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Dzień 1 lipca miał być w tym roku wyjątkowy. Polska miała objąć prezydencję 
w Unii Europejskiej, a na nasze drogi miały wyjechać pojazdy zaopatrzone 
w elektroniczne urządzenia, służące do regulacji należności za korzystanie 

z płatnych dróg. Już nabraliśmy powietrza z tej dumy, która nas zaczęła rozpierać, 
gdy nagle balonik pękł. Wprawdzie objęliśmy prezydencję, ale mina nam zrzedła na tle 
problemów, jakie się pojawiły z elektronicznym mytem. „Jak my tą Unią pokierujemy, 

jak u siebie sobie 
nie radzimy?” 
– pojawiły się 
głosy zatrwożonych 
transportowców…
Jedni się awanturo-
wali, inni pokornie 
przyznawali, 
że sprawa jest 
zupełnie typowa. 
„U nas nigdy nie 
jest normalnie… 
Jest po polsku”.
O co tyle krzyku? 
Elektroniczny 
system pobierania 
opłat miał wejść 

1 lipca. Nie wszedł, bo się okazało, że fi rma go obsługująca nie mogła go uruchomić. 
Poślizg trwał 2 dni, kosztował Skarb Państwa marne 7 do 8 mln zł, ale straty mają 
być wyrównane. 3 lipca szczęśliwie się udało.
Ale to nie koniec przygód. Niczego nie podejrzewający kierowcy, którzy tylko mieli 
przejazdem skorzystać z naszej infrastruktury, czekali po kilkanaście godzin w kolejkach 
po upragnione „go-boxy”. Jak się okazało, mogli spokojnie jechać…
Teraz system już działa, problemy jednak pozostały. Nadal fi rmy czekają na swoje 
urządzenia, bo operator nie nadąża ich wydawać. Nadal są kolejki w przygranicznych 
punktach obsługi klienta, bo nikt nie przewidział, że taki ruch będzie… To co u innych 
wydaje się proste i oczywiste, u nas nie wiadomo dlaczego się komplikuje.
Niedługo wszystko wróci do normy, ale niesmak pozostanie… ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Wraz z nowym modelem ciężarowy 
Mercedes wkracza w nową erę. 
Koniec z potulnym uśmieszkiem. 

Czas na zdecydowane rysy. Musi być twar-
dy. To on będzie torował drogę kolejnym 
zmianom. Jest pierwszym, konkretnie przy-
pisanym do zadań – jego działka to długie 
dystanse.

10 lat pracy, 2600 godzin badań w tunelu 
aerodynamicznym, 50 mln km na stano-
wiskach badawczych podczas testowania 
silników oraz 20 mln km przejechanych po 
drogach krętych, górzystych, ośnieżonych 
i rozgrzanych do czerwoności. Teraz przy-
szedł czas na konfrontację z rynkiem.

Jego poprzednik w ciągu 15 lat trafi ł do 
ponad 700 tys. nabywców. On ma szansę na 
więcej, bowiem nie będzie już musiał kon-
kurować z Axorem, z którym do tej pory 
dzielił się rynkiem pojazdów długodystan-
sowych. 

Z salonem i bez?

Pierwszą nowością jest szeroka paleta 
kabin. Siedem rodzajów, z których pięć ma 
płaską podłogę. Szerokość 2,3 lub 2,5 m,
cztery warianty dachu i maksymalna dłu-
gość 2,3 m. Największa GigaSpace ma ob-

jętość 11,6 m3, płaską podłogę, wysokość 
2,13 m i ponad 900 l na bagaż. We wnętrzu 
jest osobne miejsce do pracy i odpoczynku. 
Różnią się one wyglądem i kolorystyką. Ta-
blica rozdzielcza ma praktyczną, antracyto-
wą barwę, podczas gdy część wypoczynko-
wa jest w jasnym odcieniu beżu. Wysokiej 
jakości materiały, fotel kierowcy z funkcją 
masażu (od 2012 roku), łóżka zapewniają-
ce domowy komfort, wielofunkcyjna kie-
rownica, czytelne instrumenty oraz asyme-
trycznie rozmieszczone schowki dachowe 
to tylko niektóre z atutów nowego Actrosa. 
Całości dopełnia opcjonalna SoloStar, czyli 
narożna sofa umieszczona w miejscu fotela 
pasażera. Rozwiązanie to wraz z płaską pod-
łogą daje wrażenie, że wchodzi się nie do ka-
biny samochodu, a do niewielkiego pokoju 
wypoczynkowego. 

Odmiany z płaską podłogą mają kom-
fortowe zawieszenie kabiny z funkcją ele-
ktrohydraulicznego odchylania. Do wypo-
sażenia seryjnego należą podświetlane stop-
nie, rolety przeciwsłoneczne, klimatyzacja 
i gniazdo sprężonego powietrza.

BigSpace i GigaSpace mają komfortowo 
zawieszone siedziska, wykładzinę między 
fotelami oraz ekran przeciwsłoneczny. Do-
datkowo GigaSpace ma także lampy prze-

ciwmgłowe, schowek na narzędzia, szufl a-
dę na konsoli środkowej oraz schowki nad 
przednią szybą. 

Każdy kierowca powinien bez problemu 
znaleźć dla siebie optymalną pozycję za kie-
rownicą. Nowy fotel w porównaniu do po-
przednika ma szersze o 40 mm siedzisko. Do 
190 mm wzrósł zakres regulacji wzdłużnej 
(250 mm, gdy leżanka jest złożona), a zakres 
regulacji wysokości zwiększono o 20 mm. 

Można wybierać między czterema od-
mianami fotela kierowcy (sztywne siedze-
nie, siedzenie z zawieszeniem, siedzenie 
z komfortowym zawieszeniem i klimatyzo-
wane siedzenie z komfortowym zawiesze-
niem) oraz trzema wersjami fotela pasażera 
(standardowa, z komfortowym zawiesze-
niem i klimatyzowana z komfortowym za-
wieszeniem). 

Tablica rozdzielcza jest ergonomiczna. 
Położenie kierownicy można regulować 
stopą. Zegary są czytelne i gustowne. Kolo-
rowy wyświetlacz umożliwia obsługę kom-
putera pokładowego, obserwację obrazu 
z opcjonalnej kamery cofania oraz śledzenie 
informacji systemu FleetBoard EcoSupport.

Przy kierownicy znajduje się manetka do 
sterowania zautomatyzowaną przekładnią 
PowerShift . Można także zamówić wielo-

JokerJoker
Awangardowy wygląd, stylowe, przestronne wnętrze i współgrające ze środowiskiem silniki. 
Mercedes rzucił rękawicę. Gra rozpoczęta.
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funkcyjny kluczyk, umożliwiający kontrolę 
zawieszenia przedniej i tylnej osi, ciśnienia 
powietrza w oponach, obciążenia osi oraz 
zdalne uruchamianie ogrzewania postojo-
wego, klimatyzacji czy nagłośnienia. Kolej-
na nowość to przycisk uruchamiania silnika 
start/stop. 

Schowki na kokpicie pozwalają wygodnie 
schować 1,5-litrowe butelki, dokumenty, 
okulary, odzież i drobiazgi. Wygospodaro-
wano miejsce na ekspres do kawy lub tele-
wizor. Urządzenia elektryczne są zasilane 
z trzech gniazd 24 V o maksymalnym natę-
żeniu prądu 25 amperów.

System wentylacji może korzystać z reszt-
kowego ciepła silnika: straty ciepła genero-
wane przez układ chłodzenia nawet przez 
2 godziny utrzymują w kabinie pożądaną 
temperaturę. Układ ogrzewania postojowego 
zamontowano w komorze silnika. Wszystkie 
wersje Actrosa mają automatyczną klimaty-
zację. Na życzenie montowany jest klimaty-
zator postojowy, gromadzący czynnik chło-
dzący podczas jazdy i utrzymujący chłód 
w kabinie nawet przez 8 godzin. 

Kabina o szerokości 2,3 m ma łóżko 
o wymiarach 2000×750 mm, a 2,5-metro-
wa – 2200×750 mm. Górne łóżko dostępne 
jest w dwóch odmianach: węższa z nich, 
o wymiarach 2200×600 mm z pasami może 
być używana przez zmiennika nawet pod-
czas jazdy. Szersza jest taka sama jak dolne 
łóżko. Jeśli samochód zaparkuje na wznie-
sieniu, łóżko można wypoziomować.

W kabinie GigaSpace trzy zamykane 
i podświetlane schowki mieszczą razem 332 
litry, czyli tyle, co bagażnik kompaktowe-
go samochodu osobowego. Gdy dodamy 
schowki na tablicy rozdzielczej i dwa duże 
pod łóżkiem, łącznie ich pojemność się-
ga 975 l. W StreamSpace trzy pojemniki 
nad przednią szybą w kabinie o szerokości 
2,3 m mieszczą 137 l bagażu, zaś łącznie 
z wszystkimi schowkami – 580 l.

Dostęp do dwóch zamykanych schow-
ków pod łóżkiem możliwy jest zarówno 
z wnętrza, jak i z zewnątrz kabiny. Ich po-
jemność jest o 40% większa od tych ofero-
wanych w poprzedniej generacji Actrosa 
i wynosi 595 l. W opcji można sobie zamó-
wić zamykane schowki nad przednią szybą, 
szufl ady pod łóżkiem, regulowane półki 
(wersje BigSpace i GigaSpace) oraz lodówkę 
o pojemności od 25 do 36 l. 

Wnętrze Actrosa może być zaaranżowa-
ne na dwa sposoby. Dla tradycjonalistów 
Mercedes proponuje wersję Home, gdzie 
uchwyty drzwi i tablicę rozdzielczą zdobią 
tworzywa drewnopodobne, kierownica 
jest obszyta skórą, a welurowa wykładzina 
między fotelami i panelami drzwi ma ko-
lor migdałowego beżu. Natomiast dla żąd-
nych przygód jest wariant Style. Tu wnę-
trze zdobią metalowe elementy i srebrne 
wykończenia, a całości dopełnia czarna 
wykładzina. Dodatkowo Actros Style ma 
chromowane nakładki lusterek zewnętrz-
nych, podświetlaną gwiazdę Mercedesa, 

lampy przeciwmgłowe oraz światła dzien-
ne LED. 

Potwór pod maską

„Oszczędny pojazd zgodny z normą 
Euro 6 jest jak potwór z Loch Ness, wszyscy 
o nim mówią, ale nikt go nie widział” 
– powiedział Andreas Renschler, czło-
nek rady nadzorczej Daimler AG, od-
powiedzialny za Daimler Trucks i Da-
imler Buses, podczas premiery nowego 
Actrosa. Jednak dane nowych silników 
pozwalają optymistycznie spojrzeć na 
sprawę. W wersji Euro 5 zużycie paliwa 
jest o około 6% niższe niż u poprzed-
nika. W przypadku Euro 6 apetyt spadł 
o około 3%, zaś zużycie czynnika AdBlue 
o około 40%. Koszty eksploatacji i napraw 
są również niższe niż wcześniej, podobnie 
jak ceny kontraktów serwisowych. 

Pierwszy członek nowej rodziny silników 
BlueEffi  ciency Power – rzędowy, 6-cylindro-
wy Mercedes-Benz OM 471 – generuje moc 
od 421 do 510 KM i maksymalny moment 
obrotowy od 2100 do 2500 Nm. Maksymal-
ną moc nowe silniki uzyskują przy 1800 obr/
min. Maksymalny moment pojawia się już 
przy 1400 obr/min. O ile tylna oś ma stan-
dardowe przełożenie 2,611, to dodatkowa 
porcja 200 Nm momentu obrotowego na 
najwyższym biegu pozwala ograniczyć zbęd-
ne redukcje biegu podczas jazdy pod górę.

Tablica rozdzielcza ma styl klasyczny. 
Jest elegancko i bez zbędnych udziwnień. 
Za to wszystko pod ręką.

Aranżacja wnętrza zgodna z duchem Style. 
Metalowe elementy i czarna wykładzina 
nadają wnętrzu nowoczesnego wyglądu.

Asymetryczne schowki nad przednią szybą. Po stronie 
kierowcy są duże i głębokie, a po stronie pasażera 

płytsze, przez co nie ograniczają przestrzeni we wnętrzu.

W kabinie GigaSpace zaaranżowano kącik wypoczynkowy. 
Narożny fotel zamiast siedzenia pasażera pozwala wypocząć po długiej 
podróży. Oprócz walorów komfortowych, ma również praktyczne 
– jest wyposażony w pasy i można na nim normalnie podróżować. 

Wysuwany stolik przed 
pasażerem pozwoli nie 

tylko wygodnie zjeść, ale 
również popracować.

Przy kierownicy znajduje 
się manetka do sterowania 
zautomatyzowaną skrzynią 
biegów.
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i wydłużone do 150 tys. km okresy między-
przeglądowe.

Wszystkie funkcje silnika kontroluje 
Motor Control Module (MCM). Na bieżą-
co monitoruje: poziom i temperaturę oleju, 
pozycję wału korbowego i wałków rozrządu, 
ciśnienie w układzie common rail i wtryski-
waczach, prędkość turbiny turbosprężarki, 
ciśnienie doładowania, temperaturę cieczy 
chłodzącej oraz stopień recyrkulacji spalin. 

Nowe Actrosy będą musiały pojawiać się 
w serwisie średnio raz w roku w celu wy-
miany oleju. Filtr cząstek stałych w wersjach 
Euro 6 należy wymienić po 450 tys. km, a na-
stępnie czyścić co 300 tys. km. Interwał wy-
miany fi ltra powietrza to również 300 tys. km. 

Aby sprostać wymaganiom normy Euro 6, 
Mercedes zastosował technologię SCR i czyn-
nik AdBlue, wtryskiwany bez udziału sprężo-
nego powietrza, chłodzony układ recyrkulacji 
spalin (EGR) oraz fi ltr cząstek stałych.

Silnik może pokonać dystans 1,2 mln km 
(o 20% lepiej od poprzednika) bez kapital-
nego remontu.

Automatycznie

We wszystkich modelach zastosowano 
zautomatyzowaną przekładnię PowerShift  
trzeciej generacji G211 lub G281. Pracuje 
ona teraz szybciej i precyzyjniej. Przełożenia 
12-stopniowej skrzyni zoptymalizowano pod 
kątem nowych silników, a przełożenie na naj-
wyższym biegu dobrano tak, by ograniczyć 
zużycie paliwa na długich dystansach. Tak jak 
w przypadku poprzednika, pracę kierowcy 
ułatwiają dodatkowe funkcje, np. tryb Eco-
Roll i Power. Tryb pełzania zastąpił tryb ma-
newrowania. Po zwolnieniu pedału hamulca 
nowy Actros zaczyna powoli jechać bez ko-
nieczności wciskania pedału gazu. Nowe są 
również typy oprogramowania dostępne dla 
skrzyń biegów. Pakiet Economy Drive pracuje 
w trybie standardowym lub ekonomicznym. 
Ten drugi w celu ograniczenia zużycia pali-
wa nie używa kickdownu i funkcji EcoRoll, 
a prędkość maksymalna jest ograniczona 
do 85 km/h. Pakiet Power Drive zawiera 

natomiast tryb standardowy oraz Power, za-
pewniający kierowcy optymalną wydajność. 
Wtedy dopuszczalna masa zestawu może 
wynosić 120 t. 

Actros ma znane osie HL6, w których 
zastosowano nową przekładnię hipoidalną 
o zmniejszonym tarciu. 

Funkcja Top Torque zwiększa moment 
obrotowy na najwyższym biegu i w połą-
czeniu z PowerShift em pozwala zastosować 
tylną oś o dłuższym przełożeniu. Standar-
dowe przełożenie dla ciągników siodłowych 
wynosi teraz 2,611 zamiast 2,846. Przy 
prędkości 85 km/h na dwunastym biegu, 
obrotomierz wskazuje 1260 zamiast 1370 
obr/min, co również obniża zapotrzebowa-
nie na paliwo.

Pewny siebie

Specjalnie z myślą o długich dystansach 
zaprojektowano ramę. Ma szerzej rozstawio-
ne podłużnice i większy rozstaw kół niż po-
przednio. Zawieszenie ma podobną budowę, 
ale inną charakterystykę. Nowa jest geome-
tria tylnej osi, gdzie zastosowano pneuma-
tyczne zawieszenie z czterema miechami. 

Actros oferuje trzy warianty mocowania 
kabiny: standardowy, komfortowy (seryjny 
dla kabin z płaską podłogą) oraz z komfor-
towym zawieszeniem pneumatycznym. 

Układ kierowniczy jest precyzyjniejszy 
i zapewnia większą kontrolę nad pojazdem, 
dzięki zmodernizowanej przekładni kie-
rowniczej oraz bardziej bezpośredniemu 
przełożeniu. Elektrycznie sterowana pompa 
wspomagania sprzyja oszczędzaniu paliwa. 
Proximity Control Assist z funkcją stop 
& go automatycznie nadzoruje ruszanie 
i zatrzymywanie się podczas jazdy w kor-
kach, ułatwiając pracę kierowcy. 

Niełatwy charakter

Stylizacja nowego Actrosa jest mocna, 
muskularna i dynamiczna. Lampy główne 
mają kształt bumerangu. Wszystkie świa-
tła zintegrowane są w jednej obudowie. 

Cztery pokolenia. Nowy Actros zupełnie zmienił styl. IV edycja tego modelu ma wyraźnie inny charakter.

Każda jednostka ma cztery zawory na cy-
linder, dwa wałki rozrządu w głowicy oraz 
system wtrysku X-Pulse, wykorzystujący szy-
nę common rail z układem zwiększającym 
ciśnienie wtrysku do 2100 barów. Kontroli 
podlega nie tylko ciśnienie, czas i ilość wtry-
skiwanego paliwa, ale także szybkość wtrysku.

Turbosprężarka z asymetryczną obudo-
wą dobrze sobie radzi z obciążeniem, a de-
kompresyjny hamulec silnikowy zapewnia 
maksymalną efektywność. Trójstopniowy 
hamulec silnikowy osiąga moc 400 kW. 
Sterowany jest dźwignią przy kolumnie 
kierowniczej. Hamulca silnikowego używa 
również tempomat. Na życzenie montuje 
się zwalniacz o mocy 750 kW. Jest mocniej-
szy i lżejszy od stosowanego w poprzedniku 
– waży 65 zamiast 100 kg. 

Wysokiej kulturze pracy sprzyja rzędo-
wa, sześciocylindrowa konstrukcja, a nie-
wielkiemu apetytowi – stopień sprężania 
równy 17:1. Długoskokowy silnik OM 471 
w wersji Euro 6 waży bez płynów 1146 kg 
(waga według normy DIN 70020-A wynosi 
1126 kg). Średnica tłoka to 132 mm, a jego 
skok – 156 mm. 

Kadłub wykonano z wyjątkowo sztyw-
nego żeliwa szarego, a głowicę z żeliwa wer-
mikularnego. Jednoczęściowe tłoki odla-
no ze stali. Każdy z nich uzbrojono w dwa 
pierścienie kompresyjne, pierścień olejowy 
i kanał chłodzący. Sztywna skrzynia kor-
bowa ogranicza do minimum zużycie ole-
ju i przedmuchy. Mokre tuleje cylindrowe 
optymalizują chłodzenie jednostki napę-
dowej. Wydajność układu zapewniają krót-
kie ścieżki przepływu cieczy chłodzącej, 
a wentylatory o wyższej mocy skutecznie 
obniżają temperaturę. 

Turbosprężarkę, rozrusznik i system od-
powietrzania skrzyni korbowej ulokowano 
po gorącej stronie silnika, natomiast ste-
rownik, pompę cieczy chłodzącej, pompy 
paliwa oraz dwucylindrowy kompresor po-
wietrzny – po zimnej stronie, co ma ułatwić 
konserwację podzespołów.

Obniżenie kosztów eksploatacji ma 
gwarantować trwalszy układ napędowy 
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Actrosy BigSpace i GigaSpace mają 
u góry „aerodynamiczny nos”, zapewniają-
cy dużą przestronność i dodatkowe miej-
sce na bagaż. Symulacje komputerowe oraz 
testy w tunelu aerodynamicznym zaowo-
cowały takimi elementami jak: nachylenie 
przedniej szyby o 15°, narożne panele po-
prawiające aerodynamikę i ograniczające 
zabrudzenia oraz owiewki dachowe i zop-
tymalizowane boczne. 

Przód wyróżnia użebrowany wlot po-
wietrza. Zainstalowana za wlotem żaluzja 
steruje dopływem powietrza i ogranicza go, 
gdy tylko pozwala na to wydajność systemu 
chłodzenia. Opływ powietrza wokół pojaz-
du poprawiają też boczne osłony pomiędzy 
osiami oraz osłony kierujące przepływem 
powietrza pod podłogą pojazdu. Z myślą 
o optymalnej aerodynamice dopracowano 
nawet kształt nadkoli.

Lusterko wsteczne po stronie pasażera 
ma funkcję manewrowania – po włączeniu 
wstecznego biegu automatycznie zmniejsza 
się kąt odchylenia o 10 stopni. Na wyposaże-
niu standardowym jest automatyczny włącz-
nik świateł awaryjnych w przypadku nagłego 
hamowania. Opcjonalnie oferowane są czuj-
niki deszczu i zmierzchu w razie potrzeby 
samoczynnie uruchamiające wycieraczki 
i oświetlenie pojazdu, oraz czujniki ciśnienia 
w ogumieniu ciągnika i przyczepy. 

