisów internetowych, 
umożliwiających zarządzanie 
samochodami. Obecnie udo-
stępniamy aplikacje pozwala-
jące na bieżąco śledzić transak-
cje, planować trasy, analizować 
ceny paliw czy wyszukiwać 
stacje z najtańszym paliwem.

UTA prowadzi również reje-
stracje w nowym systemie au-
tostradowym viaTOLL, który 
1 lipca zostanie uruchomiony 
w Polsce, i oferuje 30-dniowy 
termin płatności. ▐

NiezależnieW sieci
Jaka jest przewaga kart paliwowych oferowanych 
przez niezależnych operatorów nad kartami 
powiązanymi z sieciami paliwowymi? Co powinien 
brać pod uwagę przedsiębiorca podczas wyboru 
operatora karty paliwowej?

Jaka jest przewaga kart paliwowych oferowanych 
przez operatorów powiązanych z sieciami 
paliwowymi nad kartami operatorów niezależnych? 
Co powinien brać pod uwagę przedsiębiorca 
podczas wyboru operatora karty paliwowej?

Magdalena Kandefer, 
rzecznik prasowy BP w Polsce

Michał Gwiaździński, 
dyrektor ds. sprzedaży UTA Polska

www.truck-van.pl

6/2011 39TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOpiniaOpinia



Nazwa firmy Aris 
Polska 

AS24 
Polska 

Krismar BP Europa DKV 
Euro Service

Szczegółowa oferta 
na str. 35

Nazwa karty Ariscard ASET Berlio BP Plus DKV Card

Stacje paliw w Polsce 
akceptujące kartę

różne wszystkie stacje AS24 wszystkie współpracu-
jące z systemem Berlio 
stacje bez względu na 

sieć

BP i Statoil PKN Orlen, Shell, BP, Lukoil, 
Statoil, Lotos, Jet, 
stacje prywatne

Stacje paliw za granicą 
akceptujące kartę

różne wszystkie stacje AS24, stacje 
TOTAL i partnerów

jak wyżej zrzeszenie Routex: BP, Aral, Statoil, 
Agip/ENI, OMV, IP 

wszystkie liczące się sieci stacji
w Europie

Liczba stacji paliw, na terenie 
Polski, gdzie można płacić kartą

30 24 50 ponad 700 ponad 3200

Liczba stacji paliw za granicą, 
gdzie można płacić kartą

4000 prawie 12 600 1200 ponad 18 000 ponad 45 000

Kraje, w których można 
korzystać z karty

RUS, UA, KZ, BY, 
PL, EE, LV, LT, CZ, 
B, SK, H, SLO, HR, 

BIH, F, E, NL, D, L, A, 
S, RO, BG

stacje AS24 w 26 krajach 
w Europie, stacje TOTAL 

i partnerów w ponad 
15 krajach

RUS, BY, UA, PL cała Europa 42 kraje Europy oraz wybrane Azji 
i Afryki

Co można kupić, oprócz paliwa, 
rozliczając się za pomocą karty

niektóre autostrady, 
AdBlue

oleje silnikowe, AdBlue, opłatę 
za przejazd drogami, 

autostradami i tunelami 
w Europie, 

zakup „EUROVIGNETTE”, 
assistance drogowy, 
płacenie mandatów

produkty naftowe, 
towary, usługi na 

stacjach paliw oraz usługi 
agencji celnych, 

na Białorusi kartą Berlio 
można płacić za drogi

pełny asortyment towarów 
(z wyłączeniem alkoholi) oraz wszelkie 

usługi na stacjach paliw, autostrady, 
tunele, mosty, AdBlue, przejazdy 

większością dróg płatnych, mostów, 
tuneli w Europie, elektroniczny 

system pobotu opłat Toll-Collect, 
Go-Box, Premid, Viacard/Telepass; 

autoryzowane myjnie, serwis pomocy 
drogowej 24h/7, Combitraffic, NNW

winiety, opłaty drogowe, smary 
i oleje, myjnia, akcesoria 

samochodowe, serwis pojazdów 
(w tym agregatów chłodniczych)

Usługi dodatkowe 
dla posiadacza karty

zwrot VAT, on-line 
transakcje, raporty, 
pomoc informacyjna 

24 h na dobę

urządzenie pozwalające 
na bezgotówkowe korzystanie 

z autostrad we Francji 
i Hiszpanii (PASSANGO), 

PASSALERT – alert-system 
usługi PASSANGO, 

Tak & DRIVE – urządzenie 
umożliwiające kierowcom 

importowanie 
danych z tachografu

– zwrot VAT, on-line transakcje, 
pełny zakres raportów on-line, 

nowoczesne narzędzie do zarządzania 
flotą BPFleet Expert

rozliczanie opłat drogowych we 
wszystkich systemach działających 

w Europie (w tym Polska), zwrot 
zagranicznego VAT, w tym 

fakturowanie netto, 24h pomoc 
drogowa, wynajem pojazdów, 

obsługa graniczna, serwisy 
internetowe: eReporting DKV do 

zarządzania transakcjami, narzędzia 
do planowania tras i tankowań, 

aktualne ceny paliwa na stacjach, 
kalkulatory opłat drogowych, 

serwis utrudnień w ruchu 
drogowym w Europie

Częstotliwość fakturowania 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu standardowo 2 razy 
w miesiącu

co 14 dni

Opłata za korzystanie 
z karty

brak 60 zł + VAT, jednorazowa opłata 
w ciągu 18 miesięcy

2% od miesięcznej 
realizacji

standardowo 3,50 zł za kartę miesięcz-
nie (zależna od liczby pojazdów)

brak

Kaucja 
początkowa

brak brak (w przypadku pełnej 
zdolności kredytowej klienta)

brak zależy od kondycji finansowej firmy ustalana indywidualnie

Termin płatności 15÷30 dni 15 dni 15 i 25 każdego miesiąca do negocjacji 21 dni

Limit jednorazowych 
wydatków paliwowych

wg ustaleń klienta 
(indywidualnie)

ustalany indywidualnie do 900 litrów na dobę wg ustaleń klienta (indywidualnie) brak, orientacyjna wielkość 
ustalana indywidualnie

