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100 lat innowacji
Gdy w roku 1911 wyprodukowaliśmy nasz pierwszy autobus byliśmy 

częścią rewolucji. Z tą myślą, ekscytująco wygląda wizja następnych 

100 lat.  Jaką rolę w życiu codziennym odegra transport publiczny?

W którym kierunku będzie się rozwijał i ewoluował?

Dla Scania te pytania są istotne już dziś.

Razem z naszymi partnerami, klientami i społeczeństwem tworzymy  

zrównoważoną platformę przyszłych rozwiązań transportowych.

Następny przystanek 2111.
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Transport publiczny to służba i obowiązek państwa wobec obywatela. Każdy bez względu 

na zasobność portfela w XXI wieku powinien mieć prawo do przemieszczania się. 

Niestety, często bezwzględna ręka rynku, to prawo odbiera. Trzeba się na coś zdecydować. 

Albo liberalizm, albo socjalizm – powiedzą znawcy tematu. A ja bym raczej zapytała: 

chcecie oszczędzać środowisko, czy dbać o swoje portfele? Bo jeżeli to drugie, to dajmy sobie 

spokój z pojazdami elektrycznymi i dopłatami do nich. Przestańmy mydlić 

oczy opowieściami o dziurach ozonowych i chorobach cywilizacyjnych. Zawiążmy 

sakiewki i schowajmy na inne czasy…

Na początku roku cena paliwa poszła ostro w górę. Wtedy właśnie sporo ludzi przesiadło się 

do komunikacji miejskiej. W Warszawie powstały buspasy, które skomplikowały 

już i tak trudne życie kierowców poruszających się po stolicy. Ale wszystko dla wspólnego 

dobra… Udało się przywyknąć. W końcu do każdego przemawia słuszność założenia. 

Autobus wiezie tylu pasażerów naraz, że należą mu się przywileje. Jeśli chcesz jechać 

buspasem, przesiądź się do transportu 

publicznego! 

Jednak, aby przekonać nieprzekonanych, 

to trochę za mało. Ale cena biletu w połączeniu 

z kosztem paliwa – już tak.

Do tej pory ceny biletów ZTM w Warszawie 

przemawiały do wyobraźni. Rzeczywiście, 

wybierając się do centrum, taniej i wygodniej 

było skorzystać z komunikacji miejskiej, 

co i wielu robiło. Jednak teraz może się okazać, 

że niekoniecznie…

W Warszawie bilety podrożały średnio 

o ponad 30%. Ale to nie koniec. Reformę 

zaplanowano trzyetapowo. Kolejna podwyżka 

ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. – 24% 

i rok później o ponad 18%. Miasto takie decy-

zje uzasadnia brakiem rentowności, 

inwestycjami itp. A w polskiej stolicy, nawet po podwyżkach, najtaniej w Europie… 

„Warszawiacy mają wybór – jechać szybciej transportem zbiorowym z biletem ZTM 

albo stać w korku w wygodnym zaciszu swojego samochodu, płacąc krocie za spaloną 

na darmo benzynę” – grzmi warszawskie ZTM. 

Oczywiście trudno przebić ceną biletu koszt paliwa, ale jak doliczymy czas na oczekiwanie, 

przesiadanie, dochodzenie i przebywanie w nie zawsze pożądanym towarzystwie, 

duchocie, tłoku itp., to może się okazać, że samochód nie ma konkurencji. 

I tym sposobem środowisko nie wiele skorzysta, nawet jak miasto zakupi hybrydy, 

ZTM niewiele zarobi, jak straci klientów, a wszyscy zyskamy jeszcze bardziej 

zakorkowaną Warszawę…

Gdzie tu rozsądek? ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Opony w transporcie miejskim poddawane są codziennie ciężkim Opony w transporcie miejskim poddawane są codziennie ciężkim 
próbom związanym z częstym ruszaniem i zatrzymywaniem się, próbom związanym z częstym ruszaniem i zatrzymywaniem się, 
mnóstwem zakrętów oraz ocieraniem się boków opon o ostre mnóstwem zakrętów oraz ocieraniem się boków opon o ostre 
krawężniki. Na te specyficzne warunki doskonale odpowiadają krawężniki. Na te specyficzne warunki doskonale odpowiadają 
nowe opony nowe opony Dunlop SP 372 City i SP 472 City*Dunlop SP 372 City i SP 472 City*, które gwarantują , które gwarantują 
nieskończenie wiele korzyści:nieskończenie wiele korzyści:

             długie przebiegi,   długie przebiegi,

        odporność na uszkodzenia boku opon przy kontakcie z krawężnikami,

        znakomita przyczepność w warunkach jesienno-zimowych,        znakomita przyczepność w warunkach jesienno-zimowych,

        niezawodność, satysfakcja i bezpieczeństwo dla pasażerów autobusów.        niezawodność, satysfakcja i bezpieczeństwo dla pasażerów autobusów.