Różnorodność odmian

Dwuosiowy ciągnik dostępny jest teraz 
w czterech wersjach z rozstawem osi: 3550, 
3700, 3850 lub 4000 mm, a dwuosiowe pod-
wozie do zabudowy w 11 wersjach: od 3600 
do 6600 mm w odstępach co 300 mm. Mo-
dele z niską ramą i lowliner mają nieco niżej 
położony punkt sprzęgu.

Zabudowę nowego Actrosa ułatwiają 
50-milimetrowe otwory w podłużnicach, 
również w okolicach osi. Actros występuje 
z napędem 4×2 i 6×2 z osią pchaną lub wle-
czoną. 

Dwa zbiorniki mieszczą łącznie ponad 
1300 l paliwa. Bez dodatkowych kosztów 
można dostosować je do indywidualnych 
rozwiązań. Zbiorniki AdBlue mogą mieć 
pojemność 60 lub 75 l.

W standardzie oferowany jest również 
system FleetBoard z bezpłatnym, 4-mie-
sięcznym abonamentem. 

Nad projektem nowego Actrosa praco-
wało około 1600 osób. W ramach badań 
przeprowadzono także wywiady z 638 kie-
rowcami i operatorami fl ot. Czy praca ta 
się opłaciła, wkrótce się przekonamy. Jedno 
jest pewne: nowy Actros jest nieprzeciętny 
i trudno przejść obok niego obojętnie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Daimler

Kabiny w nowym Actrosie

Kabina ClassicSpace StreamSpace BigSpace GigaSpace
Szerokość (m) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5
Tunel TAK NIE TAK NIE NIE NIE NIE
Wysokość wnętrza 
nad tunelem silnika (m) 1,46 – 1,79 – – – –
Wysokość wnętrza przed 
fotelem pasażera (m) 1,59 1,64 1,84 1,97 1,97 1,99 2,13

Wielofunkcyjny kluczyk pozwala 
nie tylko włączyć światła, które 
oświetlą nam drogę do samochodu, 
ale również sprawdzić ciśnienie 
powietrza w oponach.

Rama ma szerzej 
rozstawione podłużnice 
i gęściej rozmieszczone 
otwory do mocowania 
zabudowy.

Lusterko zewnętrzne 
przy włączeniu biegu 

wstecznego składa się 
o 10 stopni, co pomaga 

w manewrowaniu.

Droga do gotowego pojazdu była długa, zaczęła się na kartce papieru… Schody łagodnie 
zapraszają do wnętrza, którego środek zaaranżowany jest zupełnie nietypowo. Niektóre projekty 
stawiały na potężną gwiazdę na przedzie. Aż tak śmiała koncepcja nie przeszła, tak samo 
jak drzwi unoszone do góry, jak w słynnym sportowym 300SL „Gullwing”.

Lista opcji obejmuje refl ektory bikseno-
nowe, światła przeciwmgłowe z funkcją 
doświetlania zakrętów oraz światła do jaz-
dy dziennej (na życzenie LED). Funkcja 
„follow-me-home” oświetla drogę przed 
pojazdem, gdy kierowca opuści już kabinę. 

Światła można również zdalnie uruchomić 
jeszcze przed wejściem do kabiny. Opcjo-
nalnie dostępne są diodowe tylne lampy 
i światła obrysowe, które nie tylko wyglą-
dają atrakcyjnie, ale potrzebują mało ener-
gii i wyjątkowo długo służą.
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P rzepisy dotyczące parametrów tech-
nicznych pojazdów (wymiarów zew-
nętrznych, mas itp.) wraz z rozwo-

jem motoryzacji były wielokrotnie zmie-
niane. Ostatnią zmianę na początku lat 
90. wprowadziła dyrektywa 89/461/EWG, 
która umożliwiła zwiększenie długości 
zestawu (ciągnik z naczepą) do 16,5 m.
Spowodowało to masowe przedłużanie na-
czep o 1,1 m. Obecnie jest to już standard, 
choć nie wiadomo jak długo.

Projekt wydłużonych naczep jest znany 
w Europie od 2005 r., kiedy niemiecki pro-
ducent zaprezentował wyniki badań wyko-

rzystania pojazdów w transporcie lokalnym 
i międzynarodowym. Okazało się, że ok. 
70% naczep na drogach Europy jest niedo-
ciążonych, przy maksymalnym wykorzysta-
niu przestrzeni ładunkowej. Rosnąca liczba 
środków transportu ciężkiego i ilość prze-
wożonych towarów skłoniły pomysłodawcę 
do lobbowania projektu w innych krajach. 
Jeśli zgromadzone dane wykażą, że wydłu-
żone naczepy mogą swobodnie poruszać 
się po drogach Europy, jest bardzo możliwe, 
że za parę lat będziemy świadkami kolejnej 
zmiany standardu długości zestawu ciągni-
ka siodłowego z naczepą.

Pionierzy zmian

W połowie 2009 r. fi rmy Wielton i Kögel 
wraz z Instytutem Transportu Samo-
chodowego i pod patronatem Minister-
stwa Infrastruktury, uruchomiły projekt 
badawczy naczep dłuższych o 1,3 m od 
standardu europejskiego, z możliwością 
załadunku 37 europalet. Pojazdy biorące 
udział w projekcie „oddziaływanie zesta-
wu ciągnik siodłowy – naczepa o zwięk-
szonej długości o 1,3 m na infrastrukturę 
drogową, środowisko oraz system bez-
pieczeństwa” po przeprowadzeniu badań 

Zmierzch czy przyszłość?
Przy obecnych cenach paliw i rozbudowywanej sieci płatnych dróg, zwiększanie 
efektywności transportu nabiera szczególnego znaczenia, a jeśli wprowadzane rozwiązania 
podobają się ekologom, można mówić o pełni sukcesu!

W naczepach Kögel Euro Trailer środkowa 
oś znajduje się w odległości 8000 mm od sworznia 
królewskiego, przy czym rozstaw między pierwszą 

a drugą osią jest równy 1410 mm, a między 
drugą i trzecią – 1310 mm.

Różnica w cenie między zwykłą a wydłużoną naczepą 
Kögel nie jest zbyt wygórowana i wynosi 3 tys. euro. 
W Polsce największym zainteresowaniem cieszą się 

odmiany kurtynowe w wersji Mega.

W takiej perspektywie wydłużona naczepa Wielton 
wygląda bardzo imponująco i niesie ze sobą wiele 
korzyści. Trudno przewidzieć losy projektu, 
ale nowatorski pojazd wpływa m.in. na zmniejszenie 
liczby zestawów ciężarowych, pociągając za sobą 
ograniczenie zużycia paliwa, a przez to mniejszą 
emisję szkodliwych substancji.
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homologacyjnych uzyskały od Minister-
stwa Infrastruktury decyzję zwalniającą 
z uzyskania świadectwa homologacji 
na 300 sztuk (150 szt. Wielton i 150 szt. 
Kögel), na podstawie której pojazdy zo-
stały dopuszczone do ruchu na drogach 
publicznych. Oczywiście mają one nor-
malny dowód rejestracyjny, co umożliwia 
ich sprzedaż w przyszłości na rynku wtór-
nym. Na jesieni 2010 r. do projektu dołą-
czył Schmitz Cargobull z inicjatywy EWT 
Truck & Trailer. Całkowita liczba wydłu-
żonych pojazdów, jaka może poruszać się 
po polskich drogach nie uległa zmianie, 
pulę 300 sztuk naczep podzielono równo 
pomiędzy trzech producentów. Jednym 
z najważniejszych argumentów, które zde-
cydowały o przystąpieniu kolejnej fi rmy, 
była kiepska sprzedaż nowatorskich na-
czep, wynikająca m.in. z ogólnoświatowe-
go kryzysu gospodarczego czy przekształ-
ceń własnościowych w fi rmie Kögel. Jeśli 
na rynek uda się wprowadzić więcej po-
jazdów, grupa poddana badaniom będzie 
bardziej reprezentatywna.

Na własny sposób

Każdy z trzech producentów miał inne 
podejście przy konstruowaniu wydłu-
żonych naczep. Wielton oferuje pojazdy 
o nazwie Long Max w wersji kurtynowej 
o wysokości siodła 1150 mm (100 m3) oraz 
950 mm (111 m3), ich długość wewnętrz-
na to 14 920 mm, co umożliwia załadunek 
trzech europalet więcej. Oba modele mają 
tą samą odległość między sworzniem kró-

lewskim, a środkową osią (7700 mm), wy-
dłużono tylną część naczepy, co oznacza, 
że promień zawracania pojazdu nie uległ 
zmianie w porównaniu do tradycyjnych 
rozwiązań. W celu zwiększenia stabilności 
i sztywności tylnej części ramy podczas 
przeładunków na końcu pojazdu zamon-
towano dwie dodatkowe nogi podporowe 
zakończone rolkami.

Pozostali producenci uczestniczący 
w projekcie nie stosują tylnych podpór, 
ich wydłużone naczepy mają przesunięty 
do tyłu o ok. 0,5 m wózek jezdny, co za-
pewnia odpowiednie podparcie dla całej 
konstrukcji. Ofertę wydłużonych naczep 
Kögel tworzą „fi ranki” i chłodnie Euro 
Trailer. Schmitz na razie sprzedaje takie 
pojazdy w wersji chłodniczej SKO Long 
Cool, choć nie wykluczone, że przy odpo-
wiednim zainteresowaniu rynku pojawi się 
również wydłużona naczepa izotermiczna. 
Różnice w asortymencie tych dostawców 
są bardzo pożądane, bo nikt nie wchodzi 
sobie w drogę, można też dotrzeć do więk-
szej liczby klientów.

Nie zawsze różowo...

Wydłużone zestawy są traktowane spe-
cjalnie, więc nie mogą poruszać się po dro-
gach Europy tak, jak standardowe pojazdy 
tego typu. Wymagają zezwoleń płatnych, 
wydawanych przez specjalizowane jed-
nostki. Jest to związane z przekroczeniem 
parametrów technicznych, tj. długości 
zestawu 17,8 m (wg obecnych przepisów 
dopuszczalne jest 16,5 m) oraz długości 

sprzęgowej (od sworznia zaczepowego do 
końca pojazdu) 13,3 m (wg przepisów może 
być 12 m). Pozostałe parametry są zgodne 
z obowiązującym prawem (nacisk na osie, 
wysokość, dmc itp.). Długość nie jest tak 
newralgicznym parametrem w transporcie, 
jak wysokość czy szerokość, toteż opłaty nie 

są przesadnie wygórowane. W Polsce jest 
to 5 zł za każdy dodatkowy metr długości 
(rozpoczęty), co w rezultacie daje 10 zł. Ze-
zwolenie wydaje Starostwo Powiatowe od-
powiadające siedzibie klienta.

We wszystkich krajach uczestniczących 
w projekcie uregulowano tryb poruszania 
się wydłużonych naczep. Wyjątek stanowią 
Niemicy. W państwie, w którym projekt 
się zrodził, nadal nie podjęto stosownych 
uregulowań prawnych dopuszczających 
ww. pojazdy do ruchu na bazie specjalnych 
pozwoleń. Zezwolenia dotyczące trans-
portów ponadgabarytowych nie mogą być 
wykorzystywane w przypadku przewozów 

Ireneusz Jagiełło, 
prezes zarządu EWT Truck & Trailer

„Będziemy wniosko-
wać o wydłużenie pro-
jektu jeszcze o rok. Fir-
ma Schmitz dołączyła 
do niego najpóźniej, 
co ograniczyło nasze 
szanse na sprzedaż 
zadowalającej liczby 
pojazdów.”
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żonych naczep nie mogą być fi rmy świad-
czące usługi wynajmu naczep. To wszystko 
sprawia, że cieszą się one umiarkowanym 
powodzeniem. Dotychczas sprzedano 
mniej niż 20 takich pojazdów...

Okiem kierowcy

Bez względu na konstrukcję podwozia, 
tył wydłużonej naczepy podczas poko-
nywania zakrętów „zachodzi” nieco bar-
dziej niż w tradycyjnym pojeździe. Nie 
odczuwa się tego podczas manewrowania 
w dużych centrach przeładunkowych, 
ale na ciaśniejszych placach lub skrzyżo-
waniach. Z tego względu jazda z wydłu-
żoną naczepą wymaga większej uwagi, 
skupienia i przewidywania. Konieczność 
zachowania większej precyzji oraz więk-
sza długość zestawu wpływają też na czas 
wykonywania tych manewrów: kierow-
ca musi się dobrze zastanowić, czy zdąży 
przed pędzącym samochodem osobowym. 
Inną konsekwencją dłuższego zwisu jest 
mniejszy kąt zejścia, choć ten może do-
skwierać tyko w wyjątkowo „niecywili-
zowanych” miejscach przeładunkowych. 
W takich sytuacjach najlepiej zapewnić 
sobie pomoc drugiej osoby, i gdy podjazd 
okaże się zbyt stromy, skorzystać z innej 
rampy lub przeładować naczepę wózkiem. 
Wydłużona naczepa ma większą masę 
własną ograniczającą ładowność, a także 
większą o ok. 4 m2 powierzchnię boczną, 
co może mieć znaczenie przy bocznym 
wietrze.

Analizując te spostrzeżenia, nabywców 
wydłużonych naczep należy upatrywać 
przede wszystkim wśród fi rm operujących 
między dużymi centrami dystrybucyjny-
mi. Często realizują one stałe zlecenia, 
w których łatwiej o planowanie i powta-
rzalność tras. W takich miejscach kierow-
ca może mieć pewność, że nie napotka 
na trudności z podjazdem. Małe przed-
siębiorstwa transportowe, zmuszone do 
podejmowania drobnych, jednorazowych 
zleceń, są narażone na konieczność ob-
sługi placówek nie przystosowanych do 

powiększonego zestawu. Choć w takiej 
fi rmie liczy się każda złotówka, a wydłu-
żona naczepa zapewnia większą wydaj-
ność, górę wezmą argumenty praktyczne.

Co dalej?

Zwiększenie przestrzeni ładunkowej 
o 8÷10% umożliwia zmniejszenie liczby 
zestawów niezbędnych do wykonania zle-
cenia transportowego. Wpływa to na re-

dukcję zużycia paliwa, opłat autostrado-
wych i emisji spalin do środowiska. Część 
ekologiczna projektu jest niewątpliwie 
jedną z najbardziej interesujących Komi-
sję Europejską. Nowatorski projekt ma 
być realizowany do końca br., ale wcze-
śniej muszą być przeprowadzone analizy 
i podsumowania. Oznacza to, że wydłu-
żone naczepy dla tego etapu badań mogą 
być rejestrowane tylko do końca sierpnia 
(test pojazdu musi trwać co najmniej 
3 miesiące). Z dotychczasowych ankiet 
wynika, że w polskiej infrastrukturze dro-
gowej nie ma przeszkód, które ogranicza-
łyby możliwość zastosowania dłuższych 
naczep. Jeśli dalej nie pojawią się żadne 
problemy, to Polska jako jeden z uczest-
ników badań, zgłosi do Komisji Europej-
skiej projekt zmiany przepisów dotyczą-
cych długości pojazdów. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Kögel, Wileton

towarów spaletyzowanych, gdyż dotyczą 
wyłącznie ładunków niepodzielnych, jak 
np. konstrukcje stalowe, elementy elektrow-
ni wiatrowych itd. Ładunki przestrzenne 
i paletowe są w pełni podzielne i mogą 
być rozdzielnie przeładowywane. Ten 
fakt stwarza wiele komplikacji w prze-
jazdach przez terytorium Niemiec 
i utrudnia rozwój projektu. Wiemy, że 
dla polskich klientów ok. 90% zleceń na 
transport z zachodniej Europy wiąże się 
z przejazdem przez Niemcy. Oczywiście 
to ograniczenie dotyczy tylko pozosta-
łych państw uczestniczących w projekcie, 
bo niemieccy kierowcy mogą swobodnie 

wykorzystywać wydłużone naczepy. Po-
nadto w Niemczech wydano zezwolenie 
na dopuszczenie do ruchu aż 600 takich 
pojazdów. Z drugiej jednak strony ten 
aspekt formalnie nie dotyczy obecnej sytu-
acji. Naczepa zarejestrowana w Polsce nie 
powinna opuszczać jej granic, bo chodzi 
przecież o badania w warunkach krajo-
wej infrastruktury drogowej. Być może 
wynika z tego jeszcze jedno ograniczenie, 
jakim jest możliwość współpracy tylko 
z jednym, ustalonym wcześniej ciągni-
kiem. W ten sposób nabywcami wydłu-

W trakcie załadunku wózkiem widłowym, długi zwis 
naczepy jest poddawany dużym obciążeniom. By przeciw-
działać zginaniu ramy, w naczepie Wielton Long Max 
zastosowano kółka podporowe o regulowanej wysokości.

Na ograniczonych 
przestrzeniach widać najlepiej, 
o ile więcej miejsca potrzebuje 

wydłużona naczepa. 

Obecnie Schmitz sprzedaje wydłużone 
naczepy w wersji chłodniczej, 
ale nie wykluczone, że w przyszłości 
pojawią się izotermy.

Krzysztof Adamiuk, 
dyrektor sprzedaży Kögel Polska

„Wydłużone naczepy 
mają przed sobą przy-
szłość, ale na lepsze 
wyniki sprzedaży trze-
ba trochę poczekać. 
Klienci obawiają się 
dodatkowych opłat 
i nie wiadomo, jak 
potoczą się losy pro-

jektu. Dużym ograniczeniem jest też brak 
zezwolenia przejazdu przez Niemcy.” 

Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy Wielton

„Przez ostatnie dwa 
lata rynek charaktery-
zował się bardzo du-
żym spadkiem sprzeda-
ży naczep skrzyniowo-
-plandekowych i na ten
trudny okres natrafi-
ła naczepa typu Long 
(produkt zupełnie nie-

znany). Nasi przewoźnicy nie dostrzegali 
w tej nowości szansy dla siebie, tylko do-
datkowy problem, co przełożyło się na małą 
sprzedaż. Potencjalnych nabywców od-
straszyły również opłaty, jakie użytkownicy 
tych naczep muszą ponosić, oraz nieure-
gulowany stan prawny w Niemczech, czyli 
w zasadzie brak możliwości legalnego poru-
szania się tam tymi naczepami.” 
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W  czerwcu ofi cjalnie ru-
szyła nowa Akademia 
Jazdy Iveco. Ma dosko-

nalić umiejętności prowadzenia 
samochodu ciężarowego i uczyć, 
jak wykorzystać jego specyfi kę. 
Koncerny samochodowe ciągle 
pracują nad technologiami po-
zwalającymi zmniejszyć rachun-
ki za paliwo. Jednak największe 
możliwości redukcji kosztów 
tkwią właśnie w technice jaz-
dy. Tu przede wszystkim liczy 
się człowiek. Warto pamiętać, 
że niewyszkolony kierowca jest 
największym zagrożeniem dla 
kieszeni przewoźnika. Istotne 
jest również to, że technologie 
stosowane w pojazdach są coraz 
bardziej zaawansowane, wraz 
z nimi zmieniają się też zasady 
prowadzenia pojazdu. Za brak 
wiedzy w tym przypadku płaci 
się słono. 

Zużycie paliwa, opon i ma-
teriałów eksploatacyjnych oraz 
bezpieczny sposób prowadzenia 
wpływają na zyski fi rmy. Eko-
nomiczna jazda pozwala zre-
dukować zużycie paliwa nawet 
o 12% przy jednoczesnej reduk-
cji emisji spalin. Prawdopodo-
bieństwo uczestniczenia w wy-
padku drogowym wyszkolonego 
kierowcy jest o wiele mniejsze, 
co owocuje niższymi składkami 
na ubezpieczenie.

Styl jazdy to kluczowy czyn-
nik, który ma olbrzymi wpływ 
na efektywność pojazdu. Zmia-
na nie jest trudna. Czasami 
jednak przydaje się dobra mo-
tywacja. 

Kursy w Akademii Jazdy 
Iveco zwiększają umiejętno-
ści jazdy i lepiej zapoznają 
z pojazdem. Szkolenia orga-
nizowane są u dilerów lub na 
prośbę klienta w jego siedzi-
bie. Trwają jeden lub dwa dni. 
Bierze w nich udział 8 kursan-
tów, którzy są dzieleni na dwie 
grupy. Zawsze podczas szko-
lenia obecny jest instruktor 
– Krzysztof Rogalski i trener 
odpowiedzialny za dany re-
gion.

Podczas szkolenia, w ramach 
zajęć teoretycznych uczest-
nicy dowiadują się, na czym 
polega ekonomiczny styl jaz-
dy i jak właściwie dbać o stan 
techniczny ciężarówek. Oma-
wiane są wybrane przepisy 
i na bieżąco komentowane. 
W zajęciach praktycznych wy-
korzystywany jest w pełni ob-
ciążony, 40-tonowy zestaw: cią-
gnik Iveco Stralis lub EcoStralis 
z naczepą. Jazdy odbywają się 
w terenie pagórkowatym, co 
ma na celu wyćwiczenie umie-
jętności korzystania z hamulca 
wydechowego i zwalniacza oraz 
energii kinetycznej rozpędzonej 
ciężarówki przy pokonywaniu 
wzniesień.

Za szkolenie trzeba zapłacić 
790 zł netto od osoby. Nabyw-
cy Ecostralisa otrzymują kurs 
w pakiecie.