Limit miesięcznych wydatków 
paliwowych

wg ustaleń klienta 
(indywidualnie)

brak bez limitu wg ustaleń klienta (indywidualnie) brak, orientacyjna wielkość 
ustalana indywidualnie

Okres ważności karty 2 lata 18 miesięcy bezterminowa 2 lata 3 lata

Zabezpieczenia 
w razie kradzieży karty

PIN, natychmiastowa 
blokada po zgłosze-

niu, limit

PIN, sprawdzanie karty 
na stacjach AS24 w Europie 

on-line, możliwość blokowania 
kart przez klienta na stronie 

internetowej 

PIN, blokada karty PIN, natychmiastowa blokada przy 
zgłoszeniu przez system on-line, 

indywidualne limity, kontrola numerów 
rejestracyjnych

po zgłoszeniu kradzieży DKV 
przejmuje ryzyko na siebie

Okres oczekiwania 
na wydanie karty

do 2 tygodni w przypadku pełnej 
zdolności kredytowej klienta, 

2 tygodnie od momentu 
akceptacji wniosków 

natychmiast 
po podpisaniu umowy

do 2 tygodni 3 dni – 2 tygodnie (zależny od trybu 
przejmowania klienta: standardowy 

lub przyspieszony)

Przegląd kart paliwowych
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PKN 
Orlen 

Kuwait 
Petroleum 

(Polska) /IDS

Lotos Paliwa ANWIM Ogólnopolska 
sieć stacji paliw MOYA 

Szczegółowa oferta 
na str. 37

UTA 
Polska 

Shell 
Polska 

Flota IDS (International Diesel Service) Lotos Biznes MOYA FIRMA UTA Full Service Card euroShell Card

Orlen, Bliska IDS Lotos stacje sieci MOYA m.in. BP, Bliska, Lotos, Lukoil, Ne-
ste A-24, PKN Orlen, Shell, Statoil, 

Slovnaft oraz wielu operatorów 
niezależnych

Shell

– IDS – – wszystkie liczące się koncerny oraz 
stacje prywatne

Shell, Lukoil, Total, Esso, Avia, 
OMV, MOL, Benzina, Wog, Alliance, 

Api, IP, Tamoil

około 1700 8 268 30 (do końca tego roku 
– 50) 

ponad 3350 380

– ok. 600 – – blisko 30 000 20 000

Polska B, NL, L, FR, D, A, 
GB, IRL, DK, S, J, E, P, PL, CZ, 

SLO, RO, GR, LT 

Polska Polska cała Europa cała Europa

usługi i produkty dostępne 
na stacjach paliw PKN Orlen 

i Bliska

AdBlue wszystkie pro-
dukty i usługi 

na stacji

produkty z logo MOYA regulowanie opłat drogowych, 
opłat za promy, tunele, 

mosty, autostrady, naprawy 
serwisowe, pomoc drogową, serwis 

urządzeń 
chłodniczych, serwis 24h 

– pomoc w nagłych wypadkach, 
odprawy graniczne – w ponad 

45 biurach celnych, 
pełny zakres mycia i czyszczenia 

pojazdów, zakup 
akcesoriów niezbędnych 
do kontynuowania jazdy

akcesoria samochodowe, 
usługi drogowe, promowe, tunelowe

ubezpieczenie ochrony prawnej 
w D.A.S. Towarzystwie 

Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, 
zarządzanie serwisem flot 

samochodowych klientów Floty 
w ramach programu 

MOTO FLOTA

fakturowanie netto serwis www – zwrot zagranicznego VAT, 
w tym fakturowanie netto, zarówno 

z faktur UTA, jak i wszystkich 
innych emitentów

Shell Card Online – aplikacja 
internetowa m.in. do zarządzania 
kartami, generowania raportów, 

usługa e-invoicing, zwrot VAT i akcyzy 
z transakcji zagranicznych 

2 razy w miesiącu tygodniowe lub 2-tygodniowe 2 razy 
w miesiącu

4 razy w miesiącu faktury zbiorcze dwa razy 
w miesiącu

ustalana indywidualnie: tygodniowe, 
dwutygodniowe, miesięczne

10 zł brak brak brak brak ustalana indywidualnie

forma i wysokość zabezpieczenia 
jest indywidualnie ustalana 

z klientem

brak dla klientów przedpłatowych brak brak różne formy zabezpieczeń ustalane 
indywidualnie.

forma zabezpieczenia ustalana jest 
indywidualnie po ocenie zdolności 

kredytowej (nie tylko kaucja) 

14 dni między 7 a 21 dni 15 dni do indywidualnej nego-
cjacji z klientem 

30 dni standardowo 14 dni

definiowany indywidualnie 
przez klienta

uzgadniany z klientem ustalany indy-
widualnie

ustalany indywidualnie 
dla każdej karty

999 litrów jest elementem bezpieczeństwa 
transakcji

definiowany indywidualnie 
przez klienta

uzgadniany z klientem ustalany indy-
widualnie

ustalany indywidualnie 
z klientem 

brak jest elementem bezpieczeństwa 
transakcji

3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 2 lata 4 lata

mikroprocesor oferujący możliwość 
zapisu przetwarzania dużej

 ilości danych, dodatkowo każda karta 
zabezpieczona jest poufnym kodem 

PIN. Możliwość telefonicznego 
zgłoszenia zagubienia, kradzieży 

karty w celu jej zastrzeżenia 
za pośrednictwem całodobowej 

infolinii Programu Flota

24 h helpline do blokady kart 
– karta zostaje zablokowana w całej 

sieci IDS w przeciągu godziny 
po zgłoszeniu. Kamery CCTV 

na większości stacji

kod PIN karta chipowa z PIN-em kod PIN oraz przypisanie karty 
do numeru rejestracyjnego 