* Opona stosowana na osi napędowej przy bardziej wymagających warunkach pogodowych.* Opona stosowana na osi napędowej przy bardziej wymagających warunkach pogodowych.

www.dunlop.plwww.dunlop.pl

...do autobusów komunikacji miejskiej
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W 
 maju na polskim rynku zadebiu-

 towały dwa autokary spod zna-

 ku Gryfa: Irizar i6 i Scania To-

uring HD. Szczególnie ten drugi, od daw-

na zresztą zapowiadany, wzbudzał sporo 

emocji właśnie w związku z krajem jego 

pochodzenia. 

Ze Szwecji do Chin…

Scania Touring to autokar o zasięgu mię-

dzymiastowym, przeznaczony do transpor-

tu długodystansowego. Jego nadwozie zo-

stało zaprojektowane przez szwedzkich in-

żynierów ze Scanii. Ich głównym zadaniem 

było stworzenie takiego stylu, który jedno-

znacznie będzie nawiązywać do pojazdów 

Scanii. Nadwozie produkowane jest w Chi-

nach, koło Szanghaju, w mieście Suzhou. 

Scania wydzierżawiła tam dwie linie pro-

dukcyjne (z czego jedną sama wybudowa-

ła) od dużego producenta autobusów Higer 

Bus Company Limited. Choć na razie pro-

dukowane tam są Touringi, przewidywane 

jest rozszerzanie gamy o koleje typy auto-

Prawie wszystko, czego używamy, zostało wyprodukowane w Chinach. 
Producenci pojazdów nie mogą być obojętni na ten ogólnoświatowy trend. 
Coraz częściej na Wschodzie właśnie upatrują swoich nowych szans.

Jesteśmy dobrze przygotowani

Andrzej Jaworski
dyrektor sprzedaży autobusów Scania Polska

Scania Touring to autobus luksusowy do obsługi ruchu mię-
dzymiastowego. Taki segment nie charakteryzuje się olbrzy-
mią sprzedażą na poziomie setek egzemplarzy. Liczymy, że 
rocznie autobus ten powinien znaleźć nabywców na 20-30 szt.
W tej chwili obserwujemy dużą aktywność w zakresie prywa-
tyzacji PKS-ów. Głównym celem tych dużych organizacji jest 
posiadanie we flocie przynajmniej jednego takiego autobu-
su. Właśnie dla nich jest ten produkt. 
Scania Touring będzie kosztowała poniżej 200 tys. euro. 
Zostanie objęta 12-miesięczną gwarancją, plus dodatkowe 
12 miesięcy na zespół napędowy. Jednak po upływie gwa-
rancji klient nie zostaje sam. Jesteśmy w pełni przygotowa-
ni do obsługi tych autobusów. Mamy dobrze zorganizowa-
ną dystrybucję części zamiennych. Nasi mechanicy zostali 

przeszkoleni i w każdym większym serwisie Scanii nie będzie żadnych problemów zarówno 
z obsługą gwarancyjną, jak i naprawami pogwarancyjnymi. 
Dla potencjalnych klientów zainteresowanych autobusami Scania Touring mamy dobrą wia-
domość: po zakończeniu obsługi polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, począwszy od 
16 grudnia 2011 r. sześć autobusów będzie dostępnych w specjalnej cenie.

Z nurtemZ nurtem

busów. Wybór kooperanta jest nieprzypad-

kowy. Firma Higer produkuje 24 tys. auto-

busów rocznie. Swoim klientom daje duży 

wybór: od autobusów miejskich (również 

niskopodłogowe) po luksusowe autokary. 

Czyli dysponuje dużym doświadczeniem 

i jest odpowiednio przygotowana do współ-

pracy z europejskim graczem. 
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Podwozie Touringa jest produkowane 

w Szwecji, a stamtąd transportowane dro-

gą morską do Chin, gdzie jest zabudowy-

wane nadwoziem. Klienci nie muszą się 

martwić o długie terminy realizacji zamó-

wień. Gotowe podwozia są wysyłane do 

Suzhou i tam czekają na dyspozycje klien-

ta. Uniwersalne wyposażenie ogranicza 

liczbę opcji, co również skraca czas ocze-

kiwania. Producent zapewnia, że na do-

stawę gotowego pojazdu nie trzeba będzie 

czekać dłużej niż 3 miesiące, co należy do 

standardu europejskiego.