Szkoła na życzenie może zor-
ganizować szkolenie z techniki 
jazdy również pojazdem dystry-
bucyjnym lub budowlanym. ▐

Fot. K. Dziewicka

Szkolenie to podstawa!
Nowoczesny pojazd 
wymaga odpowiedniego 
przeszkolenia, 
żeby mógł w pełni 
służyć swoim 
użytkownikom. 
Jak dodamy 
do tego ekonomię 
i bezpieczeństwo 
rachunek wydaje się 
prosty.
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Dodatkowym problemem jest zanie-
czyszczenie środowiska i globalne 
ocieplenie. Choć pojazdy ciężarowe 

odpowiadają jedynie za 6% emisji CO2, 
nie można pozostać wobec tego obojęt-
nym, bo wszyscy jesteśmy uzależnieni od 
transportu drogowego. W tym aspekcie 
droga ku przyszłości wiedzie po dwóch 
symbolicznych mostach: jeden tworzą 
alternatywne paliwa, drugi zwiększanie 
efektywności energii. Rozpatrując rozwią-
zania zastępcze, trzeba mieć na uwadze, że 
często są one bardzo kosztowne. Powinno 
się więc wybierać te najefektywniejsze. 
Warto również pamiętać, że ograniczenie 
zużycia ropy o 50%, pozwoli wydłużyć czas 
korzystania z niej dwukrotnie. Dotyczy to 

zarówno eksploatacji samochodów, jak 
i ich produkcji. 

To właśnie skłoniło Volvo Trucks do 
maksymalnego ograniczania energochłon-
ności stosowanych procesów. Od 2007 r. 
fi rma dysponuje siedmioma pojazdami, 
z których każdy ma inny, alternatywny 
układ napędowy. Teraz fi rma zaprezento-
wała trzy koncepcje alternatywnych ukła-
dów napędowych, z których dwie nieba-
wem wyjadą na europejskie drogi.

Mieszczuch

W czerwcu br. uruchomiono produkcję 
pierwszej seryjnej partii Volvo FE Hybrid. 
Ich dostawy będą realizowane w latach 

2011 – 2013 do 13 wybranych krajów Euro-
py (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, 
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Austria, 
Szwajcaria, Włochy, Holandia, Belgia, 
Luksemburg), choć niewykluczone, że 
w dłuższej perspektywie obszar sprzedaży 
może zostać poszerzony o kolejne rynki. 
Nowe pojazdy na razie muszą być wytwa-
rzane w limitowanych seriach, bo techni-
ka hybrydowa wymaga indywidualnych 
rozwiązań produkcyjnych, a akumulatory 
podlegają ciągłemu rozwojowi. Niezbędne 
są również szkolenia, które zagwarantują 
odpowiednią obsługę posprzedażną.

Napęd hybrydowy najlepiej sprawdza się 
w intensywnym ruchu miejskim, wymaga-
jącym częstego zatrzymywania się i rusza-

Z myślą o przyszłości
Zasoby ropy naftowej są coraz mniejsze, a czasy, w których odkrywaliśmy nowe złoża, 
dawno już minęły. Nietrudno przewidzieć skutki wzrostu konsumpcji przy jednoczesnym spadku 
dostępności surowca. Cena ropy będzie coraz wyższa.

Cichsze i bardziej przyjazne dla środowiska samochody hybrydowe Volvo Trucks zużywają do 30% 
mniej paliwa. Głównym obszarem ich zastosowań ma być dystrybucja towarów i wywóz nieczystości 
na terenach miejskich. Są oferowane w klasie o dmc 26 t.

33

22

11

Schemat działania hybrydowego układu 
napędowego w pojazdach Volvo

1. Ruszając z miejsca, pracuje tylko silnik 
elektryczny (E/G), zapewniając wysoki moment 

obrotowy i bardzo niski hałas. Przekładnia I-Shift 
oraz jednostka sterująca układem napędowym 

(I+PMU) dobiera przełożenia oraz zarządza 
przepływem energii elektrycznej. 2. Przy wyższej 

prędkości zostaje uruchomiona jednostka spalinowa 
(D) i oba silniki pracują jednocześnie. 

3. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia silnik 
elektryczny działa jak generator prądu i ładuje 

akumulatory (B). 
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nia z miejsca. Z testów prowadzonych od 
2008 r. we współpracy z kilkoma fi rmami 
transportowymi wynika, że zależnie od 
specyfi ki transportu, model FE Hybrid za-
pewnia niższe zużycie paliwa i emisję CO2 
o 15÷20%. W hybrydowych śmieciarkach 
z elektrycznym napędem mechanizmu 
zagęszczającego oszczędności te mogą 
sięgać nawet 30%. To efekt zastosowane-
go równoległego układu hybrydowego, 
w którym silnik spalinowy i elektryczny 
mogą być wykorzystywane jednocześnie 
i niezależnie od siebie. Włączanie poszcze-
gólnych źródeł mocy odbywa się auto-
matycznie. Podczas jazdy na pierwszym 
biegu działa wyłącznie napęd elektryczny, 
zapewniający dynamiczne przyspieszanie. 
W kolejnej fazie układ napędowy prze-
chodzi w tryb hybrydowy, wykorzystując 
oba źródła mocy. Podczas hamowania na-
stępuje odzyskiwanie energii elektrycznej, 
dzięki czemu nie zachodzi konieczność 
„zewnętrznego” doładowywania akumu-
latorów.

Hybrydowe Volvo jest napędzane 7-li-
trowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 
340 KM i maksymalnym momencie obro-
towym 1300 Nm w wersji przeznaczonej 
pod zabudowę śmieciarką. Odmiana dla 
transportu dystrybucyjnego zapewnia nie-
co słabsze osiągi, odpowiednio 300 KM 
i 1160 Nm. Silnik spalinowy jest sprzężony 
z silnikiem elektrycznym o mocy 120 kW, 
zasilanym bateriami litowo-jonowymi, od-
pornymi na wielokrotnie powtarzające się 
cykle ładowania i rozładowywania. Na uli-
cy samochód ciężarowy z takim napędem 
pracuje niemal bezgłośnie, co jest korzyst-
ne nie tylko dla środowiska i okolicznych 
mieszkańców, ale także dla jego kierowcy 
i reszty załogi. Natężenie hałasu podczas 
przyspieszania jest dwukrotnie niższe niż 

w tradycyjnym pojeździe tej samej klasy, 
ale wyposażonym tylko w silnik spalinowy.

W dwójnasób

W sierpniu Volvo rozpocznie seryjną 
produkcję pojazdów zasilanych jedno-
cześnie metanem i olejem napędowym. 
Model Volvo FM MethaneDiesel jest 
napędzany 13-litrowym silnikiem wyso-
koprężnym rozwijającym moc 460 KM 
i moment obrotowy 2300 Nm. Udział me-
tanu stanowi maksymalnie 75%, chociaż 
te proporcje mogą ulegać zmianie zależ-
nie od warunków użytkowania pojazdu. 
W porównaniu z konwencjonalnymi sil-
nikami gazowymi o zapłonie iskrowym 
jednostka zasilana jednocześnie metanem 
i olejem napędowym ma od 30 do 40% 
wyższą sprawność, co oznacza zużycie 
paliwa niższe nawet o 25%.

Dzięki połączeniu dwóch technologii 
zasilania, Volvo FE MethaneDiesel oferu-
je znacznie większy zasięg w porównaniu 
do samochodów ciężarowych z silnikiem 
o zapłonie iskrowym zasilanym sprężo-
nym gazem ziemnym. W rezultacie po raz 
pierwszy pojawiła się możliwość zastoso-
wania „gazowych” ciężarówek w trans-
porcie regionalnym, a nawet długodystan-
sowym. Dla zestawu ciągnik z naczepą 
o masie całkowitej 40 t zapas gazu w zbior-
nikach wystarczy do przejechania nawet 
500 km w normalnych warunkach drogowych.

Pod względem technicznym nie ma 
istotnych różnic konstrukcyjnych między 
jednostką dwupaliwową a konwencjonal-
nym silnikiem wysokoprężnym. Zasad-
nicza różnica dotyczy wtryskiwaczy gazu, 
zamontowanych w specjalnym korpusie 
między kolektorem dolotowym a blokiem 
cylindrów. Ponadto pojazd jest wyposa-

żony w izolowane termicznie butle, prze-
chowujące skroplony gaz w temperaturze 
–140°C pod ciśnieniem 5÷8 bar. Pozostałe 
modyfi kacje to: specjalny katalizator spa-
lin oraz automatyczny zawór upustowy 
działający przy ciśnieniu 15 bar z komi-
nem zamontowanym z tyłu kabiny.

Przeprowadzone przez Volvo testy wy-
kazały, że dwupaliwowe jednostki napędo-
we są równie niezawodne, co tradycyjne 
silniki wysokoprężne. Zapewniają podob-
ne osiągi, a jeśli gaz się wyczerpie, silnik 
może kontynuować pracę, spalając tylko 
olej napędowy. Przejście na inny rodzaj 
paliwa odbywa się automatycznie, o czym 
kierowca jest informowany za pośrednic-
twem lampki kontrolnej w zestawie wskaź-
ników.

Pod koniec maja Volvo Trucks rozpo-
częło przyjmowanie zamówień na model 
FM MethaneDiesel. Koncern szacuje, że 
w tym roku sprzeda 100 swoich dwu-
paliwowych samochodów ciężarowych 
w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii, czy-
li krajach o najlepszej dostępności skroplo-
nego gazu. W 2012 r. produkcja powinna 
zostać zwiększona do 400 sztuk, a obszar 
sprzedaży poszerzony o kolejne rynki.

Paliwo przyszłości?

Dzisiaj nikt nie wie, jakie paliwo będzie 
stosowane w samochodach ciężarowych za 
10 lat. Jedną z alternatyw testowaną przez 
Volvo wspólnie z fi rmami przewozowymi 
jest Bio-DME. Przy 95% redukcji emisji 
CO2 w porównaniu do oleju napędowe-
go, braku emisji sadzy i wysokiej ogólnej 
sprawności energetycznej, istnieją wszel-
kie przesłanki, by Bio-DME zostało pali-
wem przyszłości.

Układ napędowy z wykorzystaniem Bio-DME jest bardzo korzystny, bo zapewnia o 95% niższą emisję CO2 w porównaniu z olejem napędowym, 
wyjątkowo małą emisję cząstek stałych i tlenków azotu oraz osiągi i właściwości jezdne typowe dla klasycznych rozwiązań. Unia Europejska szacuje, 
że do 2030 r. Bio-DME może zastąpić połowę oleju napędowego wykorzystywanego obecnie przez transport drogowy.

Pojazdy DME są zasilane tylko gazem, więc 
tradycyjne zbiorniki na olej napędowy musiały 
ustąpić miejsca specjalnym butlom.
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Chcąc w praktyce ocenić wszystkie po-
tencjalne korzyści, Volvo zamierza wy-
próbować Bio-DME w zakrojonych na 
szeroką skalę testach eksploatacyjnych. 
Kilkanaście pojazdów Volvo FH zasila-
nych tym paliwem rozpoczęło już regu-
larną pracę u klientów w Szwecji. Próby 
potrwają do końca 2012 r., po czym zosta-
nie dokonana gruntowna ocena wyników 
w celu wyznaczenia kierunku przyszłych 
prac rozwojowych.

Wykorzystywany w projekcie Bio-
-DME pochodzi z pilotażowej wytwórni 
Chemrec na północy Szwecji. Surowcem 
jest ług czarny, czyli półpłynny produkt 
uboczny w przemyśle celulozowym. 
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, 
że Szwecja jest w stanie wytworzyć wy-
starczającą ilość Bio-DME do zastąpie-
nia połowy zużywanego przez transport 
w tym kraju oleju napędowego. Bio-
-DME można też produkować z innych 
surowców odnawialnych, takich jak: po-
zostałości drzewne, odpady komunalne 
czy obornik.

Co lepsze?

Patrząc w przyszłość, trzeba stwierdzić, 
że nie ma jednego alternatywnego układu 
napędowego, który odpowiadałby wszyst-
kim potrzebom. Z tego względu zachodzi 
konieczność pracy z kilkoma rozwiązaniami 
jednocześnie, by równolegle je rozwijać. Dla 
producentów samochodów ciężarowych naj-
wygodniejsza byłaby kontynuacja produkcji 
pojazdów napędzanych tylko olejem napę-
dowym. W ruchu miejskim najlepiej spraw-
dzi się napęd hybrydowy, w transporcie 
regionalnym i długodystansowym Metha-
neDiesel albo DME. Obecnie ok. 80% prze-
wozów jest realizowana samochodami cię-
żarowymi, a ich udział w ciągu najbliższych 
15 lat wzrośnie o kolejne 40÷50%. Transport 
kolejowy i morski od wielu lat praktycznie 
nie rozwija się. Takie dane jeszcze bardziej 
uświadamiają konieczność niezwłocznego 
badania i wdrażania alternatywnych ukła-
dów napędowych. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Volvo, K. Wójtowicz

Eter dimetylowy (CH3OCH3) znany 
także jako dimetyloeter (skrót DME) 
to bezbarwny gaz o charakterystycz-
nym zapachu, używany m.in. jako gaz 
rozpylający w sprayach. Dzięki właści-
wościom takim jak: niska temperatura 
samozapłonu i wysoka liczba cetanowa, 
DME świetnie sprawdza się w silnikach 
o zapłonie samoczynnym. Zwłaszcza od-
miana Bio-DME wytwarzana z bioma-
sy, która zapewnia bardzo niski stopień 
oddziaływania pojazdu na środowisko. 
Modyfi kacje standardowej jednostki na-
pędowej ograniczają się tylko do układu 
wtryskowego i sterowania silnika. Głów-
ne różnice dotyczą układu paliwowego, 
bo zamiast tradycyjnych zbiorników 
są montowane butle pozwalające na 
przechowywanie gazu w postaci ciek-
łej. Z punktu widzenia kierowcy samo-
chód ciężarowy zasilany DME jest w peł-
ni porównywalny ze swoim odpowied-
nikiem wykorzystującym olej napędowy. 
Osiągi i właściwości jezdne są niemal 
takie same.

Volvo FM MethaneDiesel to inwestycja, która się opłaca. Takie pojazdy są nieco droższe w zakupie, lecz
w większości krajów różnica w cenie szybko się zwróci, bo metan jest zwykle dużo tańszy od oleju napędowego.

Na tablicy rozdzielczej w Volvo FE 
MethaneDiesel znajduje się dodatkowy 
wskaźnik informujący o zapasie metanu.

Cykl pracy 4-suwowego silnika 
zasilanego gazo-dieslem.

1. Suw dolotu – wtrysk gazu 
i napełnienie cylindra powietrzem. 

2. Suw sprężania – sprężenie mieszanki 
gazowo-powietrznej, wzrost ciśnienia 

i temperatury w komorze spalania, 
wtrysk oleju napędowego. 3. Suw pracy 

– samozapłon oleju napędowego, 
zapłon gazu, wzrost ciśnienia. 4. Suw 

wylotu – usuwanie spalin z cylindra.

Między kolektorem dolotowy 
a blokiem cylindrów w silniku zasilanym 

jednocześnie metanem i olejem 
napędowym jest montowany dodatkowy 

korpus z wtryskiwaczami gazu.

Metan wybrano przede wszystkim ze względu 
na duże zasoby tego gazu, jego niski stopień 
oddziaływania na środowisko i relatywnie niską 
cenę. Do transportu gazu w stanie ciekłym (LNG) 
stosowane są specjalne butle izotermiczne.
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Scania Euro 6
WYZNACZAMY STANDARDY.

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

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

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

konfiguracjach osi.



K ilkaset koni nie może służyć tyl-
ko do pracy. To byłoby bezdusz-
ne. Ciężarówki dzień i noc krążą 

po całym kontynencie. Mechanicznie 
niemal doskonałe, gnają miesiąc po 
miesiącu, rok po roku póki licznik nie 
minie okrągłego miliona kilometrów. 
Niektóre pracują jeszcze dłużej. Są ta-
kie, co zostają na zawsze. Odremonto-
wane i wypielęgnowane spędzają czas 
od zlotu do zlotu. Jako duma kierowcy, 
maskotka firmy, stary kumpel. Cięża-
rówki fascynują, budzą podziw i na-
prawdę dają się lubić. 

Producenci o tym wiedzą. Szykują spe-
cjalne, najczęściej limitowane serie, prze-
znaczone dla tych, którym nie jest obojęt-
ne, czym jeżdżą. Dla których ciężarówka, 
to sprawa osobista. 

Zmiany

Niewiele trzeba, aby wzbogacić osobo-
wość ciężarówki. Zarazem sposobów na 
to jest mnóstwo. Podpowiada je sama syl-
wetka pojazdu. W przeciwieństwie do auta 
osobowego, ciężarówka jest „rozczłonko-
wana”. Osobno kabina, osobno zderzak 
i podwozie. W każdym elemencie tkwią de-
tale, które można poprawić. Najczęściej 
modyfikuje się ciągniki, więc do zagospo-
darowania zostaje również cały tył kabiny 
i góra ramy z siodłem. W ogóle ciągnik 
jest stworzony do przeróbek. Z naczepą 
wygląda nieźle, ale bez niej to prawie 
wyścigówka. Pochylony do przodu jak 
maratończyk, krótki, zwarty. Pod do-
brym kierowcą może kręcić bączki jak 
Corvette. 

Producenci zwykle ograniczają się do 
oryginalnego malowania kabiny. Czasem 
dodają kilka ozdobników, np. lakierowane 
lub chromowane lusterka, fanfary i lśniące 
felgi. W kabinie jest najczęściej komplet wy-
posażenia, jakie wylicza lista opcji. Niektó-
rzy dodają nietuzinkową tapicerkę. Zwykle 
skórzaną. Drewno na tablicy rozdzielczej 
nie jest obowiązkowe. Ostatnio modne są 
powierzchnie naśladujące wypolerowany 
marmur czy ultranowoczesne tworzywa. 

Zmiany w układzie napędowym? Żad-
ne, a jeśli już to zmierzające w przeciwnym 
kierunku niż w Lamborghini. Wpraw-
dzie stosowane silniki należą zwykle do 
najmocniejszych, ale dobiera się do nich 
zautomatyzowaną skrzynkę biegów i ta-
kie przełożenie mostu, aby samochód był 
ekonomiczny. Troska o niskie spalanie 

Do oporu
Można luksusowo, można i sportowo. Limitowanym seriom 
ciężarówek nie stawia się ograniczeń.

Głównym zamysłem edycji Volvo Ocean Race było stworzenie pojazdu, który będzie kojarzył się 
z żeglarstwem i odzwierciedlał piękno jachtów płynących w regatach Volvo Ocean Race. 

Dlatego we wnętrzu dominują skóra i ciemne materiały, podkreślone kobaltowoniebieskimi akcentami.
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Mroczna jak oblicze wikinga, 
mocna jak jego cios. Scania 

„Dark Diamond” ma świetnie 
dobrane dodatki i najmocniejszy 
ze stosowanych wtedy silników. 

jaki przemierzył glob dookoła w latach 
2005-06. Żeglarstwo jest sportem dość 
ekskluzywnym, który u większości ludzi 
budzi pozytywne, ale nader nieokreślone 
skojarzenia. W 2010 r. fi rma zdecydowała, 
że zagra na lepiej znaną melodię. W Euro-
pie Środkowej i Wschodniej wylansowała 
z okazji mistrzostw świata w piłce nożnej 
Volvo FH „World Cup 2010”. Dodatkiem 
do samochodu był bilet na jeden z meczy 
w RPA i szansa odwiedzenia miejscowych 
atrakcji turystycznych. 

W tym roku fi rma wróciła do edycji 
„Volvo Ocean Race”. Na cześć regat, które 
rozpoczną się jesienią tego roku, powsta-
ła właśnie limitowana seria Volvo FH 
i FH16. Kabiny tych pojazdów dostępne 
są w dwóch kolorach: białym „Millen-
nium Silver Metallic” i granatowym „Dark 
Knight Pearl”. Wyróżnia je lakierowana 
czarna krata wlotu powietrza, boczne pa-
ski ozdobne z motywem fali, napis „Volvo 
Ocean Race” nad szybą oraz emblematy 
„Limited Edition”. 

Wnętrze wypełnia atmosfera żeglarstwa. 
Wszechobecna skóra, ozdobne szwy i ha-
ft owane wstawki podkreślają jego wyjąt-
kowość. Fotele mają niebieskie wzory, na-
tomiast koło kierownicy, dywaniki, panele 
drzwiowe i uchwyty ozdobiono oryginalną 
niebieską nitką. Całość dopełniają zawiesz-
ki zasłon, wykonane ze sznura żaglowego.

Klimaty

Ciężarówki „okolicznościowe” podbudo-
wują wizerunek fi rmy. Robią to w sposób 
zupełnie bezpośredni i przez to są mniej 
subtelne niż samochody budowane po pro-
stu z zamiłowania. Z chęci dokonania cze-
goś wyjątkowego. Oczywiście i to dążenie 
w wypadku producentów wpasowuje się 
w rubryki przychodów i rozchodów, lecz 
mimo to pozwala osiągnąć unikalny efekt. 
Również przez to, że wykorzystuje roz-
wiązania niestandardowe, a nie tylko „full 
opcję” i ładnie ułożone paseczki. 