konkretnego pojazdu

zasady bezpieczeństwa określone są 
w regulaminie

do 15 dni roboczych po złożeniu 
wszystkich niezbędnych dokumentów 
wymaganych przed przystąpieniem 

do Programu Flota

ok. 2 tygodnie b.d. ok. 3 tygodni do 10 dni od podpisania umowy 4÷7 dni
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Swoją ofertę prezentowały 862 fi rmy, 
czyli o około 150 więcej niż w 2010 
i o tyle samo mniej niż w najlepszym 

do tej pory 2008 roku. Siedemnastym już 
targom „Autostrada Polska” towarzyszy-
ły po raz kolejny Międzynarodowe Targi 
Infrastruktury, Salon Technologia i In-
frastruktura Lotnisk Traffi  c-Expo-TIL 
oraz Międzynarodowe Targi Maszyn Bu-
dowlanych i Pojazdów Specjalistycznych 
MASZBUD. Pierwszego dnia targów, 
10 maja w obecności ministra infrastruk-
tury podpisano umowę inicjującą nową 
wystawę: Salon Kruszyw. Odbędzie się on 
przy okazji kolejnej wystawy z branży bu-
downictwa drogowego. Targi trwały cztery 
dni. Zakończyły się w piątek, 13 maja. 

Przy okazji
Wśród wystawców jest wcale niemała 

grupa stałych bywalców. Także tych naj-
bardziej nas interesujących, czyli produ-
centów i sprzedawców środków transpor-
tu i zabudów specjalistycznych. Regularnie 
biorą udział w „Autostradzie” wytwórcy 
naczep. Przede wszystkim z kraju, ale im 
bardziej wyspecjalizowany pojazd, tym 
większa szansa, że będzie nosił markę za-
graniczną. Firmy nadwoziowe, dla których 
najważniejszym punktem oferty są wy-
wrotki także nie omijają Kielc. Natomiast 
„Wielka Siódemka” właściwie nigdy nie 
bywa w komplecie. Mimo to każda z two-
rzących ją marek próbuje zaznaczyć swoją 
obecność na różne sposoby. 

Nieliczni wybierają najprostszą metodę 
i wykupują miejsce na własną ekspozy-
cję. Tym razem postąpiło w ten sposób 
Volvo. Przygotowało imponujące stoisko, 
na którym pomiędzy żółtymi maszynami 
budowlanymi: ładowarkami, koparkami, 
wozidłami i innymi znalazły się cięża-
rówki. Model FMX, który zadebiutował 
podczas ubiegłorocznych targów Bauma, 
okazał się dużym sukcesem. W ciągu roku 
od premiery sprzedano w całej Europie 5 
tys. sztuk. Przez dwa miesiące bieżącego 
roku zrealizowano połowę sprzedaży pla-
nowanej na cały 2011. Polskie przedsta-
wicielstwo ma w tym sukcesie skromny 
udział, ponieważ jak zawsze skoncentro-
wało się na ciągnikach siodłowych. Obec-

Zastygli i czekają
Na tle wystaw z poprzednich lat tegoroczna „Autostrada Polska” wypadła przeciętnie. 
Czy dobrze to, czy źle?

Sukces FMX i własna fabryka koparko-ładowarek we Wrocławiu znalazły odzwierciedlenie na dużej ekspozycji Volvo. 
Wcześniej firma omijała Kielce.
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ność na „Autostradzie” może oznaczać 
zmianę nastawienia importera. Część 
maszyn można było oglądać w ruchu na 
organizowanych co pewien czas pokazach 
dla publiczności. 

Iveco, które duże ekspozycje szykowało 
przez poprzednie dwa lata, zaprezento-
wało się tym razem wyłącznie poza tere-
nem targowym, przy znajdującym się po 
drugiej stronie ulicy hotelu. Pochwaliło 
się całą ofertą, od Daily 4×4, przez Eu-
rocargo i Trakkera do Stralisa z naczepą 
niskopodwoziową. Zabrakło natomiast 
Astry, która w ubiegłym roku miała ofi -
cjalną premierę na polskim rynku. Ci-
sza jest tym bardziej zastanawiająca, 
że Astry nie było również na stoiskach 
fi rm nadwoziowych, które chętnie po-
kazywały te ciężarówki w poprzednich 
latach. Nie przyjechały również inne, 
podobne ciężkie pojazdy terenowe, któ-
re zjawiały się kiedyś. Przepadł słuch 
o importerze używanych Terbergów, 
sprzedawcy nowych KrAZów, nieobecna 
była także Tatra. No, prawie nieobecna 
ponieważ na ekspozycji fi rmy ASCO Equ-
ipment zajmującej się sprzętem budowla-

nym miała skromną „polską premierę” 
Tatra T810 6×6. Ciężarówka z nietypową 
dla czeskiej marki ramą podłużnicową 
powstała jako alternatywa dla wojskowej 
Pragi V3S. Obecnie proponowana jest 
również na rynku cywilnym. Napędza 
ją silnik DXi7 o mocy 270 KM, zgodny 
z Euro 5, który podobnie jak kabina po-
chodzi od Renault. 

DAF przytulił się do stoiska fi rmy Ski-
bicki. W tym roku prezentowała ona 
wywrotki różnej wielkości wyłącznie na 
holenderskich podwoziach. Kielecki pro-
ducent KH-Kipper pokazywał wywrotki 
na podwoziach Iveco, MAN i Mercedes-
-Benz. 