Na odległość

Zgodnie z założeniem, w Touringu rze-

czywiście można odnaleźć rodzinne podo-

bieństwa. Osłona przednia jest uformowa-

na w literę „V”, z horyzontalnymi przetło-

czeniami, co przypomina wlot powierza 

w ciężarówkach Scania. Kształt karoserii 

nie wzbudza wielkich emocji, ale w tym 

przypadku nie są one żadnym wyznaczni-

kiem. Może to być nawet zaletą. Popraw-

ność bywa cnotą. Delikatne linie nadwozia 

rysują jego opływowy kształt, a przyciem-

niane szyby dodają dynamizmu sylwetce. 

Tył pojazdu przecina czerwona linia, łą-

cząca światła. Okno zostało optycznie po-

Zawieszenie jest pneumatyczne, wypo-

sażone w ELC (Electronic Level Control 

– elektroniczny kontroler poziomu), z przo-

du niezależne. Z tyłu jest sztywny most. 

W wersji 3-osiowej oś wleczona jest na 

sztywnej belce. W opcji znajduje się rów-

nież przyklęk prawej strony pojazdu, co 

ułatwia wsiadanie i wysiadanie pasażerom.

Układ hamulcowy jest pneumatyczny 

z systemem EBS z TC (Traction Control 

– system kontroli trakcji) i ESP. We wszyst-

kich kołach są hamulce tarczowe. Oprócz 

tego kierowca ma do dyspozycji retarder, 

Kierowca ma pod ręką wszystkie potrzebne 
sterowniki. Nie wysiadając z pojazdu, może 
otworzyć zarówno drzwi, jak i klapy bagażowe. 
Gdy są otwarte, stosowna informacja pojawia 
się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

Cętkowana welurowa tapicerka to tylko 
jedna z trzech opcji do wyboru. Półki na 

bagaż podręczny pomieszczą niedużą 
torbę. Nad każdym pasażerem znajduje się 

pokrętło do regulacji nawiewu i lampka.

Pasażerowie podczas podróży mogą korzystać z siatki, np. żeby odłożyć czytane czasopisma, 
i składanego uchwytu na kubek. Niestety kanapkę trzeba trzymać w ręku.

Touring ma zgrabną sylwetkę 
i ciekawy tył. Kamerę cofania 
zamontowano na tylnym 
spojlerze, który nie jest 
zintegrowany z nadwoziem.

większone poprzez obramowanie, które 

nadało mu oryginalny kształt. Całość pre-

zentuje się bardzo dobrze.

Autobus występuje w dwóch długo-

ściach: 12 (wersja 2-osiowa) i 13,7 (wersja 

3-osiowa), ma 3,8 m wysokości i 2,55 sze-

rokości. Napędza go 6-cylindrowy, rzędo-

wy silnik Scania DC13 XPI Euro 5 (osią-

gnięte dzięki systemowi EGR) o mocy 

400 lub 440 KM, z którym współpracuje 

8- lub 12-biegowa (w tym w opcji z nad-

biegiem) zautomatyzowana przekładnia 

Opticruise.

www.truck-van.pl
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Touringi z założenia mają obsługiwać 

długie trasy krajowe, dlatego w standar-

dzie znalazła się toaleta, kuchnia i lodów-

ka. Monotonię podróży powinien skutecz-

nie przegnać sprzęt audio-video. Na po-

kładzie jest odtwarzacz CD, DVD, radio 

i dwa monitory LCD.

Zgodnie z modą i rozsądkiem w coraz 

większym stopniu oświetlenie jest budo-

wane z diod LED. W Touringu to światła 

dzienne, zespolone tylne, obrysowe górne 

i część oświetlenia wnętrza. Światła mija-

nia i drogowe są ksenonowe. 

Odpowiednią temperaturę wnętrza za-

pewnia dwustrefowa klimatyzacja, ogrze-

wanie postojowe, nagrzewnice dachowe 

i przy drzwiach oraz grzejniki konwekto-

rowe. 

Pojemnik na bagaż ma od 5,5 m3 pojem-

ności.

Mimo naturalnych obaw, związanych 

z naszym doświadczeniem głównie z chiń-

skimi koszulkami, Touring nie odbiega ja-

kością wykonania od europejskich pro-

duktów. Jeżeli coś się komuś nie podo-

ba, to możne to być jedynie kwestia gustu. 