Specjalistą jest tu Scania. Kolejne cię-
żarówki z serii, nazwijmy ją „Klejnotów”, 
są jędrne, soczyste, bliskie wyobrażeniu 
o samochodzie, który jest tylko twój, spe-
cjalnie dla ciebie. Powstają zresztą przy 
udziale wybitnego specjalisty od tuningu 
ciężarówek. Sven-Erik „Svempa” Bergen-
dahl wie, co znaczy indywidualność nie za-
truta sugestiami z narady działu marketin-
gu. Scania R V8 „Dark Diamond” z 2009 r.
jest przykładem odważnego, mrocznego 
stylu. Ciemny, chmurny lakier poorany 
ciemnymi bruzdami i skontrastowany 
lśniącymi felgami przemawia tym samym 
językiem, co widlasty silnik pod spodem. 

Pokazana w tym roku Scania „Black 
Amber” powstała z pomocą „Svempy” 
Bergendahla. Kluczem do sukcesu 
projektu jest harmonia wszystkich 
elementów ciężarówki. Spójrzcie 
na felgi czy lusterka wsteczne. 

i trwałość pojazdu wyklucza właściwie 
modyfi kacje służące windowaniu mocy 
i momentu obrotowego. Producenci do-
dają chętnie bogate wyposażenie z zakresu 
bezpieczeństwa, np. „inteligentny” tem-
pomat (ACC), czy urządzenie ostrzegają-
ce o niezamierzonej zmianie pasa (LDS). 
Dołączając je, chcą przekonać nabywców, 
że bezpieczeństwo jest „cool” i nie warto 
na nim oszczędzać. Uzupełnieniem jest 
czasem pakiet usług serwisowych. Nawet 
wyjątkowa ciężarówka ma do zrobienia 
całkiem zwyczajną robotę. Nabywca bę-
dzie wdzięczny, jeśli jego pieszczoszka 
nie będzie nadużywała oleju napędowego 
i długo utrzyma formę. 

Okazje

Do zbudowania wyjątkowej ciężarówki 
nie potrzebna jest specjalna okazja, ale jeśli 
się nadarzy – tym lepiej. Wówczas dyktuje 
motyw przewodni i pozwala na poczekaniu 
stworzyć legendę, która zwabi klientów. 

W 1997 r. pojawiło się Volvo FH na 
70-lecie fi rmy. Ciemnozielone, ze złotym, 
rocznicowym zdobieniem. Dziesięć lat póź-
niej powstał kolejny samochód z tego cyklu. 
Tym razem srebrzysty, ze skromnym, nie-

mal monochromatycznym malowaniem. 
Znak czasu. Kiedyś wystrój był cieplejszy, 
bogatszy. Teraz chłodny, racjonalny, skoja-
rzony z bezwzględną skutecznością. Zwykle 
limitowane ciężarówki wahają się między 
tymi dwiema skrajnościami. 

DAF, który przygotował specjalny mo-
del XF105 80th Anniversary (ang. 80 
rocznica) w 2008 r., pomalował go w dy-
namicznym, sportowym stylu. Podobnie 
prezentują się limitowane serie „White 
Edition” oraz „Blue Edition”, która poja-
wiła się jesienią 2010 r. na rynku niemiec-
kim. W jej przypadku, poza specjalnym 
malowaniem fi rma podkreślała montaż 
pakietu aerodynamicznego. Zarazem 
na dachu zamontowała dwie pary trą-
bek, które kłócą się z zamiarem popra-
wienia opływu powietrza wokół kabiny. 
Żelazna konsekwencja nie jest regułą 
w limitowanych ciężarówkach. Jedynym 
przykazaniem jest: „zrób wrażenie!” 

Kierowcy ciężarówek to najczęściej męż-
czyźni. Zadeklarowani miłośnicy sportu 
– jeśli nie uprawiający, to przynajmniej 
oglądający go w telewizji. Volvo wykorzy-
stało to, wprowadzając serię FH „Ocean 
Race”. Pomalowana w oryginalne, morskie 
motywy promowała „Volvo Ocean Race”, 
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DAF XF105 Blue Edition z 2010 r.
Od malowania wszystko się 

zaczyna. Wyposażenie zawiera 
na ogół komplet opcji, a nierzadko 

ukierunkowane jest 
na oszczędną eksploatację. 

Skromna rocznica, to i pakiet niebogaty? MAN TGX 
Anniversary Edition powstał 10 lat od chwili, gdy firma 
wprowadziła pierwszą ciężarówkę generacji „Trucknology” 
w 2000 roku. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom! 
To prekursor oferowanego obecnie EfficientLine 
– oszczędzanie ma wrodzone.

„Wyścigówka” Renault Premium 
„Truck Racing” uświetniła 

ubiegłoroczną wygraną firmy na torze. 
Numer startowy – oczywiście „1”, 
logo sponsorów i dobrze dobrane 

czerwone akcenty na ciemnostalowym 
tle wyglądają bardzo wyczynowo.

Tradycyjne kolory w nowej 
interpretacji: Actros Trust Edition. 

Pojawił się, gdy firma lansowała 
hasło „Trucks You Can Trust” 

(Ciężarówki, którym możesz 
zaufać). Odwołanie do przeszłości 
marki jest więc jak najbardziej na 

miejscu. Zwróćcie uwagę 
na czerwoną, pikowaną tapicerkę 

– zupełnie jak za dawnych lat. 
Pikowany pokrowiec zasłania 

też siodło.

Wzrost zapotrzebowania na samochody 
ciężarowe z kabinami niskowejściowymi jest 
w dużej mierze podyktowany bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. Niskowejściowa kabina 
przeznaczona jest dla śmieciarek, pojazdów 
dystrybucyjnych i innych realizujących zada-
nia transportowe, wymagające od kierowcy 
wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia 
z samochodu. Stopień znajduje się na wyso-
kości 540 mm nad jezdnią (440 mm po uru-
chomieniu funkcji „przyklęku”). Wysokość 
podłogi to 900 mm nad jezdnią (800 mm po 
uruchomieniu funkcji „przyklęku”). 

W kabinie Volvo FE LEC drzwi po stronie 
pasażera otwierają się o kąt 90 stopni. Wraz 
z nisko położonym stopniem wejściowym 
umożliwia to wychodzenie z kabiny twarzą 
zwróconą na zewnątrz, jednocześnie obser-
wując panujący wokół ruch uliczny. Podłoga 
kabiny jest całkowicie płaska. W środku może 
podróżować do czterech osób.

440 mm nad jezdnią
Volvo FE ma nowy wariant 
kabiny z nisko umieszczonym 
wejściem – LEC (Low Entry).

W pojeździe zapewniono również maksy-
malnie duże pole widzenia we wszystkich kie-
runkach. Oprócz sporych lusterek wstecznych 
i lusterek rampowych, kabinę wyposażono 
w szybę w dolnej części drzwi pasażera oraz 
dodatkowe szyby boczne za drzwiami. 

Pojazd napędza 6-cylindrowy, rzędowy sil-
nik z common rail, o pojemności skokowej 7,2 l
i mocy 300 lub 340 KM. Przystawka odbioru 
mocy zamontowana jest u góry silnika. Z silni-
kiem współpracuje automatyczna, 6-biegowa 
skrzynia AL306, w opcji z przekładnią hydroki-
netyczną TC421. Tylna oś RSS1344C o przeło-
żeniu 4,63 lub 5,29, zoptymalizowana jest pod 
kątem właściwości jezdnych i zużycia paliwa. 
Pojazd jest dostępny w konfiguracji 4×2 (dmc 
18 t) lub 6×2 (dmc 26 t) ze skrętną osią wle-
czoną, gwarantująca dobrą zwrotność nawet 
na wąskich uliczkach. Wszystkie osie mają za-
wieszenie pneumatyczne. Funkcja „przyklęku” 
przedniej osi oferowana jest w opcji. 

Volvo FE LEC można zamawiać już od 
maja. ▐

Fot. Volvo
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Więcej o wyjątkowych ciężarówkach 
w programie „Na osi” na antenie TVN Turbo 

oraz na żywo na zlocie Master Truck, 
który odbędzie się 

w tym roku 15-16-17 lipca 
w Polskiej Nowej Wsi koło Opola. 

Sponsorem programu „Na osi” jest

Jubileusz to dobra okazja, żeby przypomnieć o sobie. Volvo FH na 80-lecie 
miało szereg dodatków pomagających bezpiecznie jeździć. Jak to Volvo! 

Bliźniaki z miasta: Actros Black Liner i White Liner. Klubowy styl 
i bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa.

Burza na zawołanie. Tegoroczna „Dark 
Amber”, w odcieniu czarnego bursztynu 
z grzywą płomienistych, falujących ozdób 
i aluminiowymi felgami wypełnionymi 
czernią „Black Brillant” jest jeszcze bar-
dziej bezkompromisowa. Nie można jej 
jednak posądzić o przesyt. Oba samocho-
dy mają nietypowo wykończone detale 
i szereg dodatków, jakich nie uświadczysz 
w innych Scaniach. 

Dobre dni miewał również Mercedes. 
Jego Actros Black Edition z 2004 r. nie 
zestarzał się ani na jotę. Wlot powietrza 
z delikatnej siateczki z okazałym znakiem 
fi rmowym odwołuje się do najlepszych 
tradycji marki. Utrzymane w czerni wnę-
trze, skomponowane z materiałów tra-
dycyjnych i nowoczesnych jest esencją 
Mercedesa. Szkoda natomiast, że powstał 
tylko jeden egzemplarz Actrosa Trust Edi-
tion. Zaprezentowany w 2008 r. na targach 
w Hanowerze był nostalgiczną, aluzyjną 
podróżą w przeszłość Niemiec okresu 
„Wirtschaft swunder” – cudu gospodar-
czego. Poprzedził powojenną prosperity 
kraju i przez starsze pokolenie jest wspo-
minany nader ciepło. Trust Edition miał 
typowe dla ciężarówek z owego okresu, 

spokojne „umaszczenie”: kabinę w sto-
nowanej zieleni, czerwoną ramę i czarne 
dodatki. Gdzieniegdzie błyskał nagi me-
tal. Nawet osobnik nie zaznajomiony ze 
starymi, niemieckimi ciężarówkami mógł 
się odnaleźć w szczególnym, nieco suro-
wym klimacie tej ciężarówki. Powstała 
w fi rmie projektowej Proceda. Rękę do-
świadczonych projektantów i modelarzy 
widać od razu. 

Najnowsza propozycja spod znaku 
trójramiennej gwiazdy to para Black Li-
ner/ White Liner. Demon i anioł, negatyw 
i pozytyw. Ma ich powstać ogółem pięćset 
sztuk. Prezentują styl klubowy. Radykal-
nie ograniczoną paletę kolorów wzbogaca 
wnętrze ze skórzaną tapicerką w stłumio-
nym kolorze czekolady. 

Renault Premium Route „Truck Ra-
cing” wyprowadza nas z miejskich za-
ułków na tor wyścigowy. Powstało, aby 
uczcić zwycięstwo marki w drużynowych 
mistrzostwach European Truck Racing 
w 2010 r. Firma chwali się, że silnik do wy-
ścigów jest w 80% identyczny z seryjnym, 
co jest wymogiem FIA. Równie barwna, 
jak opowieści Francuzów z Renault, jest 
sama ciężarówka. Malowaniem naśladuje 

Actros Black Edition z 2004 r.
Rasowy Mercedes z zewnątrz 
i w środku. Klasyk w wadze ciężkiej, 
w dodatku z potężnym silnikiem V8.

zwycięski, wyczynowy bolid, a w ekspono-
wanym miejscu nosi tabliczkę „European 
Champion”. W kabinie rzuca się w oczy 
kierownica z czerwoną obręczą i tapicerka 
z logo Truck Racing. 

Agresywna czy nienagannie dostoj-
na, porażająca potęgą czy bogactwem 
ozdób, ciężarówka z limitowanej se-
rii zawsze będzie zjawiskiem nie-
zwykłym w dwójnasób. Po pierwsze 
dlatego, że rozpala wyobraźnię i nie-
wiarygodnie poprawia dobre samopo-
czucie posiadacza. Po drugie dlatego, 
że mimo to nadal jest świetnym narzę-
dziem do pracy. ▐

Michał Kij
Fot. DAF, Daimler, MAN, Renault, 

Scania, Volvo
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Twoja jazda
Można to robić za namową kolegów 
albo dla pieniędzy. Jest jeszcze jedna 
możliwość: jeżdżę, bo lubię.

cydować o miejscu montażu. 
Firmy ciężarówkowe nie mają 
zbyt wiele fantazji: jak lodówka 
to pod leżanką, jak mikrofala 
– w schowku pod sufi tem. Tam 
też najczęściej montowany jest 
ekspres do kawy, chociaż po 
gorące jedzenie i napoje niewy-
godnie jest sięgać do góry. Tylko 
Scania proponuje ekspres posa-
dowiony pod ręką, z boku ta-
blicy rozdzielczej. 

Aby przegonić nu-
dę na postoju, nie 
musisz zdawać 
się wyłącz-
nie na 
radio, 
n a -
wet 
je-
śli 

C iężarówka to styl życia. 
Sposób patrzenia na 
świat i ludzi. Tak przy-

najmniej mówią ci, którzy 
świadomie wybrali pracę za 
kółkiem. Nie trzeba jednak 
być zawodowym kierowcą, aby 
lubić trakerskie gadżety. Wiele 
z nich jest praktycznych, a spo-
ro naprawdę eleganckich. Nie-
które są po prostu zabawne, 
a każdy nadaje się na prezent. 

Dla niej

Kiedy kabina staje się do-
mem, nie może obyć się bez 
sprzętu AGD. Wielu produ-
centów ciężarówek oferuje 
w opcji chłodziarki czy ku-
chenki mikrofalowe. Urządze-
nia te można również doku-
pić osobno. Warto skorzystać 
z oferty przeznaczonej dla 
turystów. Jazda ciężarówką 
stwarza podobne warunki, jak 
podróż samochodem kem-
pingowym. pingowym. p g y

Miejsca jest niedużo, przydają 
się rzeczy lekkie i poręczne. 
Samemu wybierając sobie 
sprzęt, możemy dobrać go 
do własnych potrzeb i zde-

www.truck-van.pl

7-8/201122 TruckTruckVanVan&

MAGAZYNMAGAZYN StylStyl



chłodnią z jogurtami. Coś go-
rącego? Zamykany, izolowany 
kubek albo termos należą do 
ulubionych gadżetów traker-
skich i często są sygnowane 
marką fi rm ciężarówkowych. 
Coś zimnego? Wybór mniej-
szy, ale zdarzają się przenośne 
kuferki-lodówki z miękkiego 
materiału z izolacją. Można je 
oziębić w lodówce, lecz wtedy 
nie będą zbyt długo utrzymy-
wały chłodu. Kto chce mieć 
smaczną szyneczkę w upał, po-

jak tarcza herbowa, jeśli szu-
kać porównań rycerskich albo 
karta wizytowa – jeśli szu-
kać wyszukanych. Wszystko, 
z czym się kojarzy: tradycja, 
dokonania fi rmy, charakterys-
tyczne cechy samochodów, 
sprawia, że ma niezwykłą war-
tość, nieprzeliczalną na fun-
ty i dolary. Każda marka stwa-
rza wokół siebie pewną aurę, 
a te najlepsze działają jak 
magnes. 

mieć 
ł,
mieć 
 po-

nowoczesne, rozbudowane 
zestawy odtwarzają płyty CD, 
mają złącze USB i Bluetooth 
oraz zestaw przyzwoitych 
głośników. Coraz więcej kie-
rowców wozi ze sobą laptopa. 
Służy do pracy, kontaktu z bli-
skimi i do rozrywki. Gry, fi lmy, 
internet. Wszystko w jednym. 
Jednak przenośny komputer to 
łatwizna. Ciekawsze pomysły 
podpowiadają zarówno produ-
cenci ciężarówek, jak i kierow-
cy z zacięciem do majstrowa-
nia w kabinie. 

Można zacząć od montażu 
odtwarzacza DVD. Są urzą-
dzenia z ekranami składanymi, 

chowanymi. Można jednak 
kupić duży, niestandardowy 
ekran i zamontować go na stałe 
w dogodnym miejscu. Tak, aby 
nie przeszkadzał podczas jaz-
dy, a w chwili relaksu pozwa-
lał wygodnie coś pooglądać. 
Warto wówczas pokusić się 
o montaż telewizji satelitarnej. 
Wymaga to trochę zachodu 
i znajomości rzeczy, ale jest 
możliwe. Przy tym podłącze-
nie Playstation to pikuś. 

Kierowcy, którzy co wieczór 
wracają do domu, również 
mogą wzbogacić „życie zawo-
dowe”. Nieważne, czy jeździsz 
wywrotką, betoniarką czy 

winien zaopa-
trzyć się we wkłady, 
które należy zamrozić w za-
mrażalniku i przełożyć do 
kuferka. Wówczas lodówka 
„działa” nawet kilka dni, 
choć cudów nie ma i w na-
grzanej kabinie, przy częstym 
otwieraniu szybko traci wła-
ściwości. 

W długich trasach przydają 
się koce oraz poduszki. Można 
je także kupić w co lepszych 
punktach dilerskich czy serwi-
sach ciężarówek – oczywiście 
o ile zależy ci, aby miały logo, 
które cenisz bardziej od innych. 

Dla niego

Znak fi rmowy to nie to 
samo co pieczątka. Ślad, co 
skąd pochodzi. Jest raczej 

j k h b j śli

winie
trzyć
które
mraż
kufer
„dzia
choć
grzan
otwieraniu szybko traci wła-
ś i ś i

en zaopa-
ć się we wkłady, 
e należy zamrozić w za-
żalniku i przełożyć do 
rka. Wówczas lodówka 
ała” nawet kilka dni,
ć cudów nie ma i w na-
nej kabinie, przy częstym 
eraniu szybko traci wła

wo-
zisz 
czy 
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Szczytem wyrafi nowania 
jest Bugatti. Liczni miłośnicy 
i nieliczni posiadacze tych aut, 
mówią o nich „La Marque” 
– marka. Więcej nie trzeba. 
Lecz kierowcy ciężarówek nie 
są wcale pokrzywdzeni. Pro-
wadzą wozy o równie impo-
nującej mocy, marek, które 
tworzyły motoryzację i od-
znaczyły się w jej dziejach 
wyjątkowymi dokona-
niami. 

Jeśli spędzasz w sa-
mochodzie nie dni, ale 
tygodnie i lata, prędzej 
czy później musisz go 
polubić. Inaczej, któryś 
z was będzie musiał odejść 
na wcześniejszą emeryturę. 
Dlatego wielu kierowcom 

miło jest mieć wokół 
siebie przedmioty 
ze znaczkiem, który 
zdobi tę ciężarówkę, 
jaką jeżdżą, lub taką 
jaką chcieliby mieć. 

Pierwsze, co przy-
chodzi na myśl, to ko-

szulka i czapeczka. Jednak 
można mieć o wiele więcej. 
Na przykład kurtkę. Nieko-
niecznie zwykłą, sportową, ale 
również grubą, zimową 
czy porządną i gustow-
ną, skórzaną. Do te-
go pasek z ozdobną 
klamrą i do-
bra ko-

szula. Niektórzy chętnie uży-
wają bezrękawników z mnós-
twem kieszeni. Ciepłych, prak-
tycznych i dających swobodę 
ruchu. Jeśli dobrze poszukasz, 
szybko dojdziesz do wnio-
sku, że „ciężarowa garderoba” 
jest bogata. Niektóre rzeczy, 
pomijając logo, mają wartość 
chińskiej masówki. Sporo jest 
jednak ubrań i dodatków do-
brej jakości, praktycznych, 

a niekiedy wręcz eksklu-
zywnych. Nieste-

ty, ich cena 
jest wówczas y ę

le pokrzywdzeni. Pro-
wozy o równie impo-

mocy
y moto
y się w

owymi 

spędza
dzie nie
ie i lata
źniej m
. Inac
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bardzo wysoka. 
W ogóle, co-

kolwiek bie-
rzesz z „ko-
lekcji fi rmo-
wej”, mu-

sisz pogodzić 
się z tym, że najwię-
cej kosztuje znaczek. 

Jeśli nie chcesz się 
zanadto afi szować, 
możesz zaopatrzyć 
się w bardziej dys-
kretne akcesoria. Na 
przykład zegarek, 
brelok czy okulary 
przeciwsłoneczne.

W kieszeń włóż scyzoryk, 
a do podręcznego schowka 
latarkę. Rzeczy możesz nosić 
w fi rmowej torbie. Dziecia-
kowi spraw ciężarówkę na pe-
dały, podobną do twojej, żo-
nie zgrabny plecak, z którym 
będzie mogła chodzić na fi t-
ness, a dziadkowi budzik. 
Może przymkną oko, że po 
powrocie z trasy zaszywasz się 
w pokoju i kleisz model cięża-
rówki w skali 1:24. Następny 
w kolekcji… ▐

Michał Kij
Fot. DAF, Iveco, MAN, Dailmler, 

Renault, Scania, Volvo

rdz
W 

ko
rz
le
w
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nie 
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Jeśli n
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Powstał dla uczczenia 
sześćdziesiątych urodzin 
Unimoga. Za pierwo-

wzór posłużył mu model 
U 5000. Żeby podkreślić nie-
rozdzielne więzy krwi, zupełnie 
jak ten sprzed 60 lat, Unimog 
przyszłości ma otwartą kabinę. 