Ostatnia z wymienionych marek przy-
gotowała własną ekspozycję w pobliżu 
dużego stoiska Volvo. Mercedes skoncen-
trował się przede wszystkim na pojazdach 
do utrzymania dróg. Ozdobą stoiska były 
Unimogi: U20 i U400 oraz Zetros 2733 A
6×6 z szerokim pługiem do zgarnia-
nia śniegu i piaskarką. Poza wywrotką 
KH-Kipper również Gervasi i Wielton 
pokazały swoje zabudowy właśnie na 
Mercedesach. Niemiecki koncern, który 

najwyraźniej ma ambicję zostać maso-
wym dostawcą pojazdów niszowych do-
rzucił do swojego stoiska Sprintera 4×4 
z kabiną brygadową. 

Renault i Scania były nieobecne, poje-
dyncze sztuki służyły jako nośniki specja-
listycznych zabudów. MAN wykorzystał 
okres targów i w oddalonym o 40 minut 
drogi Wąchocku zorganizował dla klien-
tów jazdy testowe nad rzeką Kamienną, 
gdzie dawniej starachowicka FSC spraw-
dzała Stary. 

Smakołyki

Targi, z „ciężarowego” punktu widzenia 
nie obciążały nadmiarem wrażeń. Jednak 
jak zwykle w takich wypadkach, trafi ły się 
„rodzynki” dla których warto było przyje-
chać. 

Nadspodziewanie dużo miejsca zajął 
krakowski importer KamAZ-ów. Zjawia 
się w Kielcach co roku, ale tym razem 
przygotował się wyjątkowo sumiennie. 
Poza wywrotkami na podwoziach 3- 
i 4-osiowych wyposażonych w kabiny 

Tym razem Iveco zorganizowało własną wystawę 
ciężarówek obok targów. Partnerzy z poprzednich lat, 
Fiat i Astra byli nieobecni. 

Mercedes patrzy w przyszłość. Na swoim stoisku zgromadził głównie 
pojazdy do pielęgnacji dróg. Te do ich budowy wzbogaciły ekspozycje partnerów 

dostarczających zabudów, firm: KH-Kipper, Gervasi i Wielton. 

Wiertnica WIG-200 na podwoziu Stara 266. Producent 
zabudowy wybrał je nie tylko ze względu na koszt, ale 
również trudne do przecenienia własności terenowe. 

Gotowa do pracy skrapiarka Strassmayr TS6000 na podwoziu odremontowanego 
Jelcza 325. Nabywca wykorzystał własny pojazd i w ten sposób zaoszczędził sobie wydatku. 
Sposób wart rozważenia w przypadku zakupu kosztownych, a mało „ruchliwych” urządzeń. 
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z „nową twarzą”, przedstawił żuraw 
samochodowy „Siłacz” KTA-50 o mak-
symalnym udźwigu 50 t z oferty ukraiń-
skiej fabryki DAK. Wobec nieobecności 
MAZ-a, jako jedyny pozostał na placu 
boju. Stara się zwrócić uwagę na pełną 
ofertę KamAZ-ów, w której są nie tylko 
najlepiej znane w Polsce wywrotki, ale 
również pojazdy do transportu długody-
stansowego i dystrybucyjnego oraz spe-
cjalistyczne: żurawie, betonomieszarki, 
pompy do betonu i samochody komu-
nalne. W wielu wypadkach fabryka bądź 
importer może zaopatrzyć klienta w kom-
pletny pojazd wraz z zabudową. 

Ceny sprzętu używanego przy pra-
cach przygotowawczych, budowlanych czy 
w drogownictwie mogą przyprawić o za-
wrót głowy. Dlatego mile widziane są 
oszczędności. Drogę do nich wskazało nie-
zależnie od siebie dwóch dostawców tego 
typu urządzeń. Spółka Strassmayr Polska 
przyprowadziła do Kielc pojazd jednego 
z klientów, skrapiarkę TS6000 na wy-
remontowanym podwoziu Jelcza 325. 
Służy do równomiernego pokrywania 
nawierzchni emulsją. Wyposażona jest 
w belkę skrapiająca oraz lancę. Zbiornik 

Więcej o targach Autostrada Polska 
na antenie TVN Turbo w programie „Na osi”. 

Zapraszamy go oglądania. 
Sponsorem programu „Na osi” jest 

na emulsję może mieć pojemność od 4 do 
10 tys. litrów. Z kolei Zakłady Mechanicz-
ne Urządzeń Wiertniczych z Sosnowca 
pochwaliły się wiertnicą inżyniersko-ge-
ologiczną WIG-200. Maksymalna głę-
bokość wiercenia wynosi 200 m, a jego 
nominalna średnica od 46 do 116 mm. 
Z pomocą tego urządzenia producent 
„wraca na powierzchnię”, ponieważ przez 
ostatnie lata zajmował się głównie maszy-
nami dla górnictwa, do pracy pod ziemią. 
Ważącą około 4 ton wiertnicę zamontowa-
no na podwoziu Stara 266. 

Wydaje się, że tak wyspecjalizowane 
pojazdy, rzadko pokonujące duże odle-
głości, mogą z powodzeniem korzystać 
z podwozi ciężarówek starszego typu. 
Można wziąć to, co jest pod ręką w bazie, 
albo zaopatrzyć się tanio na rynku wtór-
nym. Oczywiście jest to rozwiązanie dla 
przedsiębiorstw wyposażonych we własny 
warsztat, zdolny dokonać solidnego re-
montu, a potem utrzymujący ciężarówkę 
w pełnej sprawności. Pozostaje to w sprzecz-
ności z najnowszymi trendami, uporczy-
wym poszukiwaniem „outsourcingu” 
w każdej dziedzinie i zasadą „wynajmuj, 
kup w ostateczności”, ale w wielu wypad-

kach ma sens. Szczególnie, gdy użytkowni-
cy wolą pozostać samodzielni i nie zechcą 
uzależniać się od usłużnych partnerów, 
którzy zdejmując im kłopot z głowy, będą 
bezwzględnie upominać się o zapłatę. 