Awangardowy pojazd stwo-
rzyła ekipa z Mercedes-Benz 
Special Trucks (MBS), odpo-
wiedzialna za modele Uni-
mog, Econic i Zetros. Współ-
pracowali oni ze stylistami 
Daimlera z Sindelfi ngen. Ich 
dzieło ujrzało światło dzienne 
3 czerwca w fabryce w Wörth, 
by parę dni później uświet-
nić zlot Unimogów, fetujący 
jubileusz. W dynamicznym, 
pełnym ekspresji przedzie 
prototypu można odnaleźć po-
krewieństwo z innymi autami 
spod znaku gwiazdy. Być może 
tak właśnie będą wyglądały 
przyszłe pokolenia Unimogów. 

„Koncepcyjny Unimog to 
spotkanie przyszłości z przeszło-
ścią” – mówi Yaris Pürsün, szef 

Mercedes-Benz Special Trucks. 
„Prototyp w pełni odzwierciedla 
uniwersalny charakter seryjnego 
Unimoga. I choć jego legendar-
na wszechstronność liczy już 
60 lat, gotowa jest napędzać ko-
lejne generacje” – dodaje Ber-
trand Janssen, odpowiedzialny 
za design użytkowych pojazdów 
Daimlera. 

wo ubarwione płazy, podobnie 
jak Unimog, potrafi ą sprawnie
poruszać się na lądzie i w wo-
dzie. Oprócz nawiązań przy-
rodniczych, zieleń ma dodat-
kowy, symboliczny wymiar. 
W przeszłości towarzyszyła 
poprzednim generacjom mo-
delu. 

„Stworzyliśmy purystyczny 
prototyp z elementami, które 
mogą pojawić się w kolejnych 
generacjach modelu” – tajem-
niczo dodaje Bertrand Janssen.

W ciągu ostatnich 60 lat 
Unimog stał się jednym z am-
basadorów marki Mercedes-
-Benz. Pracuje on dla sekto-
ra publicznego i prywatnego, 
bierze udział w ekstremalnych 
wyprawach i służy jako samo-
chód kempingowy. Nie tylko 
ciężko pracuje, ale również 
dobrze się prezentuje. Jedna 
z jego wersji Funmog to wła-
ściwie terenowa, luksusowa 
limuzyna. ▐

Katarzyna Dziewicka 
Fot. Daimler, K. Dziewicka

Urodzinowa ŻABA
Imponujące rozmiary i nieznający kompromisu wygląd. Dla niego przeszkody nie istnieją… 
Prawdopodobnie. Trudno się o tym przekonać. Jak to prototyp, jest pod ścisłą ochroną…

Masywna bryła spoczywa 
na ogromnych kołach z 5-ra-
miennymi obręczami. Unimog 
„Żaba” ma polakierowane na 
czerwono sprężyny, które kon-
trastują z karoserią w kolorze 
intensywnej zieleni. Zespół de-
signerów pracujących nad tym 
projektem czerpał natchnienie 
ze świata trujących żab. Jaskra-

Kosmiczne wnętrze dopełnia 
smaku całego konceptu.

Designerzy pogodzili tradycję z nowoczesnością. W jednym projekcie 
zawarli mercedesowski styl i skuteczność zielonego płaza

842203_1561398_8506_3343_11C620_09
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WARTOŚĆ FAKTURY BRUTTO:

NUMER FAKTURY:

WYPEŁNIA PRACOWNIK B.O.K AUTORYZOWANEGO SERWISU SCANIA

FORMULARZ UCZESTNIKA PROGRAMU

WYPEŁNIA UCZESTNIK PROGRAMU:

TELEFON:

ADRES:

E-MAIL:

IMIĘ
I NAZWISKO:

PRAWO JAZDY NA POJAZDY CIĘŻAROWE OD ROKU:

ROK
URODZENIA:

PODPIS: DATA:

Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Scania Polska S.A. 
w celach operacyjnych i marketingowych swoich danych osobowych figurujących na formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu Scania Griffin i akceptuje jego warunki.

artę.
Zapraszamy do udziału w Programie Scania Griffin.

Karta pozwoli Ci zbierać punkty i wybierać nagrody.

Scania to nie tylko komfortowe pojaz-
dy, to również szeroki wachlarz usług 
serwisowych i fi nansowych. Aby wi-

zyta w serwisie Scanii zawsze była przy-
jemnym doświadczeniem, fi rma propo-
nuje swoim klientom udział w specjalnym 
programie lojalnościowym Scania Griffi  n.

Uczestnicząc w programie Scania Grif-
fi n można zbierać punkty. Za każde wyda-
ne 100 zł (wartość brutto) na zakup części 
Scania oraz usług serwisowych w Autory-
zowanych Serwisach Scania przyznawany 
jest 1 punkt. Zebrane punkty można póź-
niej wymienić na nagrody z katalogu pro-
gramu Scania Griffi  n. Punkty zachowują 
ważność do końca trwania programu. 
Liczbę zgromadzonych punktów można 
sprawdzić w każdej chwili w Biurze Obsłu-
gi Klienta.

Program ma już cztery lata i z tej okazji 
powstał nowy katalog, w którym można 
znaleźć wiele nowych i ciekawych ak-
cesoriów. Każdy z pewnością odnajdzie 
w nim coś dla siebie. Ekskluzywną ko-
lekcję odzieży i akcesoriów Scania Truck 
Gear cechują wysokiej jakości materiały 
i oryginalne połączenie stylu z funkcjonal-
nością.

Więcej informacji można odnaleźć na 
stronie www.scania.pl.

Scania Griffin w nowym wydaniu
Program lojalnościowy Scania Griffin miał premierę w 2007 roku. Do tej pory zgromadził 
ponad 14 tysięcy uczestników, a rzesza jego sympatyków nadal rośnie.

SCANIA GRIFFIN
zawsze po drodze   Zbieraj punkty zawsze po drodze   Zbieraj punkty

By przystąpić do Programu Scania Griffin, wypełnij formularz, na podstawie którego otrzymasz kartę.

7-8/2011



N ie tylko duże zestawy pokonują da-
lekie trasy. Szereg lżejszych pojaz-
dów również. Firmy zajmujące się 

przeprowadzkami, wożeniem stylowych 
mebli czy choćby styropianu korzystają 
z podwozi średnich i małych ciężarówek, 
a nawet samochodów dostawczych. Są one 
ekonomiczne w eksploatacji i nie dotyczą 
ich ograniczenia tonażowe, z jakimi muszą 
godzić się większe pojazdy. 

Niestety, konstruktorzy na ogół nie 
przewidują kabin sypialnych w tak małych 
pojazdach. Wśród ciężarówek zdarzają się 
wyjątki, oferujące w lekkich modelach nie 
tylko wydłużone, ale i podwyższone ka-
biny: na przykład Mercedes-Benz Atego 
czy MAN TGL. Lecz nawet kupując jedno 
z takich podwozi, niektórzy nabywcy i tak 
wolą wersję z kabiną krótką. Powód jest 

Dom na głowie
Własny kąt w dalekiej drodze jest nie do przecenienia. Pozwala zaoszczędzić 
na hotelu i lepiej dopilnować ładunek.

prosty: dzięki temu można zyskać nawet 
6 m3 na objętości ładowni. 

Spać się chce

Możliwość przespania nocy w dalekiej 
trasie zapewniają kabiny sypialne monto-
wane na dachu. Rozwiązanie jest banalnie 
proste i zrodziło się samo. Aby zmniej-
szyć opór powietrza i tak należałoby za-
montować na górze przynajmniej spojler. 
Z drugiej strony skoro jest tam tyle miej-
sca, to czemu nie wykorzystać go nie tylko 
z pożytkiem dla ciężarówki, ale również 
dla człowieka? 

Kabina sypialna na dachu pozwala dość 
wygodnie wypocząć. Jednocześnie o kil-
kanaście procent polepsza współczynnik 
oporu powietrza, co z kolei przekłada się 

na mniejsze zużycie paliwa. Jak podają 
producenci kabin, oszczędność na oleju 
napędowym może wynieść nawet 10% 
w porównaniu z samochodem ze stan-
dardowym, płaskim dachem i „schodem” 
przed ładownią. 

Czy nie lepiej jednak wyciągnąć się 
na łóżku w hotelu? Cóż, to kosztuje. Co 
nieco w kraju i całkiem sporo za granicą. 
Poza tym kierowca traci wtedy z oczu sa-
mochód z ładunkiem. Nie wszędzie moż-
na liczyć na strzeżony parking, zresztą 
on również ma swoją cenę. Trzeba mieć 
naprawdę mocne nerwy, żeby zmrużyć 
oczy na pięterku hotelu, ze świadomością, 
że gdzieś w mroku stoi samotnie samo-
chód z zawartością. Względy bezpieczeń-
stwa także przemawiają na korzyść kabin 
na dachu. 
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Sypialnie są montowane najczęściej na 
krótkich kabinach ciężarówek i samochodów 
dostawczych. Są jednak modele większe, dla 
kabin dłuższych, nawet brygadowych.

Przedsiębiorcy inwestujący w używany 
sprzęt również mogą korzystać z kabin 

sypialnych. Takich Starów już się nie 
produkuje, ale sypialnie do nich, owszem tak.

Lekkie ciężarówki z sypialnymi kabinami 
są popularne w Czechach, jednak 
ta Avia pracuje w firmie przeprowadzkowej 
w Wielkiej Brytanii.

Typowa sypialnia malowana jest na biało. Za inny kolor na ogół
 należy dopłacić. Niekiedy dodatkowe koszty pochłaniają owiewki 

i spojler dostosowujące kształt kabiny do zabudowy. Uchylane 
okna i szyberdach wspomagają wentylację.

Pomysłowa, rozkładana sypialnia dla dużych 
samochodów dostawczych. Niestety, kiedy ładownia 
jest wypełniona po dach zostaje drzemka na 
siedzeniu.

Lekka i dopasowana
Wyspecjalizowani producenci wykonują 

kabiny z żywic poliuretanowych wzmac-
nianych włóknem szklanym. Dzięki temu 
są one lekkie. Ich masa nie przekracza kil-
kudziesięciu kilogramów. Zwykle wynosi 
około 60 kg. Sypialnie mogą przyjmować 
dowolny kształt. Dopasowują się do róż-
nych modeli samochodów oraz potrzeb 
użytkowników. Udane połączenie kabiny 
z dachem polega na całkowitym jej przy-

leganiu. Ze względu na szczelność i trwa-
łość, mocowanie punktowe nie sprawdza 
się w praktyce. Sypialnię wiążą z dachem 
śruby i klej za pośrednictwem uszczelek. 

Projektanci dachowych sypialni z zasa-
dy unikają ingerowania w strukturę orygi-
nalnych kabin pojazdów. Nie naruszają ich 
konstrukcji. Otwory umożliwiające wcho-
dzenie na górę nie kolidują ze wzmocnie-
niami górnej części kabin. Kupując nowy 
pojazd i zamawiając kabinę, często można 

liczyć na pełną gwarancję producenta sa-
mochodu. Potwierdzeniem bezpiecznej 
konstrukcji sypialni jest certyfi kat Przemy-
słowego Instytutu Motoryzacji, przyzna-
wany, jeśli przejdzie ona pomyślnie testy 
na wytrzymałość. 

W budowie kabin jest kilka „żelaznych 
punktów”. Pierwszy to izolacja. Z reguły 
sypialnia ma warstwową budowę: z wierz-
chu tworzywo, pod nim pianka poliure-
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Kanciasta forma kabiny zapewnia relatywnie dużo miejsca, choć gorszą aerodynamikę. 
Jasne kolory wizualnie powiększają wnętrze. Normą są szarości, niewesołe, ale praktyczne.

Choć niektórzy producenci ciężarówek 
proponują sypialne, a nawet podwyższone 
kabiny w modelach dystrybucyjnych, 
nie wszyscy użytkownicy z tego korzystają. 
Montaż „kurnika” zwiększa miejsca 
na ładownię.

Zaletą lekkiego transportu 
długodystansowego jest możliwość 
docierania wprost do centrów miast 

i to najkrótszą drogą. Ograniczenia 
tonażowe czy wymiarowe często 

nie dotyczą takich pojazdów.

tanowa, a od strony śpiocha welurowe 
pokrycie. Materiał ten jest użyty również 
do wykończenia materaca i poduszek. Po 
bokach kabiny montuje się okna, często 
uchylane lub wyposażone w przesuwaną 
wstawkę. Spełniają kilka zadań. Dostar-
czają światła, pozwalają obserwować oto-
czenie, a jeśli są uchylane – wspomagają 
wentylację. Upał jest wyjątkowo uciążliwy. 
Sypialnie miewają kratki wentylacyjne 
o regulowanej przepustowości, a niekiedy 
również szyberdach. Okna lub szyberdach 
stanowią również wyjścia bezpieczeństwa, 
pozwalające w razie zagrożenia szybko 
opuścić pojazd. 

Czasem montuje się dodatkowe luster-
ko, które można wystawić przez okno 
i podglądać w nim otoczenie pojazdu. 

Wewnątrz sypialni znajduje się oświe-
tlenie ogólne oraz regulowana lampka do 
czytania. Większość producentów propo-
nuje w ramach standardu lub wyposażenia 
dodatkowego schowki i kieszenie na gaze-
ty i inne drobiazgi. 

Na zewnątrz zakładane są lampy ob-
rysowe, obecnie coraz częściej diodowe, 
oszczędne i trwałe. 

Żyj kolorowo

Kabiny oferowane są w rozmiarze do-
pasowanym do dachu samochodu. Są 
zarówno modele do kabin krótkich, jak 
i wydłużonych. W tym drugim przypadku 
przestrzeń w sypialni można częściowo 
wykorzystać na montaż dużych schowków. 
Łatwiej pomieści ona również szereg do-
datków, które uprzyjemnią dni spędzone 
poza domem. 

Początek to typowe „zapalniczkowe” 
gniazdka elektryczne. Dostawa prądu 
pozwala zainstalować dodatkowe urzą-

dzenia, np. telewizor lub lodówkę. Na ży-
czenie kabina wyposażana jest w kanały 
rozprowadzające ciepło dostarczane przez 
ogrzewanie niezależne od silnika lub chłód 
klimatyzacji. Ostrożni mogą zamówić 
czujnik dymu. 

Choć kabina sypialna bywa nazywana 
„kurnikiem” – ze względu na rozmiar i po-
łożenie, to w wielu wypadkach jest praw-
dziwą ozdobą pojazdu. Urozmaicają ją 

przetłoczenia i okna o ciekawym, estetycz-
nym kształcie. Sypialnia jest świetnym no-
śnikiem reklamy. Można na niej umieścić 
nazwę fi rmy lub efektowne logo. Komu 
nie zależy aż tak na aerodynamice, może 
założyć srebrzyste fanfary czy orurowanie 
z halogenami. 

Producenci kabin montują je na ty-
powych modelach dużych samochodów 
dostawczych i ciężarówek z segmentu dys-
trybucyjnych. Zarówno aktualnych, jak 
i wycofanych już z produkcji, a nadal ofe-
rowanych na rynku wtórnym. Wciąż do-
stępne są sypialnie do Avii, ostatnich mo-
deli Starów z kabinami MAN-a, Renault 
Midlinera, a nawet do rosyjskiej GAZeli. 
Nie ma też problemów z zabudowaniem 
Mitsubishi Cantera czy lekkich ciężaro-
wych Nissanów. Właściciele Isuzu czy To-
yoty Dyny mają nieco mniejszy wybór. 

Czas oczekiwania na realizację zamó-
wienia wynosi najczęściej od 1 do 2 ty-
godni. Sam montaż zajmuje kilka godzin: 
od 3 do 8 i są fi rmy, które podejmują się 
dokonać go bezpośrednio u klienta. Koszt 
zabudowy to kilka tysięcy złotych. Jeśli nie 
jesteśmy zbyt wymagający, możemy wydać 
mniej niż 5 tysięcy. 

Miłych snów! ▐
Michał Kij

Fot. M. Kij, Avia
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Wierzysz, że konstrukcje mogą być lżejsze, a jednocześnie bardziej ładowne? My 

tak. Wszystko podlega ewolucji. Na przykład, decydując się na trudnościeralną 

stal Raex i wysokowytrzymałą stal Optim, możesz znacznie zmniejszyć ciężar 

pojazdu, nie obniżając jego wytrzymałości. A to oznacza wymierne korzyści, jeśli 

chodzi o zużycie paliwa i ładowność. Z nami zmienisz ewolucję z teorii w praktykę.

www.ruukki.pl/specialsteels

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem tel. 502 190 903



Conti 360° jest modułową ofertą ser-
wisową. W ramach programu Con-
tinental ofertuje zarządzanie ogumie-

niem, jego monitoring, naprawę i opiekę 
przez całe życie opon zarówno nowych, jak 
i bieżnikowanych. Istotnym elementem ca-
łego systemu jest raportowanie dotyczące 
stanu opon i ich eksploatacji. Moduł ten po-
zwala dokładnie prześledzić korzyści, które 
płyną z prawidłowego dbania o ogumienie.

Coraz bardziej wymagający rynek jest 
sporym wyzwaniem dla producentów, 
którzy chcą być na nim obecni. W przy-
padku opon nie wystarczy już tylko dobry 
produkt, równie ważna jest opieka po-
sprzedażna, z którą wiąże się cały pakiet 
usług dodatkowych. Szczególnie waż-
ne jest to w przypadku fl ot operujących 
w ruchu międzynarodowym. Istotne jest, 
aby zagwarantować pojazdom mobilność 
w stopniu maksymalnym i szybką pomoc 
w sytuacjach awaryjnych. 

Aby dostosować swój produkt to ocze-
kiwań klientów, Continental przeprowa-
dził w 2010 r. badanie, które miało wska-
zać oczekiwania zarządzających fl otami. 
Okazało się, że przewoźnicy stawiają na 

szybkość wykonywanych usług, czyli jak 
najkrótszy czas przestoju. Floty chcą, żeby 
ich ciężarówki były w ruchu. Ważna jest 
również jakość usług i dostępność części. 
Jako istotne klienci wskazali również moż-
liwość skorzystania z pomocy telefonicz-
nego centrum informacyjnego. Zaspoko-
jenie tych potrzeb, uwolni właścicieli fl ot 
od wielu zmartwień. Continental postano-
wił więc po kolei udoskonalać swoją ofer-
tę, tak aby sprostała oczekiwaniom.

Szybkość

Gdy awaria opony zdarzy się w dro-
dze, Continental w ramach „Drive-on” 
gwarantuje, że ciężarówka wróci na trasę 
po 3 lub 4 godzinach od zgłoszenia, w za-
leżności od regionu (np. w Polsce po 3). 
W ciągu pierwszego roku działania progra-
mu Conti 360° w krajach, gdzie udzielana 
jest gwarancja naprawy w ciągu 3 godzin 
usuwanie awarii trwało średnio 2 godzi-
ny i 33 minuty, czyli o 27 minut krócej od 
zakładanego poziomu. W krajach, gdzie 
naprawa nie powinna trwać dłużej niż 
4 godziny, średni czas wyniósł 3 godziny.

Czas przestoju pojazdów ograniczają 
również inspekcje bezpieczeństwa oraz 
pomiary prewencyjne. Za 90% awarii 
ogumienia odpowiada nieprawidłowe ci-
śnienie opon, dlatego warto je regularnie 
monitorować i odpowiednio reagować. Po 
pierwszym roku regularnego sprawdzania 
ciśnienia w oponach okazało się, że 25% 
ogumienia w europejskich fl otach miało 
nieprawidłowe ciśnienie (5% wszystkich 
sprawdzonych opon miało za wysokie ci-
śnienie, a 20% za niskie). To dowodzi, jak 
ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
fl oty jest systematyczne sprawdzanie stanu 
ogumienia w pojazdach.

Jakość 

Conti 360° to usługa skierowana przede 
wszystkim do dużych międzynarodowych 
fl ot. Takie fi rmy chcą, żeby usługi im ofe-
rowane spełniały wysokie standardy bez 
względu na miejsce, gdzie są świadczone. 
Continental stara się sprostać i tym wymaga-
niom, z rozwagą dobierając partnerów ser-
wisowych. Standard usług sieci Conti 360° 
jest regularnie sprawdzany i analizowany. 

Na okrągło
Ponad rok temu Continental wprowadził na rynek kompleksową ofertę serwisową 
skierowaną do flot pojazdów ciężarowych. Jednak od tamtej pory wiele się zmieniło.
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W ramach audytu są losowo wybierane ser-
wisy i kontrolowana jest w nich jakość usług. 
Po roku okazało się, że 93% wszystkich 
serwisów Conti 360° jest rozmieszczonych 
bezbłędnie i spełnia oczekiwania klientów. 
Jak zapewnia Michael Korpiun, dyrektor 
ds. sprzedaży fl otowej i marketingu opon 
ciężarowych na obszar Europy Środkowej 
i Wschodniej w fi rmie Continental, to dobry 
wynik, ale nie ostateczny. Continental będzie 
nadal pracował nad poprawieniem jako-
ści usług, tak żeby osiągnąć jak najwyższy 
wskaźnik satysfakcji klienta. 

Sieć Conti 360° zapewnia pełen serwis 
dla fl ot na ośmiu kluczowych rynkach, ale 
dalsze poszerzanie będzie postępowało za-
równo w tym, jak i następnym roku. Sieć 
usług w przypadku awarii w drodze jest 
rozmieszczona w 37 państwach. 

Bez zbędnych kosztów

Ważnym czynnikiem, na który zwracali 
uwagę w badaniu właściciele fl ot, jest do-
stępność części zamiennych. Bez względu 
na miejsce, gdzie opona uległa awarii i wy-
maga wymiany, konieczne jest zapewnie-
nie dostępności opony dokładnie z takim 
samym bieżnikiem, aby móc kontynuować 
podróż i nie ponosić dodatkowych kosz-
tów. Wymaga to od serwisów umiejętne-
go zarządzania magazynem. Continental 
musi więc dostarczyć wymagany produkt. 
I to już się udaje. 75% wszystkich usług 
wykonanych przez Continentala w 2010 
roku było zrealizowanych za pośrednic-
twem partnerów serwisowych Conti 360°. 
W 90% zapewniono dokładnie taki pro-
dukt, jaki był wymagany w danej fl ocie.

Od 1 lutego 2010 r. Conti 360° Fleet 
Services posiada ogólnoeuropejskie call 
center. Continental oferuje informację te-
lefoniczną nie tylko w przypadku awarii, 

ale także zwykłych usług montażowych. 
Jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 
7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Za po-
mocą call center można zasięgać informa-
cji w ojczystym języku (w sumie 37 języ-
ków państw objętych usługą serwisową). 

Po pierwszym roku odnotowano, że 
99,8% połączeń otrzymało odpowiedź po 

średnim czasie oczekiwania wynoszącym 
7 sekund. Udało się również osiągnąć po-
ziom usług wyższy od zakładanego 80/20, 
tzn. 80% przypadków jest rozstrzyganych 
w 20 sekund – dochodząc do 96%, tzn. 
16% ponad celem.

„Realizacja całego programu jest na-
szym ogromnym sukcesem, ale okupio-
nym wytężoną pracą. Nie zamierzamy 
jednak zatrzymać się na tym poziomie” 
– dodaje Michael Korpiun. 

W tym roku Conti 360° zacznie dzia-
łać w Austrii, Szwajcarii, na Węgrzech 
i w Skandynawii. Na przyszły rok zapo-
wiadany jest rozwój światowy: Australia 
i Malezja. W planach jest również Tajlan-
dia. „Nasza oferta dokładnie odpowiada 
na oczekiwania i zapotrzebowania fl oty. 
Spodziewamy się więc, że dalsze rozsze-
rzanie tego programu przyniesie kolejne 
sukcesy” – zapewnia Michael Korpiun.

Za sukcesem Conti 360° stoi przewi-
dywalność zarówno jakości usług, jak 
i cen. Ci, co zdecydowali się na taką usłu-

gę, mogą również liczyć na oszczędności. 
Conti 360° zarządza wieloma obszarami, 
zdejmując problem z głowy przedsiębiorcy 
i wyręczając go w gospodarności. To Con-
tinental odkupuje od swoich klientów kar-
kasy, optymalizuje stoki i minimalizuje za-
pasy, wpływając na większą efektywność. 
W ramach usługi fi rma zapewnia obsługę 

u swoich partnerów ser-
wisowych, którzy znaj-
dują się blisko miejsca 
aktualnego postoju po-
jazdu. Dzięki temu nie 
musi on wracać do bazy 
i w ten sposób oszczędza 
się zarówno czas, jak 
i pieniądze. Dodatko-
wym atutem tej usługi są 
jasne zasady działania. 

Poczynając od umowy poprzez całkowitą 
transparentność świadczeń. Klient może 
za pośrednictwem strony internetowej na 
bieżąco śledzić wszystkie działania zwią-
zane z jego ogumieniem. Sporym ułatwie-
niem okazał się również moduł rapor-
tujący o stanie ogumienia w danej fl ocie. 
Pozwala on sprawdzić np. jakie koszty ge-
nerują poszczególne kontrakty realizowa-
ne przez fi rmę, w którym pojeździe czy na 
jakiej trasie opony ulegają najczęściej awa-
riom itp. Dzięki ciągłemu monitoringowi 
klient dokładnie wie, gdzie kiedy i jaka 
opona została założona. To wszystko przy-
czynia się do spadku kosztów eksploatacji 
opon i tym samym obniża koszty działal-
ności fi rmy transportowej.

W Polsce przez rok fi rmie Continental 
udało się podpisać 57 kontraktów fl oto-
wych Conti 360° z czego 30 (53%) z no-
wymi klientami. Obecnie w naszym kraju 
w sieci Conti 360°działają 94 serwisy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

Michael Korpiun, 
dyrektor ds. sprzedaży flotowej 
i marketingu opon ciężarowych 
na obszar Europy Środkowej 
i Wschodniej w firmie Continental

„Realizacja całego programu jest naszym 
ogromnym sukcesem, ale okupionym wy-
tężoną pracą. Nie zamierzamy jednak za-
trzymać się na tym poziomie.” 
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Dobry grunt przygotowały poprzed-
nie pokolenia MAN-ów, kupowane 
u nas często jako używane. Przeję-

cie Stara ze wszystkimi „przyległościami” 
pozwoliło fi rmie dogłębnie spenetrować 
rynek. Nawet tam, gdzie telefony han-
dlowców pokazują „brak zasięgu”, MAN 
ma zasięg. Uporządkowanie w porę sieci 
sprzedaży i wprowadzenie nowoczesnych 
usług posprzedażnych pozwoliły utrzymać 
mocną pozycję. 

Jutro należy do samochodów oferowa-
nych dziś. Trudno im cokolwiek zarzucić. 
Są efektem prowadzonej z żelazną konse-
kwencją strategii dobrych wyborów. Na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci fi rma 
starannie dobierała partnerów i umiejęt-
nie korzystała z rozwiązań technicznych 
dostępnych w danym czasie na rynku. 
Dwa przykłady: jako jeden z pionierów już 
w 1924 r. wprowadziła silniki wysokopręż-
ne, a u progu lat 70. nie zawahała się użyć 

w nowej gamie ciężarówek bardzo no-
woczesnej, obszernej, wagonowej kabiny 
francuskiej fi rmy Saviem, z którą wówczas 
współpracowała. Kabina ta, stopniowo 
modernizowana została z MAN-em przez 
następne trzy dekady, wprowadzając go do 
europejskiej czołówki. 

Test nad rzeką

Szykując sprawdzian obecnej gamy sa-
mochodów budowlanych, MAN również 
skorzystał z „wiedzy przodków”. Pokaz odbył 
się koło Wąchocka, nad rzeką Kamienną, 
gdzie dawniej cudów zręczności dokonywa-
ły terenowe Stary. Teren jest malowniczy, ale 
zdradliwy. Grunt regularnie zalewany przez 
kapryśną rzekę zachowuje się niestabilnie 
i każdy przejazd zmienia jego właściwości. 
Jako miejsce próby – doskonały. 

Maj okazał się nazbyt nawet łaskawy. 
Poranny chłód zmienił się kilka godzin 

później w upał, a spod kół zaczęły wydo-
stawać się gęste chmury pyłu. Ciężarówki 
zniosły to bez protestu. Kierowcy, w klima-
tyzowanych kabinach również. Tego typu 
wyposażenie nie jest w terenie niezbędne, 
ale jak widać pomocne. Pozwala uniknąć 
otwierania okien. 

Reszta zasług należy do układu napę-
dowego. W terenie sposób przenoszenia 
momentu obrotowego do kół jest równie 
ważny jak silnik. MAN nie wzdraga się 
przed żadną z możliwych konfi guracji na-
pędu. Przyjmując, że podwozie budowlane 
ma co najmniej dwie osie napędzane, fi r-
ma ma kompletną ofertę od 4×4 do 8×8, 
ze wszystkimi możliwymi wariantami po-
średnimi. Są wśród nich pojazdy zarówno 
ze stałym napędem wszystkich osi, jak 
i takie z „dołączanym przodem”. Wśród 
tych drugich jest unikalny wariant z Hy-
droDrive, pomocniczym, hydraulicznym 
napędem przedniej osi. 

Monter
Gdzie budują, tam jest MAN. Marka ma wzięcie, bo umie się dostosować 
i nie ma luk w gamie modeli.
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Polscy nabywcy stawiają na maksy-
malną ładowność. Dzielność w terenie 
jest na drugim planie. Dlatego popularne 
warianty to 6×4 i 8×4. Mogliby łatwo so-
bie pomóc. HydroDrive, który jest lekki 
i zajmuje mało miejsca pomaga w typowej 
eksploatacji, polegającej na dowożeniu 
materiałów na teren budowy. Wówczas 
dodatkowa oś napędzana potrzebna jest 
krótko i przy niewielkiej prędkości. Nie-
stety, cena urządzenia sprawia, że Hydro-
Drive nie jest często zamawiany. 

Podobne przyczyny stoją za unikaniem 
przez klientów zautomatyzowanej skrzy-
ni. Dodatkową barierą jest nieufność. 
Tymczasem przekładnia MAN TipMatic 
Off road pozwala maksymalnie wyko-
rzystać osiągi silnika. W trybie pracy Dx 
zmienia biegi przy wyższej prędkości ob-
rotowej i robi to wyraźnie szybciej. Cięża-
rówka nie traci tempa, gdy jest ono naj-
bardziej potrzebne. Automat „wachluje” 
jak dobrze wprawiony kierowca. Potrafi  
rozkołysać pojazd i wydostać go z pułap-
ki. Gwarantuje również, że silnik nagle 
nie zgaśnie. 

Bez gwałtownych ruchów

Jazda w terenie wymaga wyczucia. Uży-
wanie hamulców zasadniczych powinno 

być ostatecznością. Lepiej regulować pręd-
kość obrotami silnika. MAN oferuje jesz-
cze jednego pomocnika: zwalniacz MAN 
PriTarder, będący połączeniem hamulca 
silnikowego EVBec i pierwotnego retarde-
ra wodnego. 

Pierwotnego, ponieważ znajduje się 
za silnikiem, przed skrzynią biegów. Siła 
hamująca dostaje się do niego przez osie 
napędowe i przekładnię. Z tego powodu 
skuteczność zwalniacza pierwotnego jest 
uzależniona od prędkości obrotowej sil-
nika i chwilowo włączonego biegu, ale 
niezależna od prędkości samego pojaz-
du. Jako czynnika roboczego, zwalniacz 
MAN używa płynu chłodzącego – stąd 
określenie „wodny”. Retarder ten jest 
lżejszy od Intardera o 64 kg. Zajmuje 
mało miejsca i gwarantuje maksymalne 
hamowanie już przy niskich prędko-
ściach, typowych w jeździe terenowej. 
W połączeniu z hamulcem silnikowym 
EVBec zapewnia do 600 kW mocy ha-
mowania. 

MAN korzysta z układu SCR, który 
oczyszcza spaliny. Wyczerpanie się Ad-
Blue owocuje niewielkim spadkiem mocy 
silnika. Jednak po uzupełnieniu płynu, 
sterowanie silnikiem wraca do normy bez 
konieczności wizyty w serwisie, co jest du-
żym ułatwieniem. 

Moment wyboru

Wysokość ramy i typ zawieszenia można 
dobrać do rodzaju eksploatacji. Poza ukierun-
kowanymi raczej na komfort resorami parabo-
licznymi, oferowane są wytrzymałe trapezowe. 
W wybranych zastosowaniach fi rma proponuje 
również poduszki powietrzne przy tylnej osi. 

Gamę pojazdów budowlanych tworzy 
głównie TGS oraz jego „światowa” odmia-
na TGS WW (World Wide). W niej dostęp-
ne są wszystkie warianty napędu, również 
najbardziej rozbudowane. Zarazem jedną 
z opcji jest kabina krótka. TGX, wyposażo-
ny tylko w kabiny sypialne oferowany jest 
głównie jako pojazd szosowy, dowożący 
materiał i sprzęt. Wśród modeli są super-
ciężkie ciągniki balastowe z 4 i 5 osiami 
w układzie 8×4 i 10×4. „Od dołu” ofertę 
uzupełniają TGM i TGL, z których oba wy-
stępują w odmianach z kabiną brygadową. 

Polscy nabywcy docenili MAN-a. W 2010 r.
fi rma sprzedała ogółem 326 podwozi o ma-
sie powyżej 16 t z napędzanymi co najmniej 
dwiema osiami, co wywindowało ją na po-
zycję lidera w tym segmencie. Druga była 
Scania z wynikiem 187 sztuk, trzeci Merce-
des-Benz: 156 sztuk, a czwarte – Iveco, któ-
re dostarczyło 109 podwozi. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Podwozia czteroosiowe zapewniają dużą 
ładowność, a w przypadku MAN-a również 

dobre własności w terenie. Poza popularnymi 
u nas 8×4 dostępne są wersje 8×6 i 8×8. 

MAN TGS 26.400 6×6 z zabudową 
KH-Kipper. Napęd przednich kół 
jest dołączany. Na dobrej drodze 
nie podpija paliwa z baku.

Ciągnik TGS 18.400 ma pomocniczy napęd HydroDrive 
i przez producenta jest oznaczany jako 4×4H. Hydrauliczny 

napęd przedniej osi jest lekki, zajmuje mało miejsca i ma 
znikomy wpływ na zużycie paliwa. Niestety, swoje kosztuje. 

Fabrycznie przygotowany 
pod zabudowę wywrotkę 

TGS 41.440 8×6. 
Techniczna masa 
całkowita to 42 t.

Napęd tylny, ale z blokadą mechanizmu 
różnicowego. Rura wydechowa wyprowadzona 

do góry, hak holowniczy i trójstronna 
wywrotka KH-Kipper. MAN TGM 18.250 4×2 

dla drogowca i wodociągowca.

MAN TGS 41.400 8×4 z betonomieszarką Liebherr 
o pojemności nominalnej 10 m3. To również przykład 
podwozia przeznaczonego przez firmę specjalnie 
do tego typu zabudowy. Rama ma średnią wysokość, 
a osie są zawieszone na resorach parabolicznych.
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System zabudów oferowany 
przez Modesto powsta-
je z gotowych modułów, 

co ułatwia montaż i gwaran-
tuje odpowiednią jakość. Cały 
typoszereg regałów jest opar-
ty na czterech podstawowych 
szerokościach: 508, 717, 1225 
i 1524 mm. Podobnie jest z wy-
sokościami regałów, ale są one 
bardziej uniwersalne niż u kon-
kurencji. Ściana boczna, będą-
ca elementem konstrukcyjnym, 
ma postać panelu, który prze-
nosi większe obciążenia niż 
ramka u innych producentów. 
Zależnie od wymagań klienta, 
panel może być gładki lub per-
forowany. Często wykorzystuje 
się go również do zawieszania 
ręczników papierowych, po-
jemników z wodą, przedłużaczy 
itp. Wysokość ściany bocznej 
zawiera się w przedziale od 140 
do 1200 mm (200, 250, 300, 400, 
450, 500, 900, 1000 i 1200 mm).

Elastycznie 

Montaż każdej zabudowy 
rozpoczyna się od przygoto-
wania podłogi, która jest wy-
konywana w zakładach Fami 
i dostarczana w gotowych ze-
stawach. Regały są mocowane 
do podłogi za pomocą spe-
cjalnych kotw, nabijanych od 
spodu sklejki. Przy zabudo-
wach serwisowych nie zaleca 
się wykorzystywania podłóg 
fabrycznych, bo zazwyczaj ich 
producenci nie przewidują ta-
kiego zastosowania i nie speł-
niają one warunków bezpie-
czeństwa.

Szufl ady produkowane przez
StoreVan otwierają się na 
105÷108% długości, dzięki 
czemu można w pełni wyko-
rzystać ich objętość, nawet na 
małe przedmioty. Dodatko-
wo ich ścianki są pionowe, co 
ułatwia aranżacje przegródek. 

Każda szufl ada blokuje się nie 
tylko w pozycji zamkniętej, ale 
także przy pełnym otwarciu: 
gdy samochód będzie stać na 
nierównym terenie, szufl ada 
nie będzie zamykała się samo-
czynnie. Na każdej prowadnicy 
są stosowane po dwie blokady, 
co ogranicza ich obciążenie 
i przedłuża żywotność mecha-
nizmu. Konstrukcja regałów 
jest bardzo elastyczna, łatwo 
więc sprostać potrzebom klien-
ta bez zmuszania go do zakupu 
zbędnych elementów zabudo-
wy. Dodatkowo, nawet w czasie 
użytkowania zabudowy można 
zmieniać wysokość regałów czy 
ich kolejność.

Funkcjonalnie

Funkcjonalność samocho-
dów zwiększają bagażniki da-
chowe oferowane w dwóch 
wersjach. Pierwsza jest typowo 

Jednym z najbardziej uznanych dostawców wyposażenia warsztatów mobilnych jest firma 
Modesto. To Polski przedstawiciel włoskiego producenta (StoreVan), należącego do koncernu 
Fami – specjalizującego się w produkcji elementów metalowych i tworzywowych.

transportowa. Ma aluminiowe 
listwy boczne ograniczające ła-
dunek, dzięki czemu bagażnik 
jest lekki, odporny na korozję 
i elastyczny (nie usztywnia da-
chu, cała konstrukcja „pracuje” 
razem z nadwoziem samocho-
du). Drugą opcją są bagażniki 
do przewozu drabin, które wy-
stępują w trzech odmianach, 
różniących się wielkością oraz 
układem wspomagania przy 
wkładaniu lub zdejmowaniu 
za pomocą sprężyn gazowych. 
W najmniejszych samocho-
dach nie są one konieczne, 
w średnich stosuje się jedną 
sprężynę, w największych trzy. 
W każdym przypadku drabinę 
wystarczy tylko lekko ruszyć, 
a całość unosi się bez większego 
wysiłku.

Innym ciekawym rozwiąza-
niem są wysuwane platformy 
do przewożenia ładunku. Mają 
konstrukcję aluminiową, prze-

Specjalność:Specjalność: mobilny serwis mobilny serwis

Rampa załadowcza niesie ze sobą wiele zalet: 
jest tania, nie wymaga badań UDT i ma prostą 
konstrukcję. Występuje w wersji stałej 
i obrotowej. W drugim przypadku na 
bocznym słupku są montowane zawiasy, 
więc nie trzeba jej rozkładać, by dostać się 
do wnętrza, a jedynie otworzyć jak drzwi.
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sugeruje się doświadczeniem 
Modesto pod kątem określonej 
branży, przeznaczenia i narzę-
dzi, jakie ma pomieścić. Na-
stępnie wykonuje się szczegó-
łowy projekt z wykorzystaniem 
programu grafi cznego, potem 
są dalsze ustalenia techniczne 
i analiza różnych rozwiązań 
pod względem fi nansowym. 
Jeśli zaproponowana koncep-

zestawy, obejmujące komplet 
ścian, podłogę, zmontowane 
regały. Pojazd ten służy rów-
nież do serwisowania zabu-
dów. Modesto zaleca przeglądy 
po każdym roku eksploatacji. 
W siedzibie fi rmy są one wy-
konywane bezpłatnie. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Modesto

Wszystkie elementy wykorzystywane przez StoreVan, od regałów po maty gumowe do wyściełania półek 
czy szuflad, dostarcza spółka „matka” Fami. To pozwala na krótkie czasy realizacji zamówień oraz niższe ceny, 
bo nie ma w nich marży poddostawców.

noszą obciążenia do 300 kg 
i występują w szerokiej gamie 
rozmiarowej, dzięki czemu ła-
two je dostosować do przewo-
żonych elementów. Wysuwane 
platformy występują w wielu 
konfi guracjach. Może to być 
sam szkielet, który stanowi 
bazę do samodzielnej rozbu-
dowy przez klienta, albo szkie-
let ze specjalnymi poprzecz-
kami, ułatwiającymi montaż 
np. agregatu prądotwórczego. 
Najdroższym rozwiązaniem 
jest blat pokryty blachą tzw. gu-
mowaną. Nie jest tu stosowana 
sklejka wodoodporna przeciw-
poślizgowa, bo nie odpowiada 
normom przemieszczania się 
ładunku na ruchomych ele-
mentach montowanych w sa-
mochodzie.

U klienta

Czas realizacji zabudowy jest 
uzależniony od aktualnej liczby 
zleceń, najkrótszy to cztery dni. 
Klient określa markę samocho-
du, jaki chce kupić, ewentualnie 

cja spełnia oczekiwania klienta, 
następuje realizacja projektu. 

Firma wykonuje wiele zabu-
dów za pośrednictwem part-
nerów handlowych i deale-
rów. Ciekawym rozwiązaniem 
jest też montaż wyposażenia 
serwisowego u klienta, przy 
wykorzystaniu warsztatu mo-
bilnego. Pracownicy przed wy-
jazdem przygotowują gotowe 

� wyposażenie dostosowane do każdego typu samochodu, 
� przygotowanie wg indywidualnych potrzeb klienta,
� szybki montaż i demontaż, 
� szeroka gama akcesoriów,
� możliwość wielokrotnego użycia w kolejnych samochodach,
� certyfi katy GS TUV, ISO 9001:2001, ECE-R17,
� 3 lata gwarancji.

ul. Grójecka 54, 05-530 Góra Kalwaria
tel.  +48 22 71 77 330
www.modesto-polska.com

MODESTO

WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW SERWISOWYCH

Wszystkie rozwiązania StoreVan są tak opracowane, by maksymalnie wyko-

rzystać dostępną przestrzeń, a jednocześnie zapewnić jak największy poziom 

bezpieczeństwa. Przemyślane zabudowy ułatwiają poruszanie się we wnętrzu 

oraz pomagają w szybkim odnajdywaniu potrzebnych narzędzi. Wysoka jakość 

stosowanych materiałów oraz staranny montaż pozwalają na bezproblemową 

eksploatację zabudowy przez wiele lat.