Droga do Kielc jest coraz lepsza. Naj-
bardziej intensywne prace odbywają się 
obecnie w okolicach targów. Lecz plany 
większości inwestycji drogowych w kra-
ju zamykają się na roku 2012. Budżet 
Unii Europejskiej po 2013 r. jest zagadką. 
W ramach polityki spójności środki unij-
ne zapewne nadal będą do nas napływać, 
ale w jakiej wysokości, tego nie wie nikt. 
Zwłaszcza, że płatnicy netto domagają 
się cięć. W tej sytuacji branża budowlana 
przyjmuje postawę wyczekującą, co widać 
po umiarkowanym ruchu na kieleckiej 
„Autostradzie”. Wszyscy czekają na kolej-
ne rozdanie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Jeden z nielicznych przedstawicieli lekkiego segmentu, 
Citroën pokazał pojazdy dla opiekunów dróg.

Podgląda i zapamiętuje. Ford z kamerą do monitoringu ruchu 
drogowego, a zapewne nie tylko.

Kapryśny popyt nie zniechęca importera. KamAZ nie 
ustępuje i proponuje nie tylko wywrotki, ale również 

podwozia pod wszelkiego rodzaju specjalistyczne 
zabudowy. Udziały w rosyjskiej fabryce ma Daimler.

Na „Autostradzie” zawsze znajdzie się 
jakaś Tatra. Tym razem była to T810, 
wykorzystująca zespoły Renault. Jest 
alternatywą dla Zetrosa. 

Największy polski producent naczep 
jest stałym gościem na targach. Coraz 

ważniejszą pozycję w sprzedaży krajowej 
mają wywrotki typu „Light”.

www.truck-van.pl

6/201144 TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANEPrezentacjaPrezentacja



��������	��
��������
����
������������
�������������������������� ����
������!	� ��!����
"�
��	�����#$��#�
��$����

�������	�	
���	���������	�������������	���	����	����	
������	���	�����	
�	���
�	
����	����	 !	"��	�������	�����	���������	������	������	
������#��	$%&&'

(�����	�������	��������	����	���	�������	�����"�������	�	
���	
���������	��	)�%&�	��	���	����	��	�������	����	
������	���	�����	�	���
�	

����	����	�	"��	�������	�����	���������	������	������	������#��	$)&&'

�������	�����	�	����*���
�	���
�
�	
����	������	�����������	�	
+��������	,��	-�����	����	�����
	��	-������'

%��
��������� ����#���������
�����
��&�����
����������
���
��'�
�����(
"��
����������������������)���*��(+������������!�
#�����������,--����.����/00/



Next Hydraulics pochodzi z Włoch. 
Specjalizuje się w produkcji nóg pod-
porowych marki Maxistab, z których 

chętnie korzystają takie koncerny jak: Eff er, 
HMF czy Hiab. Next Hydraulics to również 
uznany dostawca żurawi kompaktowych 
marki Maxilift , przeznaczonych do pojaz-
dów o dmc 3,5 t, ewentualnie 5 t, których 
nie można spotkać w ofercie producentów 
dużych jednostek przeładunkowych. Żura-
wie Maxilift  są dostępne w wielu wersjach 
wyposażeniowych, dzięki czemu każdy 
klient znajdzie dla siebie idealnie dopa-
sowane urządzenie. Można np. wybrać 
odmianę ręczną, w pełni hydrauliczną lub 
mieszaną. Zakres produkcji obejmuje żu-

rawie już od 0,5 tm (200 kg przy złożonym 
ramieniu), po jednostki o udźwigu 4,4 t. 
Najmniejsze urządzenia tego typu można 
montować nawet w furgonach.

Ciekawym rozwiązaniem jest płyta szyb-
kiej wymiany, dostępna przy najmniejszym 
modelu żurawia M50. Dzięki niej wystarczy 
tylko odkręcić jedną śrubę, następnie otwo-
rzyć klamrę, a potem przy udziale drugiej 
osoby zdemontować urządzenie (jego masa 
to zaledwie 60 kg). W ten sposób można 
łatwo odzyskać wolną przestrzeń ładunko-
wą, a montując taką płytę na przyczepie lub 
innym samochodzie (w tym pikapie), do-
wolnie przenosić żuraw. Miejsce pod urzą-
dzeniem jest wzmocnione stalową blachą 

o grubości 6÷8 mm, nie ma konieczności 
wzmocnienia zawieszenia, bo konstrukcja 
opiera się na podporze montowanej po 
stronie żurawia.

Mocna pozycja

Henschel Engineering Automotive to 
z kolei fi rma pochodząca z Belgii, która od 
ponad 20 lat dostarcza specjalistyczne za-
budowy do pojazdów użytkowych, takie jak 
nadwozia skrzyniowe oraz wywrotki trój-
stronne. Skrzynie Henschel są obecnie mon-
towane np. na Volkswagenach T5 produko-
wanych w Poznaniu (ok. 7 tys. szt. rocznie), 
wcześniej trafi ały na VW LT oraz Sprintery. 

Pomysłowo i funkcjonalnie
Wśród najciekawszych stoisk tegorocznych targów „Autostrada Polska” 
była ekspozycja firmy Bumar Marcin Burzmiński, gdzie prezentowano produkty dwóch 
zakładów: Next Hydraulics oraz Henschel Engineering Automotive.
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Dużym odbiorcą jest też Citroën Niemcy, 
który zamawia je na wszystkie wywrot-
ki sprzedane w sieci (ok. 150 szt. rocznie). 
Wywrotki marki Henschel są już w Polsce 
od 10 lat. Pierwsza w swojej ofercie miała 
je fi rma Tramp z Zabrza, specjalizująca się 
w produkcji wysokiej jakości nadwozi samo-
chodowych. Do tej pory Tramp szczyci się 
dobrą opinią wśród klientów.