System StoreVan wyróżnia się wieloma 
ciekawymi rozwiązaniami. Wśród nich jest 
już sam sposób mocowania regałów za po-
średnictwem aluminiowej listwy, a nie bezpo-
średnio do wsporników nadwozia. Dzięki 
temu obciążenia rozkładają się równomiernie 
na całe ściany boczne, po długiej eksploatacji 
nie ma problemów np. z domykaniem drzwi.
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S tałym elementem tar-
gów pozostanie bogata 
i ciekawa ekspozycja 

z zakresu części zamiennych 
do samochodów osobowych 
i ciężarowych oraz imponująca 
wystawa maszyn i urządzeń 
niezbędnych w nowoczesnym 
warsztacie. W ofercie targowej 
pojawią się także propozycje 
dla fanów jednośladów, w tym 
m.in. nowe modele motocykli 
i skuterów oraz akcesoriów 
z nimi związanych. Miłośni-
cy tuningu i off -roadu także 
znajdą dla siebie interesujące 
propozycje części zamien-
nych oraz mnóstwo atrakcji 
sportowych. Ponadto odwie-
dzający będą mogli zapoznać 
się z najnowszymi modelami 
ogumienia oraz nowymi roz-
wiązaniami technologicznymi 
w zakresie instalacji gazowych, 
klimatyzacji i systemów wtry-
skowych. Każdy z gości będzie 
mógł poznać aktualną ofertę 
akumulatorów, akcesoriów sa-
mochodowych, części i artyku-
łów blacharsko-lakierniczych 
oraz środków smarnych i che-
mii warsztatowej. Wszystkich 
zainteresowanych rozwojem 
portalu Motointegrator.pl za-
praszamy na stoisko, na któ-

rym fachowcy będą udzielać 
informacji odnośnie współ-
pracy on-line. 

Jak zwykle organizator za-
dba o wrażenia i emocje spor-
towe. Adrenaliny dostarczać 
będą polskie i międzynarodowe 
gwiazdy sportów motoryza-
cyjnych, a ze sceny będą bawić 
publiczność znane osobowości 
oraz piękne dziewczyny.

Nowością jest wydłużenie 
targów o jeden dzień. Chcąc 
sprostać oczekiwaniom i su-
gestiom wieloletnich klien-
tów, Inter Cars wprowadził 
dodatkowy dzień dla profe-
sjonalistów. Piątek, 2 września 
będzie przeznaczony dla osób 
z branży, które otrzymają spe-
cjalne zaproszenie VIP. Jed-
nocześnie będzie to również 
dzień prasowy umożliwiający 
VIP-om oraz przedstawicie-
lom prasy swobodne kontakty 
z producentami, a także zor-
ganizowanie konferencji tar-
gowych. 

Organizatorzy wybrali tak-
że nowe miejsce ekspozycji. 
11 Targi odbędą się w War-
szawie na Lotnisku Bemowo, 
w dniach 2-4 września.

Serdecznie zapraszamy. ▐
Fot. Inter Cars

Tegoroczna wystawa bę-
dzie trwała trzy dni: od 
20 do 22 września!

Pojazdy transportu miejskie-
go, podmiejskiego i między-
miastowego, auta turystyczne, 
specjalistyczne i gospodarcze, 
części zamienne oraz elementy 
wyposażenia tych pojazdów to 
tylko niewielka część tego, co 
jest prezentowane na kieleckiej 
wystawie. Liderzy branży pre-
zentują tu pojazdy nowej gene-
racji gwarantujące najwyższy 
standard, komfort jazdy, ale 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo pasażerów. W halach 
Targów Kielce zobaczyć moż-
na pojazdy, wyposażenie i in-
frastrukturę związaną z  prze-
wozem pasażerów. W 2010 r. 
swoje produkty pokazało 150 
fi rm z Polski, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Belgii, 
Szwecji, Włoch, Austrii, Bia-
łorusi, Słowacji, Czech, Francji 
i Szwajcarii. 

Wśród tych, którzy pokazali 
nowości i premiery byli: Au-
tosan, Solaris, MAN, EvoBus 
Polska czy Van Hool. 

W 2011 r. partnerem strate-
gicznym targów jest Autosan 
SA. Sanocka fi rma jest jednym 
z najstarszych i największych 
zakładów przemysłowych na 
Podkarpaciu. 

W tym samym terminie 
Targi Kielce zapraszają na spe-
cjalistyczną wystawę związaną 
ze stacjami diagnostycznymi 
– II Salon Wyposażenia Stacji 
Kontroli Pojazdów Moto-Tech. 

Na targach Transexpo moż-
na spotkać wszystkich naj-
ważniejszych przedstawicieli 
MPK, PKS oraz liczących się 
innych przewoźników świad-
czących usługi transportowe. 
Biorąc po uwagę fakt, że każde 
z tych przedsiębiorstw posia-
da własną stację diagnostycz-
ną – targi Moto-Tech mogą 
stać się miejscem prezentacji 
najnowocześniejszych technik
i rozwiązań w diagnostyce 
motoryzacyjnej. Salon Wypo-
sażenia Stacji Kontroli Pojaz-
dów współorganizuje Polska 
Izba Stacji Kontroli Pojazdów 
z Warszawy. To ciesząca się 
dużym poważaniem organiza-
cja samorządu gospodarczego 
zrzeszającą przedstawicie-
li polskiej branży związanej 
z przeprowadzaniem badań 
technicznych pojazdów. Spe-
cjaliści z tej instytucji przy-
gotują branżowe spotkania 
i szkolenie.

Zapraszamy na www.targi-
kielce.pl, www.transexpo.pl i www.
moto-tech.targikielce.pl. ▐

Fot. Targi Kielce

Autobusowy 
wrzesień
Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego 
organizowane w Kielce to największa tego 
typu impreza w Polsce i w tej części Europy. 
Co roku na Transexpo czołowe firmy z branży
prezentują rynkowe hity i nowości. Tutaj 
również mają miejsce międzynarodowe premiery.

Dłużej o jeden dzień
Jak co roku Inter Cars zaprasza wszystkich 
swoich klientów i dostawców na 11 Targi 
części zamiennych, narzędzi i wyposażenia 
warsztatów. Targi odbędą się w nowym 
miejscu i będą dłuższe o jeden dzień.
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Daily będzie oferowane z silnika-
mi, o większej mocy. Są bardziej 
oszczędne i przyjazne dla środo-

wiska. Trzylitrowy silnik Diesla FPT In-
dustrial, zgodny z normą emisji spalin 
Euro 5, osiąga moc 205 KM oraz mo-
ment obrotowy 470 Nm. Dzięki wpro-
wadzeniu dwustopniowej turbosprężarki 
silnik reaguje dynamicznie już przy ni-
skiej prędkości obrotowej. Jednostka za-
pewnia wysoki moment obrotowy oraz 
dużą moc przy niskim poziomie zuży-
cia paliwa. Nowe Daily w wersji „heavy 
duty” (homologacja zgodna z dyrektywą 
2005/55) oraz Natural Power są oferowa-

ne w wersji zgodnej z normą czystości 
spalin EEV.

2,3-litrowy silnik FPT Industrial 
o zwiększonym do 230 Nm momencie ob-
rotowym ma wielostopniowy system wtry-
sku paliwa Multijet II, który optymalizuje 
proces spalania. Redukcja emisji spalin 
w silnikach dieslowskich odbywa się za 
pośrednictwem układu EGR z udoskona-
lonym sterowaniem oraz fi ltru DPF. Układ 
wydechowy i sposób działania EGR zop-
tymalizowano pod kątem jazdy miejskiej. 
Daily będzie nadal dostępny z pełną gamą 
silników, w tym z silnikiem na gaz ziemny 
i z napędem elektrycznym.

Nowe Daily teraz mocniejsze
Ponad 2 mln egzemplarzy Iveco Daily znalazło do tej pory nabywców 
na całym świecie. Nowy model, który zostanie wprowadzony na rynek we wrześniu 2011 r. 
ma kontynuować dobrą passę.

W nowym Daily wprowadzono świa-
tła dzienne oraz światła przeciwmgiel-
ne z funkcją doświetlania zakrętów. 
W standardzie wszystkie pojazdy mają 
ESP 9 z aktywnymi czujnikami, który za-
wiera układ ABS oraz EBD (elektronicz-
nego rozdziału siły hamowania), ASR (za-
pobiega poślizgom przy ruszaniu), MSR 
(zapobiega poślizgom po redukcji biegu), 
HBA (hydrauliczny asystent hamowania), 
hill holder, LAC (sterowanie siłą hamowa-
nia w zależności od obciążenia ładunkiem), 
TSM (ograniczanie kołysania przyczepy), 
HRB (hydrauliczne wspomaganie hamowa-
nia na tylnych kołach), HFC (hydrauliczny 
układ kompensacji zmniejszenia siły ha-
mowania przy zjawisku fadingu), RMI (za-
pobiegający utracie stabilności) oraz ROM 
(zapobiegający przewróceniu).

Nowy Daily nadal będzie dostępny 
w wariantach o dmc od 2,8 do 7,0 t, pozwa-
lając przewozić do 4,7 t ładunku. Przestrzeń 
ładunkowa w furgonach sięga 17,2 m3.

Z zewnątrz Daily zyskało nowocześniej-
szy wygląd. Zmieniła się atrapa – jest teraz 
potężniejsza, a znaczek Iveco bardziej wy-
eksponowany. Kosmetyce poddano rów-
nież światła z przodu. 

Więcej o zmianach w Daily w numerze 
październikowym „Truck & Van”. ▐

Fot. Iveco
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Z  zewnątrz Craft er nie zmienił się zbyt 
 wiele – bo i po co zmieniać coś, co 
 wciąż zachowuje świeży wygląd, a przy

tym jest funkcjonalne? Delikatnie popra-
wiono tylko przód pojazdu. Więcej zmian 
zaszło natomiast w jego wnętrzu – zarówno 
w kabinie kierowcy, jak i pod jego maską. 

Mniej, czyli lepiej

To właśnie pod maską Craft era pojawi-
ły się największe zmiany. Dotychczasowe 
silniki 5-cylindrowe o pojemności 2,5 litra 
zostały zastąpione nową jednostką czte-
rocylindrową TDI o pojemności 2 litrów. 
Oferowana jest ona w trzech opcjach mocy 
– 109, 136 i 163 KM, spełniając normę 
Euro 5, a nawet EEV (poza wersją 136-kon-
ną). W porównaniu z poprzednim moto-
rem, wyraźnie wzrosła wartość momentu 
obrotowego. W silniku 109-konnym wy-
nosi ona 300 Nm, dostępnych w przedziale 
1500÷2250 obr/min, w średniej jednostce 
– 340 Nm w przedziale 1600÷2250 obr/min,
zaś najmocniejszy, 163-konny Craft er ma 
do dyspozycji 400 Nm momentu obroto-
wego już przy 1800 obr/min. Takie para-
metry były możliwe do osiągnięcia dzięki 
zoptymalizowaniu układu EGR, nowej 
przepustnicy oraz ulepszonej turbinie. 
W wersji 163-konnej zastosowano, po raz 
pierwszy w tym segmencie, układ biturbo. 
W zakresie pracy silnika do 3000 obr/min 

pracuje tylko jedna, mniejsza z turbosprę-
żarek. Przy przekroczeniu tej granicy do 
pracy wkracza druga, większa. W efekcie 
silnik dysponuje pokaźnymi parametra-
mi, ale jednocześnie odznacza się większą 
oszczędnością paliwa. W oszczędnej jeź-
dzie pomaga też 6-biegowa skrzynia, która 
oferowana jest w standardzie.

Pakietowe oszczędzanie

By oszczędzać jeszcze więcej, każdą 
z wersji silnikowych można wzbogacić 
o pakiet BlueMotion, który w nowym Cra-
ft erze obejmuje m.in. system start/stop 
– wyłączający silnik przy postojach, tylny 
most o większym przełożeniu, tempomat 
oraz „inteligentny” układ alternatora. Praca 
alternatora, a tym samym obciążenie silnika 
(i zużycie paliwa) zmienia się w zależności 
od sytuacji. Gdy pojazd hamuje lub toczy 
się swobodnie, napięcie alternatora rośnie 
i następuje wówczas szybsze doładowanie 
akumulatora. Gdy zaś silnik musi dostar-
czać więcej mocy przy ruszaniu czy rozpę-
dzaniu, alternator może być nawet na chwi-
lę całkowicie wyłączony, by nie obciążać 
dodatkowo jednostki napędowej.

Połączenie tych wszystkich funkcji spra-
wia, że najmocniejsza jednostka napędowa 
z pakietem BlueMotion może zużywać na-
wet 7,2 litra oleju napędowego na 100 km. 
Po pierwszych jazdach zapoznawczych no-

wym modelem możemy śmiało powiedzieć 
– nowy silnik nawet w słabszej wersji do-
skonale radzi sobie z pokaźnym Craft erem. 
Jednostka najmocniejsza przynosi nie tylko 
dobrą dynamikę, ale odznacza się też bar-
dzo wysoką kulturą pracy, niższym pozio-
mem hałasu oraz niższym zużyciem paliwa.

Obniżenie kosztów eksploatacji umożli-
wi też wydłużona do trzech lat gwarancja, 
z limitem 250 tys. km (gwarancja antyko-
rozyjna na nadwozie wynosi 12 lat). Nowy, 
mniejszy silnik przełożył się też na mniej-
szą masę własną pojazdu, co zaś wprost 
przekłada się na zwiększenie jego ładow-
ności. W niektórych wersjach możliwe 
będzie przewiezienie ponad 80 kg więcej. 
Ładowność najcięższej, 5-tonowej wersji 
może sięgnąć nawet 2,8 tony. 

Na niektórych rynkach oferowany jest 
też silnik 2.5 BlueTDI o mocy 136 KM, 
współpracujący z automatyczną 6-bie-
gową skrzynią Shift matic. W Polsce taka 
konfi guracja nie będzie jednak oferowana. 
Wszystkie wersje Craft era są za to seryjnie 
przygotowane do podłączenia dodatko-
wych urządzeń, umożliwiając tym samym 
pracę z różnego rodzaju agregatami.

Detale

Nowy Craft er ma też odświeżone wnę-
trze. Obyło się bez rewolucji, bowiem 
dotychczasowe odznaczało się wysoko 

Lżejszy Lżejszy i oszczędniejszyi oszczędniejszy
Volkswagen Crafter wciąż nie może przebić się do sprzedażowej czołówki Volkswagen Crafter wciąż nie może przebić się do sprzedażowej czołówki 
samochodów dostawczych w Polsce. Czy odmłodzona wersja przyciągnie klientów? samochodów dostawczych w Polsce. Czy odmłodzona wersja przyciągnie klientów? 
Zmiany nie są rewolucyjne, ale dotykają istotnej części – kosztów eksploatacji.Zmiany nie są rewolucyjne, ale dotykają istotnej części – kosztów eksploatacji.

Ładownia się nie zwiększyła, natomiast 
teraz można na niej przewieść trochę 

cięższy ładunek. W niektórych wersjach 
80 kg więcej.

Czytelna i ergonomiczna tablica rozdzielcza z dotychczasowej 
wersji Craftera otrzymała teraz tylko nowe podświetlenie 
oraz dodatkowy wskaźnik z zaleceniami zmiany biegu. 
Dostępny jest też bogatszy wybór zestawów audio i nawigacji.

Prosty, a funkcjo-
nalny detal – czyli 
miękki podłokietnik 
w drzwiach.
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cenioną ergonomią i odpowiednią jako-
ścią wykonania. Pojawiły się nowe wzory 
tapicerki i bardziej odporne, „oddychają-
ce” tkaniny na fotelach. Typowe dla Volks-
wagena, niebieskie podświetlenie zegarów 
zastąpiono teraz bardziej tradycyjnym 
– białym, a na wyświetlaczu pojawił się 
wskaźnik zalecający zmianę biegu na wyż-
szy lub niższy. Prostym, a jakże długo wy-
czekiwanym przez niektórych dodatkiem 
(i niespotykanym w innych pojazdach 
tej klasy) jest niepozorny podłokietnik 
w drzwiach kierowcy. Wyłożony miękką 
tkaniną zwiększa wygodę prowadzenia 
i daje odpoczynek dla lewej ręki, którą zwy-
kle i tak kierowca opierał o obicie drzwi.

Niezmiennie bogate pozostaje seryjne 
wyposażenie w kwestii bezpieczeństwa. 
Mamy więc pełną elektronikę w układzie 
jezdnym z ABS, ASR i ESP, poduszkę 
powietrzną dla kierowcy, asystenta ha-
mowania (i duże, wydajne tarcze ha-
mulcowe przy wszystkich kołach). 
W wyposażeniu opcjonalnym 
oferowanych będzie m.in. 

pięć opcji systemu radia i nawigacji, po-
cząwszy od najprostszego radia z CD/MP3, 
poprzez układy z zestawem telefonicznym 
Bluetooth, po topową wersję z nawigacją 
fi rmową i 40 GB dyskiem twardym. 

Równie niezmiennie szeroka pozostaje 
oferta modelowa nowego Craft era. Samo-
chód dostępny jest w trzech klasach – 3-, 
3,5- oraz 5-tonowej, z trzema rozstawami 
osi i typowymi konfi guracjami nadwozia: 
jako furgon o pojemności od 7,5 do 17 m3, 
kombi, mixt oraz podwozie do zabudowy 
i pojazd skrzyniowy – te dwie ostatnie 
wersje występują z kabiną pojedynczą, jak 
i podwójną.

Nowego Craft era można już kupić. Naj-
tańsza wersja – 3-tonowy furgon o najmniej-
szym rozstawie osi 3,25 m i najniższej wersji 
dachu, napędzana najsłabszym z silników 
(2,0 TDI o mocy 109 KM) w wersji podsta-
wowej kosztuje ponad 76 tys. zł netto. Naj-
droższy z furgonów, czyli 5-tonowa wersja 
przedłużana z wysokim dachem i 163-kon-
nym silnikiem to wydatek około 124 tys. zł. 
Podwozia pod zabudowy kosztują od blisko 
72 tys. do 110 tys. zł. Cena różnych wersji 
kombi w standardowej specyfi kacji zawiera 
się pomiędzy 93 a 126 tys. zł netto. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

Z zewnątrz jedyną zauważalną zmianą 
jest zmodyfikowana osłona chłodnicy, która 

teraz rozciąga się do samych reflektorów. 
Niezmieniona sylwetka Craftera wciąż 

zachowuje świeży i nowoczesny design.

Serce nowego Craftera straciło jeden cylinder 
i 20% pojemności, ale zachowało dotychczasowy

poziomy mocy – 109, 136 lub 163 KM przy 
jednoczesnym ograniczeniu konsumpcji paliwa. 

Najmocniejsza jednostka wykorzystuje układ 
podwójnej turbosprężarki, zastosowany w tej 

klasie pojazdów po raz pierwszy.

Volkswagen Crafter – nowe silniki

Typ/Technologia

2,0-l-TDI
turbodiesel 
common rail 
opcjonalny 

pakiet BlueMotion

2,0-l-TDI
turbodiesel 
common rail 
opcjonalny 

pakiet BlueMotion

2,0-l-BiTDI
bi-turbo

 common rail 
opcjonalny 

pakiet BlueMotion

Norma emisyjna
EEV lub Euro 5 
(wersje do 2815 
kg masy własnej)

Euro 5 (wersje 
do 2815 kg masy 

własnej)

EEV lub Euro 5 
(wersje do 2815 
kg masy własnej)

Liczba cylindrów 4 4 4

Pojemność skokowa (cm3)  1968  1968  1968

Moc (KM/kW/obr/min) 109/80/3500 136/100/3500 163/120/3600

Moment obrotowy 
(Nm/obr/min)

300/1500÷2250 340/1575÷2250 400/1800
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W tym roku, z racji zmian podatko-
 wych ukrócających pełne odliczenie 
 VAT-u od większości samochodów 

poza typowo użytkowymi i pikapami, ruch 
w salonach sprzedających te ostatnie wzrasta. 
Według ostrożnych szacunków jest on większy 
o 20÷40% w porównaniu z zeszłym rokiem, 
jednak niektórzy importerzy liczą na podwo-
jenie sprzedaży. Dlatego też spółka Polmot-
-Warfama – duży dystrybutor i producent 
maszyn rolniczych – wybrała idealny moment 
na wprowadzenie do krajowej oferty nowego, 
taniego pikapa ZX Grand Tiger. Jego mon-
taż odbywa się w lubelskim zakładzie, jednak 
ogranicza się on głównie do składania goto-
wych podzespołów przywiezionych z Chin. 
Aby uzyskać europejską homologację Polmot-
-Warfama, wymógł na chińskim producencie 
wprowadzenie wielu zmian konstrukcyjnych, 
np. w układzie przeniesienia napędu i układzie 
wydechowym, wprowadzenie silnika Euro 4, 
a niedługo Euro 5. Do tego europejską homo-
logację musiały uzyskać refl ektory i lampy tyl-
ne. W znalezieniu akceptacji na naszym rynku 
mają mu pomóc m.in. zastosowanie marko-
wych elementów, jak zespołu napędowego 
z Kii czy skrzyni rozdzielczej Borg Warner. Po-
lmot-Warfama zamierza również sprzedawać 
Grand Tigery na innych rynkach unijnych. 
Główny rywal chińskiego pikapa – Tata Xenon 
– w ciągu ponad dwóch lat istnienia na polskim 
rynku przedarł się już do świadomości wielu 
przedsiębiorców, jako tańsza alternatywa dla 
japońskich pikapów. Model ten zdołał już sobie 
ugruntować niezłą pozycję rynkową, tuż za re-
nomowanymi markami japońskimi i Fordem. 
W zeszłym roku Tata znalazła się na szóstym 
miejscu wśród najpopularniejszych pikapów 
w kraju ze sprzedażą 231 samochodów, co dało 
jej 8,5% udział w rynku.