W połowie zeszłego roku fi rma Hanschel 
przeniosła zakład do Polski (Kostrzyn nad 
Odrą), co pozwoliło zredukować koszty. To 
bardzo istotne, bo nasz rynek jest wyczulo-
ny na cenę, zwłaszcza w segmencie mniej-
szych pojazdów. Zabudowy Henschel są 
więc teraz bardzo konkurencyjne. Oprócz 
dobrej ceny, belgijska fi rma oferuje zupełnie 
inną jakość. Wszystkie nadwozia są wytwa-
rzane z blachy ocynkowanej i spawane przy 
użyciu robotów, co zapewnia idealne połą-
czenie elementów oraz powtarzalność. Do 
zabezpieczania konstrukcji jest stosowana 
zaawansowana technologia nanoceramicz-
na odpowiadająca kataforezie, a na koniec 
dwukrotne malowanie proszkowe – tego 
nie oferuje żaden rodzimy producent! 

Niestety, również w tej branży dało się 
odczuć spowolnienie gospodarcze. Jeśli ja-
kaś fi rma planowała zakup wywrotki (koszt 
ok. 15÷20 tys. zł), w czasie kryzysu zmieniła 

plany, ostatecznie wybierając skrzynię stałą 
za ok. 6÷8 tys. zł, zakładając, że piach będzie 
rozładowywany łopatami. Teraz powoli sy-
tuacja wraca do normy. Według przewidy-
wań Bumaru, polski rynek wykazuje duże 
zapotrzebowanie na takie urządzenia. 

Klient decydujący się na rozwiązania 
Henschel czy Next Hydraulics może liczyć 

na kompleksową obsługę posprzedażną. 
Bumar dysponuje profesjonalnym serwi-
sem mobilnym. Taką pomoc oferują rów-
nież wyspecjalizowane fi rmy zabudowu-
jące, które korzystają z rozwiązań Bumaru 
przy dostarczaniu gotowych pojazdów. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, R. Romaniuk

Taki żuraw może podnieść 
ładunek o masie 500 kg, 
co pozwala samodzielnie 
załadować np. quada.

Nadwozia Henschel są lekkie, zapewniając maksymalną ła-
downość. Do ich budowy firma stosuje tylko markowe 

elementy oraz podłogi wykonane z jednego kawałka sklejki, 
znacznie droższe od podłóg z płyt o standardowych wymiarach.

bumar.net.pl
wyłączny dystrybutor marek:

Maxistab specjalizującej się 
w produkcji 
nóg podporowych

Maxilift specjalizującej się 
w produkcji żurawi samochodowych 
o małych udźwigach: 
od 0,5 do 4 tm

M
w
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Henschel Engineering Automotive 
specjalizującej się w produkcji zabudów 
skrzyniowych oraz wywrotek trójstronnych 
dla pojazdów do maks. 7 t DMC
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B U M A R
ul. Mińska 38/123, 54-610 Wrocław, tel. 0048 510 840 181, 0048 71 718 08 94, faks 0048 71 707 12 68, info@bumar.net.pl
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Nowe Ducato to zmienione 
wnętrze, oszczędniejsze sil-
niki i pewniejsze trzy-

manie się drogi. Do gamy jed-
nostek napędowych dołączyły 
4 nowe silniki Euro 5 z turbodo-
ładowaniem oraz bezpośrednim 
wtryskiem Multijet, o mocy od 
115 do 177 KM. Współpracują 
one z 5- lub 6-biegową skrzy-
nią biegów. Dwulitrowy silnik 
o mocy 115 KM charakteryzuje 
się mniejszym zużyciem paliwa 
oraz niższą emisją CO2, nato-
miast debiutujący silnik 3.0 Mul-
tijet o mocy 177 KM jest najmoc-
niejszy w swojej kategorii. Do 
wyboru są również dwa silniki 
o pojemności 2,3 l o mocy 130 KM
i 148 KM wyposażone w turbo-
sprężarkę o zmiennej geometrii. 

Z wyjątkiem trzylitrowego silni-
ka, wszystkie należą do rodziny 
Multijet drugiej generacji. Silniki 
te są ciche i lekkie, co wpływa nie 
tylko na komfort jazdy, ale rów-
nież zwiększa ładowność. Gamę 
uzupełnia trzylitrowa jednostka 
Natural Power o podwójnym sys-
temie zasilania (benzyna/metan) 
i mocy 136 KM.

Szybciej i pewniej

W silniku Multijet II w sto-
sunku do pierwszej generacji 
zmienił się system zasilania 
dzięki szybszym wtryskiwa-
czom. Nowy serwozawór umoż-
liwia sterowanie większą liczbą 
wtrysków (nawet do 8) w jed-
nym cyklu spalania, oferując 

większą szybkość, elastyczność 
i dokładność w poszczególnych 
fazach spalania. Nowe wtryski-
wacze zoptymalizowały proces 
spalania, m.in. dzięki zastoso-
waniu wtrysku „Injection Rate 
Shaping” (dwa wtryski nastę-
pujące po sobie). W ten sposób 
spadł poziom hałasu, zużycia 
paliwa, a także emisji substancji 
toksycznych. 

Silnik 2,3-litrowy na życzenie 
jest oferowany z system Start & 
Stop umożliwiającym dodatko-
we zmniejszenie zużycia paliwa, 
redukcję emisji CO2 oraz hałasu. 
Wersje silnikowe wyposażone 
w system Start & Stop posiadają 
również wskaźnik zmiany biegów. 

Najmocniejszy silnik 3.0 180 
Multijet Power dostępny jest ze 
skrzynią biegów MTA (Manual 
Transmission Automated), któ-
ra łączy doskonałe osiągi silnika 
i niskie zużycie paliwa typowe 
dla ręcznej skrzyni biegów z pro-
stotą i wygodą automatycznej. 

Nowe Ducato jest teraz rów-
nież bezpieczniejsze. Zasto-
sowano w nim „Traction +” 
– innowacyjny system kontroli 
trakcji, który zwiększa przy-
czepność samochodu na trud-
nych i śliskich nawierzchniach. 
Oprócz hamulców tarczowych, 

nowy model ma w standardzie 
ABS. Na zamówienie dostępny 
jest ESP. Integralną częścią ESP 
są również LAC (Load Adaptive 
Control) – system kontroli do-
pasowujący się do obciążenia, 
hill holder, HBA (Hydraulic Bra-
ke Assistance) – elektrohydrau-
liczne wspomaganie hamowa-
nia, ASR (Anti Slip Regulation) 
– regulacja poślizgu kół napę-
dowych, zapobiegająca ślizganiu 
się (utracie przyczepności) pod-
czas ruszania oraz MSR (Mo-
tor Schelppomoment Regelung) 
– zapobiegający poślizgowi kół 
po szybkiej redukcji biegu. 

2000 wariantów

Wnętrze dostępne jest w trzech
wersjach wyposażenia. Projek-
tanci poświęcili sporo uwagi er-
gonomii oraz komfortowi (aku-
stycznemu, klimatycznemu oraz 
redukcji przenoszenia drgań). 
Modułowa kabina kierowcy jest 
wygodna i funkcjonalna, a przy 
tym nie tylko praktyczna, ale też 
przytulna. 

Nie zabrakło nowych roz-
wiązań teleinformatycznych naj-
nowszej generacji: od nawigacji 
zintegrowanej z systemem Blue 
& Me po „eco: Drive Fiat Pro-
fessional”, który podpowiada 
kierowcy najlepszą trasę, jedno-
cześnie udzielając wskazówek 
odnośnie ekonomicznego i eko-
logicznego stylu jazdy. 

Nowa oferta jest bardzo roz-
budowana i zróżnicowana. Bio-
rąc pod uwagę kombinacje nad-
wozia, silnika i rozstawu osi, po-
wstaje 2000 wersji tego modelu, 
w tym do transportu towarów, 
przewozu osób oraz pojazdy 
do adaptacji i zabudowy. Gama 
furgonów oferuje osiem róż-
nych pojemności przestrzeni ła-
dunkowej, od 8 do 17 m3, które 
w połączeniu z niskim zużyciem 
paliwa, pozwalają uzyskać wyso-
ki wskaźnik wydajności (koszty 
przejazdu w zależności od ilości 
przewożonych towarów). Do-
datkowo nowe silniki pozwalają 
ograniczyć zużycie paliwa aż 
o 15% (w stosunku do Euro 4) 
oraz wydłużyć okres między 
przeglądami do 48 tys. km. ▐

KD
Fot. Fiat

Ducato 6
W ciągu 30 lat Fiat sprzedał na całym świecie ponad 2,2 mln 
egzemplarzy Ducato. Mimo upływu lat i pięciu modernizacji, 
wciąż nie odpuszcza. Teraz przyszedł czas na kolejną odsłonę.

Ponownie zaprojektowano konsolę 
środkową. Ducato może być wyposażony 
w radioodtwarzacz zintegrowany z tablicą 
rozdzielczą oraz nawigację, dla której 
specjalnie wygospodarowano miejsce.

W zależności od wersji 
do wyboru są trzy rodzaje 

tapicerki: tkanina w kolorze 
czerwonym, welur lub 

imitacja skóry. 
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V iano Avantgarde Editon 
 125, Vito Shuttle i Crew. 
 Wszystkie przewożą lu-

dzi, lecz czynią to na swój sposób. 
Viano Avantgarde łączy w sobie 
cechy vana, limuzyny i samochodu 
sportowego. Natomiast Vito Kombi 
w dwóch wersjach działa trochę spo-
kojniej. Jedna z nich – Shuttle spełnia 
wymagania komfortowej podróży 
7-8 pasażerów, np. transport na lot-
nisko czy do hotelu. Druga, Vito 
Crew to propozycja stworzona do 
codziennej pracy przy transporcie 
ludzi, bagażu lub materiałów.

Ze sportowym zacięciem

W Viano Avantgarde Editon 125 
kierowca i pasażer podróżują na 
niemal sportowych fotelach, po-
krytych skórą. Niebanalny charak-
ter wnętrza podkreślają białe tarcze 
zegarów, pedały z polerowanej stali 
z gumowymi nakładkami oraz de-
koracje z drewna orzechowego. 
Pasażerowie z tyłu mają do dyspo-
zycji cztery pojedyncze siedzenia 
skórzane z bocznym trzymaniem. 

Avantgarde napędzają dyna-
miczne silniki. V6 CDI 3.0 o mocy 
224 KM i maksymalnym momen-
cie 440 obr/min, zużywa 8,5÷8,6 l
paliwa na 100 km. Przyspiesza 

w 9,1 s do 100 km/h i osiąga pręd-
kość maksymalną 201 km/h. Dru-
gi dostępny silnik to benzynowy 
V6 3,5-litrowy o mocy 258 KM. 
Przyspiesza w 10,4 s do 100 km/h 
i osiąga prędkość maksymalną 217 
km/h. Moc jest przenoszona przez 
automatyczną przekładnię. Pojazd 
ma specjalne sportowo zestrojone 
zawieszenie. Jest dostępny w dwóch 
długościach: Compact i Long.

Wygodnie i gustownie

Vito Shuttle łączy komfort z prze-
strzenią i zaletami praktycznymi. 
Jego niecodzienny charakter pod-
kreślają koła ze stopów lekkich oraz 
listwy i zderzaki w kolorze nadwozia. 