Kierunek: budowa

Zarówno Xenon, jak i Grand Tiger są 
w założeniu prostymi wołami roboczymi, 
zbudowanymi w oparciu o solidne ramy. 

Prezentowane egzemplarze, z podwójnymi 
kabinami i napędem na cztery koła mogą 
przewozić pięciu pasażerów. To jedyna wer-
sja nadwoziowa, w jakiej będzie oferowany 
w Polsce Grand Tiger. W ofercie Taty z kolei 
znajdują się warianty w dwóch rozstawach 
osi (282,5 cm i 315 cm), z napędem na tylną 
oś lub cztery koła, w wersjach z pojedynczą 

lub podwójną kabiną, a także jako podwozie 
pod zabudowę. 

Grand Tiger, mimo kształtów nadwozia 
przywodzących na myśl japońskie pikapy 
z lat 90., jest oryginalną chińską konstruk-
cją. Na jego tle stylistyka Xenona jest nowo-
cześniejsza, a gdy patrzymy z przodu – Tata 
wydaje się również bardziej proporcjonalna. 

Klasa robotnicza
Na zdominowanym przez japońskie marki rynku pikapów 
jedynym reprezentantem tanich pojazdów użytkowych była 
hinduska Tata Xenon. Od polowy tego roku przybył jej 
ambitny rywal – chiński ZX Grand Tiger, który kusi zbliżoną 
funkcjonalnością i równie atrakcyjnymi cenami.

Ładownia Xenona, mimo większych rozmiarów nadwozia, jest nieco mniejsza i płytsza niż w Grand Tigerze. 
Za to można na niej przewieźć większe ciężary. Ładowność homologowana Taty wynosi 1000 kg, a w ZX-ie 825 kg.
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Nieco lepiej jakościowo prezentuje się wnę-
trze Taty mimo przygnębiającej ciemnoszarej 
kolorystyki. Bardzo proste deski rozdzielcze 
obu pojazdów nie nastręczają większych trud-
ności przy obsłudze urządzeń, jednak kilka 
rozwiązań wymaga przyzwyczajenia. U Chiń-
czyka pokrętła regulacji nawiewu przekręca 
się z trudem i mają tendencję do wracania 
do środkowego położenia, w Xenonie z kolei 
denerwuje brak sygnału akustycznego włą-
czonych kierunkowskazów. U Hindusa trzeba 
się przyzwyczaić do przycisków opuszczania 
szyb umieszczonych między fotelami przed 
dźwignią hamulca ręcznego. Oba pikapy nie 
rozpieszczają liczbą schowków. Te w drzwiach 
Xenona swobodnie mieszczą półlitrową bu-
telkę, podczas gdy w ZX-ie zmieszczą się 
w nich najwyżej płaskie i małe przedmioty. 
Producenci pomyśleli za to o montażu mię-
dzy fotelami praktycznych podłokietników 
z niezbyt obszernymi schowkami. Za to 
Grand Tiger skąpi nam lusterek w osłonach 
przeciwsłonecznych. W Tacie jedno zamonto-
wano – po stronie pasażera.

Na miejscu kierowcy w obu samocho-
dach siedzi się wysoko i wygodnie, mimo 
braku regulacji foteli na wysokość. Kierow-
nice pikapów można regulować pionowo, ale 
w ograniczonym zakresie. Od niedawna 
w Xenonie montowana jest mniejsza i po-
ręczniejsza kierownica. W obu pikapach 
kierowca nie powinien narzekać na widocz-
ność, a w manewrach pomagają duże luster-
ka boczne, zwłaszcza w ZX-ie, w którym są 
dodatkowo przyciemniane. W Grand Ti-
gerze nie sprawdzi się za to jasna tapicerka 
siedzeń i podłogi, ponieważ awaryjne prze-
wiezienie np. skrzynek z kapustą skończy się 
widocznymi zabrudzeniami. Na szczęście 
niedługo znajdzie się w ofercie tapicerka 
w praktyczniejszym kolorze ciemnoszarym. 
Tata ma wygodne fotele, które są też nieźle 
wyprofi lowane. U konkurenta są one wła-
ściwie pozbawione trzymania bocznego, 
a przednie oparcia potrafi ą skrzypieć w cza-
sie jazdy. Pod tapicerką siedzeń Grand Tige-
ra kryje się bardzo miękka gąbka, a schowki 

To w dużej mierze zasługa większej o 11 cm 
szerokości Xenona (186 cm wobec 175 cm 
u rywala). Dodatkową szerokość nadwozia 
w tym samochodzie skonsumowały głów-
nie mocno wystające z nadwozia nadkola. 
Wąskie nadwozie Grand Tigera wpływa na 
ograniczoną obszerność kabiny, szczególnie 
na szerokość. Trzem pracownikom w ubra-
niach roboczych z tyłu będzie za ciasno. 
W Tacie jest niewiele, ale jednak więcej 
miejsca. Szerokość jej tylnej kanapy wynosi 
130 cm wobec 125 cm u konkurenta.

Morze tanich tworzyw

Mniejszy entuzjazm wzbudzają wnętrza 
obu pojazdów. Zapach ulatniający się z two-
rzyw tablic rozdzielczych i obić drzwi jest 
nieprzyjemny. Plastiki wnętrz są twarde i nie 
najlepiej spasowane, ale sprawiają wrażenie 
wandaloodpornych i łatwych w czyszczeniu. 

Pikapy 
wyposażono 
w proste 
i czytelne 
zestawy 
zegarów. 
W obu 
pojazdach 
komputery 
pokładowe 
podają 
informacje 
jedynie 
o przejechanych 
kilometrach.

Tablice rozdzielcze pikapów są proste i, mimo kilku dziwactw, funkcjonalne. 
Mniejszy entuzjazm budzą tanie tworzywa o nieprzyjemnym zapachu. 

Fotele Taty są lepiej wyprofilowane i wygodniejsze. Jasna tapicerka 
Grand Tigera może się łatwo zabrudzić. Na szczęście niedługo producent wprowadzi 
wersję w praktyczniejszym dla samochodów użytkowych kolorze ciemnoszarym.
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w oparciu przednich foteli łatwo się odkształ-
cają. Po włożeniu litrowej butelki w schowek 
i jej późniejszym wyjęciu materiał rozciągnął 
się i nie wrócił już do poprzedniego poło-
żenia. Tego problemu nie ma w Xenonie. 
W oparciach tylnych kanap obu pikapów bra-
kuje zagłówków dla środkowego pasażera. 
Ma to jedną zaletę – poprawia widoczność 
w lusterku wstecznym. Proste radia tych samo-
chodów można obsługiwać tylko ze środkowej 
konsoli. Mają one niewielkie przyciski, przez co 
w czasie jazdy trzeba odrywać wzrok od drogi 
na dłuższą chwilę. Radio Grand Tigera ma wię-
cej funkcji (m.in. wejście USB), jednak jakość 
dźwięku jest niższa niż w Xenonie. Obsługa 
i wymiana elementów eksploatacyjnych w obu 
samochodach nie sprawia problemu. Dostęp 
do żarówek w refl ektorach jest łatwy i można je 
wymienić niemal w roboczej rękawicy.

Kwintal z górką

Xenon, mimo większych rozmiarów nad-
wozia, ma minimalnie mniejszą kubaturę 
ładunkową niż chiński pikap. Poza tym jego 
paka jest płytka – 40,5 cm w porównaniu 
z 48 cm u konkurenta. Aby włożyć ładunek, 
w Tacie trzeba unieść go wyżej – 88 cm, niż 
w Grand Tigerze – 82 cm. Obie skrzynie moż-
na łatwo oczyścić, np. z piachu nawet przy 
użyciu wody, za sprawą ich rynnowych kształ-
tów. Dodatkowo można zabezpieczyć ładow-
nię wykładziną PVC lub też przykryć np. alu-
miniowymi płytami, roletami czy laminatową 
zabudową. Niestety, w podłogach pikapów 
brakuje jakichkolwiek kotew, ale producenci 
pomyśleli o montażu specjalnych zaczepów 
w górnej części bocznych burt. Xenon góru-

Plusy i minusy

 Tata Xenon

Atrakcyjna cena
Dobry silnik
Wysoka ładowność

Niska jakość materiałów wnętrza
Toporna zmiana biegów
Płytka ładownia

ZX Grand Tiger

Atrakcyjna cena
Dobry i mocny silnik
Przyjemne prowadzenie

Niska jakość materiałów wnętrza
Nieprzyjemny zapach tworzyw
Zbyt miękkie zawieszenie

o mocy 170 KM, który osiąga przyzwoity 
maksymalny moment obrotowy 392 Nm 
przy 2000 obr/min. Jednostka ta do niedaw-
na była stosowana w Kii Sorento. W Xenonie 
znajduje się 140-konny motor diesla Dicor 
o pojemności 2,2-litra i momencie obro-
towym 320 Nm przy 1700÷2700 obr/min. 
Grand Tiger jest nie tylko mocniejszy, ale 
o prawie 100 kg lżejszy od Xenona, dzięki 
czemu ma znacznie lepsze osiągi. Już samo 
odpuszczanie pedału sprzęgła wyrywa moc-
no auto do przodu. Samochód nieźle rozpę-
dza się już od niskich obrotów, ale i szybko 
wkręca w maksymalny dozwolony zakres 
(ok. 4 tys. obr/min.), co oznajmia nam spe-
cjalny brzęczyk. Grand Tiger potrzebuje na 
osiągnięcie setki od startu zatrzymanego 
zaledwie 15 s – wynik dobry jak na samo-
chód użytkowy. Xenon przy niskich obro-
tach silnika jest wyraźnie ospały. Dopiero 
po przekroczeniu ok. 2000 obr/min. motor 
gwałtownie zyskuje wigor i pozwala na przy-
zwoite przyśpieszanie bez wrażenia braku 
mocy. Wygłuszenie kabin tych pikapów jest 

Pojedynek

Przewagi ZX Grand Tigera 
nad Tatą Xenon
� bardziej dynamiczny silnik
� bardziej precyzyjna 
 zmiana biegów
� lepsze wyposażenie seryjne

Przewagi Taty Xenon 
nad ZX Grand Tigerem
� wyższa jakość wykończenia (choć też nie 
 rewelacyjna)
� większa liczba dostępnych wersji
� nieco bardziej obszerne wnętrze i wyższa ładowność

Przyciski elektrycznego opuszczania szyb w Tacie 
umieszczono w mało wygodnym miejscu, między 
fotelami tuż obok dźwigni hamulca ręcznego.

W pikapach możemy zmieniać tryb napędu między 2H, 4H i 4L za pomocą pokręteł 
umieszczonych między fotelami (w Grand Tigerze) lub pod kolumną kierownicy (w Xenonie).

Mała rzecz a cieszy. Producent 
Xenona pomyślał o montażu prostego 

zegarka na środkowej konsoli.

je nad Grand Tigerem w zakresie możliwości 
przewozowych. Wprawdzie oba samochody 
z powodzeniem przewiozą pięciu pasażerów 
i pół tony saletrzaka, jednak na Tatę można 
dorzucić kolejny kwintal z górką tego nawozu. 
Według homologacji jej ładowność wynosi 
tonę, podczas gdy chińskim samochodem 
można przewieźć 825 kg, czyli tyle samo, co 
np. w Toyocie Hilux. Oba auta mogą ciągnąć 
przyczepę niehamowaną o masie 750 kg, ale 
Tata uciągnie przyczepę hamowaną o masie 
dwóch ton, a ZX jednej tony.

Szybki i… głośny

Mocną stroną obu samochodów są ich 
silniki. Pod maską chińskiego auta pracu-
je 2,5-litrowy silnik wysokoprężny D4CB 

nienajlepsze, przez co po wnętrzach rozcho-
dzi się donośny dźwięk silnika. Przy większej 
prędkości hałas bardziej uciążliwy będzie 
w Grand Tigerze. Przykładowo w trakcie jaz-
dy ze stałą prędkością ok. 100 km/h na najwyż-
szym biegu silnik Grand Tigera pracuje na ob-
rotach ok. 2800 obr/min., podczas gdy Xenon 
w tych samych warunkach potrzebuje 2000 
obr/min. Stąd biorą się dodatkowe decybele.

W obu pikapach napęd na koła jest przekazy-
wany poprzez 5-biegowe przekładnie manualne. 
U Chińczyka zmiana biegów odbywa się bardzo 
lekko i wygodnie, choć precyzja skoków lewarka 
jest ledwie przeciętna. W hinduskim pojeździe 
zmiana przełożeń jest toporna, a drogi prowa-
dzenia drążka są zbyt długie. W dodatku gruba 
końcówka wajchy ma nieporęczny kształt. Zu-
życie paliwa w tych samochodach jest zbliżone. 
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Wytężona jazda miejska łączy się ze zużyciem 
ok. 12 l/100 km, w trasie spadając przeciętnie 
o dwa-trzy litry na setkę. 

Typowe bolączki

Nieco inaczej pracują układy kierownicze 
obu pikapów. W Grand Tigerze działa on bar-
dzo lekko, ale mało precyzyjnie. W czasie ma-
newrów parkingowych przeszkadza za duża 
liczba obrotów kołem kierownicy potrzeb-
nych do wykonania maksymalnego skrętu kół 
z jednej strony w drugą – aż cztery! U rywala 
wystarczą trzy obroty. W Grand Tigerze musi-
my też pogodzić się z silnymi drganiami koła 
kierownicy podczas pracy na biegu jałowym. 
W najnowszych Tatach sprzedawanych na 
rynku polskim na szczęście znacznie zmniej-

szono siłę wspomagania kierownicy. Dzięki 
temu mamy złudzenie lepszej precyzji prowa-
dzenia i panowania nad autem.

W pracy poza drogami utwardzonymi 
przyda się 20-centymetrowy prześwit w obu 
pikapach oraz seryjny napęd na cztery koła 
(w wersjach Double-Cab). W Grand Tigerze 
zestrojono je jednak zbyt miękko, przez co 
mamy wrażenie, że jedynym jego elementem 
są sprężyny. Każdy przejazd pofałdowania 
nawierzchni powoduje bujanie nadwozia, 
a mocniejsze hamowanie kończy się wyraź-
nym nurkowaniem. Krótkie poprzecznie 
nierówności ZX przejeżdża z wyraźnym 
wstrząsem. Charakterystyka pracy popra-
wia się nieco po obciążeniu pojazdu. Zawie-
szenie hinduskiego samochodu jest trochę 
sztywniejsze, a rozstaw kół większy, przez co 

kołysze się mniej radykalnie niż konkurent. 
Tu też nie możemy jednak zapominać o jego 
wysoko osadzonym punkcie ciężkości pod-
czas szybszej jazdy w zakrętach. 

W normalnej jeździe wystarczy załą-
czony napęd jedynie na tylną oś (2H), lecz 
w razie potrzeby można łatwo go załączyć na 
przednie koła (4H) lub włączyć przełożenie 
terenowe (4L) używane jedynie w ciężkich 
warunkach – podczas jazdy w głębokim bło-
cie czy na stromych podjazdach. Do zmian 
trybów napędu służy pokrętło umieszczo-
ne w Xenonie pod kolumną kierownicy, 
a w Grand Tigerze między fotelami. Obaj 
producenci sugerują, by czynić to na postoju.

Tania alternatywa

ZX Auto i Tata oferują na polskim rynku 
najtańsze pikapy z podwójną kabiną. Ceny 
obu pojazdów są niemal identyczne i nie 
przekraczają 80 tys. zł brutto. Zbliżone walo-
rami użytkowymi i wyposażeniem japońskie 
pikapy są przeciętnie 30 tys. zł droższe. Pi-
kapy z Indii i Chin mają braki w oczywistym 
dziś wyposażeniu z zakresu bezpieczeństwa. 
W Grand Tigerze przednie poduszki po-
wietrzne są dostępne dopiero w wyższym pa-
kiecie wyposażenia. W Xenonie ABS jest ofe-
rowany dopiero od niedawna (standard w ZX 
Auto), a pod koniec tego roku w wyposażeniu 
pojawią się przednie poduszki powietrzne. 

W standardzie Grand Tigera mamy np. 
pełen pakiet elektryczny, lakier metalizowa-
ny, radio z CD mp3, aluminiowe obręcze kół, 
światła przeciwmgielne, boczne stopnie oraz 
orurowanie ochronne skrzyni ładunkowej. 
W wyższym wariancie wyposażenia (w cenie 
86 100 zł brutto) znajdują się dwie podusz-
ki powietrzne oraz manualna klimatyzacja. 
Opcjonalnie można też zamówić np. skórza-
ne siedzenia, czujniki parkowania czy skrzy-
nię ładunkową pokrytą PVC.

Xenon jest dostępny tylko z jednym wypo-
sażeniem DLE. Oferuje w nim m.in. centralny 
zamek, światła przeciwmgielne, elektrycznie 
podnoszone szyby i regulowane lusterka, fel-
gi aluminiowe, klimatyzację oraz kierownicę 
pokrytą skórą. Dodatkowo można zamówić 
orurowanie nadwozia, lampy dalekosiężne 
czy użyteczne nadbudowy z laminatu lub po-
krywę paki. W Grand Tigerze tego typu roz-
wiązania będą dopiero wprowadzane. 

Oba samochody kuszą trzyletnią gwa-
rancją mechaniczną. Jeśli tylko trwałość 
i bezawaryjność azjatyckich pikapów będzie 
przyzwoita, to ich oferta może zainteresować 
wielu przedsiębiorców, którzy przymkną oko 
na ich niedoskonałości, doceniając atrakcyj-
ny poziom cen, przyzwoite walory użytkowe 
i dobre silniki. ▐

Przemysław Dobrosławski
Fot. P. Dobrosławski

Stopnie boczne są wyposażeniem seryjnym w Grand Tigerze. 
W Tacie wymagają dopłaty 1573 zł netto.

Dane techniczne Tata Xenon ZX Grand Tiger

Dł./szer./wys./ rozstaw osi (mm) 5125/1860/1765/3150 5080/1750/1735/2900
Dł./szer. skrzyni ładunkowej (mm) 1429/1414 1455/1350
Wys. przestrzeni ładunkowej (mm) 405 480
Wys. progu załadunkowego (mm) 880 820
Szer. między nadkolami ładowni (mm) 1050 1020
Masa wł. poj./ładown./dmc (kg) 1950/1000/2950 1860/825/2675
Zawieszenie przód / tył podwójne wahacze  Niezależne drążki
 rozwidlone z belka skrętną  skrętne, stabilizator /
 / resory piórowe resory piórowe
Możliwość ciągnięcia przyczepy (kg) 
hamowanej/niehamowanej 2000/750 1000/750
Pojemność silnika (cm3) 2179 2500
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min)]  140/103/4000 170/125/3800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr./min)) 320/1700÷2700 392/2000
Liczba przeł. w skrzyni biegów/rodzaj 5-biegowa / manualna 5-biegowa / manualna
Rodzaj napędu tylny, lub/i sztywny  tylny, lub/i sztywny
 na cztery koła na cztery koła
Prędkość maks. [km/h]  160 b.d.
Przyśpieszenie 0-100 km/h (s) b.d. 15
Zużycie paliwa na 100 km: w mieście/
poza miastem 12/9÷10 12÷13/10
Poj. zbiornika paliwa (w dm3) 65 73
Gwarancja producenta:
ogólna/lakier/perforacja 3 lata / 2 lata / 3 lata  3 lata / 3 lata / 3 lata 
Przeglądy co 15 tys. km pierwszy po 10 tys. a kolejne 
  co 15 tys. km 
Cena podstawowego modelu 
Double-Cab (w zł brutto) 79 827  79 950
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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 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 

Dane do wysyłki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

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

Warto 
wiedzieć więcej

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Teraz jeszcze więcej możliwości

Prenumerata roczna

tylko 99 złPrenumerata roczna

tylko 49 zł

Promocyjna prenumerata 
   obu tytułów 129 zł

Co miesiąc
dla wszystkich

profesjonalistów branży TSL

Coroczne, automatyczne 
przedłużanie prenumeraty



Patronat medialny

Piotrpoprowadzi
Imprez�

G�sowski

Zaproszenia: 
Wiadomo�ci IC lipiec 2011 
oraz wszystkie � lie Inter Cars SA.

11targi.intercars.com.pl



Nowy Actros.
Wejdź w nowy wymiar.

Nowy Actros – innowacyjny samochód ciężarowy, który wszystkie dotychczasowe rozwiązania usuwa  
w cień. Wyraźnie większa ekonomiczność i odczuwalnie wyższy komfort, po to, by jeździło się nim lekko, 
bezpiecznie i pewnie – jak żadną inną ciężarówką. Wsiądź i poznaj nowy wymiar w transporcie. Szczegóły  
u najbliższego dealera Mercedes-Benz oraz na stronach internetowych www.mercedes-benz.pl
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