Przedział pasażerski jest obszer-
ny. W standardzie w pierwszym 

łącznik z funkcją rozprowadzania 
powietrza po całym wnętrzu, auto-
matycznie zamyka wszystkie okna 
i dach, jeżeli ten jest uniesiony. Tem-
peraturę powietrza można regulo-
wać osobno dla pasażerów tylnych 
siedzeń. Komfort podróży poprawia 
również miękkie zawieszenie.

Vito Shuttle napędza silnik CDI 
2,25-litrowym o mocy 95, 136 lub 
163 KM. Zużycie paliwa jest na 
poziomie 7,4÷7,7 l/100km. Dwa 
mocniejsze silniki można zamówić 
w opcji z automatyczną skrzynią 
biegów. W przypadku sinika V6 
CDI 224 KM lub benzynowej wer-
sji 258 KM automatyczna skrzynia 
biegów jest w standardzie. 

Dostępna jest też wersja 4×4. 
Vito w tej postaci można zamówić 
w trzech długościach: Compact, 
Long i Extra-Long.

Praktycznie 

Uboższa wersja Kombi – Vito 
Crew to pojazd dla osób i ładunku. 
Jego charakter podkreśla praktycz-
ne wyposażenie. Deska rozdziel-
cza pochodzi z furgonu. Podłoga 
w części pasażerskiej jest drewnia-
na, co zwiększa jej funkcjonalność 
i ułatwia sprzątanie. 

Pasażerowie jadący z tyłu mogą 
zająć miejsca na dwóch trzymiej-
scowych kanapach. Z przodu na 
wyposażeniu są poduszki po-
wietrzne dla kierowcy i pasażera. 
Podwójne siedzenie koło kierowcy, 
zwiększa możliwości przewozowe. 
Pojazd jest wyposażony w hak do 
przyczepy, co w razie konieczności 
umożliwia przewiezienie większej 
ilości materiałów. W standardzie 
są opony uniwersalne dostosowane 
do różnej nawierzchni. Gdy pojazd 
często pokonuje trudny teren, za-
lecane jest koło zapasowe zamiast 
zestawu naprawczego.

O bezpieczeństwo dba Adapti-
ve ESP, który zawiera ABS i ASR 
i obejmuje również przyczepę. 

Vito Crew napędza 4-cylindro-
wy silnik 2,15-litrowy CDI o mocy 
95 KM lub 136 KM. Oba spełniają 
normę Euro 5. Tylna oś jest napę-
dzana przez 6-biegową skrzynię 
manualną. 

Jedno zadanie, trzy różne biz-
nesy, trzy różne podejścia. Decyzja 
powinna być prosta. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler

Trzy podejścia
Nie tylko napięcie warto stopniować. Mercedes proponuje 
praktycznie jeden pojazd w trzech odsłonach. W ten sposób zaspakaja 
potrzeby bujających w obłokach i twardo stąpających po ziemi.

Jubileuszowe Viano to ekskluzywny pojazd o sportowym zacięciu.

rządzie znajduje się dwumiejscowa 
kanapa, a za nią trzymiejscowa. 
Za dopłatą można dostawić jedno 
siedzenie również w pierwszym 
rzędzie. Oparcia wszystkich foteli 
można regulować osobno. Skła-
dając je, można utworzyć stolik. 
Siedzenia mają trzypunktowe pasy. 
W ostatnim rzędzie znajduje się 
mocowanie dla fotelika dziecięce-
go. Miejsce na bagaż można po-
większyć, składając fotele.

Deska rozdzielcza jest wyłożona 
miękkim plastikiem, przyjemnym 
w dotyku i dobrze się prezentującym. 
Srebrzyste dekoracje nadają wnętrzu 
elegancki charakter. Ściany boczne są 
w pełni tapicerowane, a podłogę po-
krywa miękka wykładzina. 

Na wyposażeniu standardowym 
jest klimatyzacja Tempmatic. Prze-

Dwa siedzenia w pierwszym rzędzie 
w Vito Shuttle, dają sporo swobody 
pasażerom, jednak gdy nagle się 
okaże, że trzeba kogoś zabrać, może 
przydać się możliwość dostawienia 
trzeciego fotela.

Twarda podłoga, wyjmo-
wane siedzenia i uchwyty 

do mocowania ładunku, 
to wszystko sprawia, że Vito 

Crew jest pojazdem, który 
żadnej pracy się nie boi.
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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.

Data i podpis
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dla wszystkich
profesjonalistów

branży TSL

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Teraz jeszcze więcej możliwości

Promocyjna prenumerata 
   obu tytułów

Prenumerata roczna

tylko 99 zł

Prenumerata roczna

tylko 49 zł
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Mercedes-Benz Atego BlueTec HybridMercedes-Benz Atego BlueTec Hybrid
Prestiż czy rozsądek?Prestiż czy rozsądek?

Pojazdy 
dystrybucyjne, 

dostawcze 
i zabudowy 

Przegląd 
opon 

regionalnych

Funkcjonalne 
i pomysłowe rozwiązania 

usprawniające 
transport regionalny

Charakterystyka 
opon 

specjalnie 
dedykowanych 

dystrybucji
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RATA LEASINGOWA OD 990€*

www.iveco.pl

Stralis. Obniżamy Twoje koszty operacyjne! 
Teraz, specjalnie dla Ciebie oferujemy:
– atrakcyjne warunki leasingowania rata już od 990 €*
– opłatę wstępną 0%
– gwarancję odkupu po okresie leasingu
– 3 lata gwarancji na cały pojazd wraz z holowaniem**
*przy leasingu  na 60 miesięcy
** koszty gwarancji już od 56 € miesięcznie z limitem 450 000 km
Szczegóły dostępne w sieci handlowej Iveco. 
Promocja ważna do wyczerpania puli pojazdów. Dotyczy wybranych modeli.