Nie należy zapominać, jakie zadania przed 

nim stoją.

Cena Scanii Touring będzie oczywiście 

zależna od wyposażenia, ale nie powin-

na przekroczyć kwoty 200 tys. euro. Sca-

nia już przed otrzymaniem pierwszego au-

tobusu rozpoczęła cykl szkoleniowy w za-

kresie serwisów. Każdy duży serwis bę-

dzie miał przeszkolonych ludzi do obsłu-

gi i naprawy tego autobusu. Pojazd jest ob-

jęty roczną gwarancją, zespół napędowy 

– 2-letnią. 

Już teraz zapowiadane jest kolejnie 

dziecko szwedzko-chińskie o roboczej 

nazwie Scania Higer A30. Autobus ten 

będzie dedykowany na krótsze linie mię-

dzymiastowe. Będzie to prostsza wersja, 

choć na pewno znajdą się w niej uchyl-

ne siedzenia i klimatyzacja. „Zauwa-

żyliśmy, że jest duże zainteresowanie 

właśnie takim segmentem autobusów. 

W Polsce jest ich ok. 18 tys. Średnia wie-

ku to 18-19 lat. Te autobusy będą musia-

ły być wymienione i w tym właśnie upa-

Eleganckie wnętrze i6 nie daje satysfakcji 
marudnym. W opcji można zamówić nie tylko 

środkowe podłokietniki, ale również fotele 
z możliwością rozsunięcia ich na boki.

Rozkładany stolik, a pod nim siatka 
na prasę. Więcej nie trzeba.

Irizar i6 to segment wyżej względem Touringa i tę różnicę widać już na pierwszy 
rzut oka. Jego poprzednicy przez 15 lat obecności na naszym rynku znaleźli nabywców 
na 300 szt. Najnowszy model na pewno nie będzie odstawał od tej statystyki.

Agregat chłodniczy umieszczony z przodu pojazdu odciąża tył i lepiej 
rozprowadza powietrze w środku. Dodatkowo nadaje autobusowi agresywniejszy wygląd, 

co podkreślają chromowane listwy umieszczone po bokach nadwozia.

hamulec wydechowy i na życzenie hamu-

lec przystankowy. 

Kratownica nadwozia jest w całości spa-

wana z ocynkowanej stali i zabezpieczona 

antykorozyjnie specjalną farbą ochronną. 

Miejsce pracy kierowcy jest ergono-

miczne i wygodne. Widoczność zza koła 

kierownicy pozwala sprawnie reagować 

na zmieniającą się sytuację drogową. Fo-

tel kierowcy ma pełną regulację i ogrzewa-

nie. Kierownica jest regulowana w dwóch 

płaszczyznach, co pozwala idealnie przy-

gotować się do jazdy.

Autokar w zależności od wersji może 

zabrać 49 lub 59 pasażerów. Fotele są wy-

posażone w trzypunktowe lub biodrowe 

pasy bezpieczeństwa. Klient ma do wybo-

ry trzy rodzaje tapicerki: tekstylna, tekstyl-

no-skórzana bądź skórzana. Wygodną po-

zycję podczas podróży zapewniają uchyl-

ne oparcia i podnóżki. Zgodnie ze swoimi 

preferencjami każdy podróżny może usta-

wić indywidualnie intensywność nadmu-

chu i oświetlenia. Przed ostrym światłem 

słonecznym chronią przyciemniane szyby. 
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trujemy szansę dla Higera” – zapowia-

da Andrzej Jaworski, dyrektor sprzedaży 

autobusów Scania Polska. Cena tego au-

tobusu będzie oczywiście zależna od wy-

posażenia, ale nie powinna przekroczyć 

160 tys. euro.

Hiszpański temperament

Po wycieczce do Państwa Środka wra-

camy na południe Europy. Irizar i6 to 

również premiera, która nie przeszła bez 

echa. Tym razem mieliśmy do czynienia 

z rozdwojeniem jaźni, gdyż autobus tej 

samej marki promują w Polsce dwie fi r-

my. Od lat trawa kooperacja hiszpańskie-

go producenta ze Scanią, i to ona wła-

śnie do tej pory jako jedyna reprezento-

wała go w naszym kraju. Teraz dołączy-

ła do niej fi rma Wanicki, m.in. diler sa-

mochodów ciężarowych DAF, który pro-

ponuje w naszym kraju również Irizara i6 

i i4, jednakże z silnikiem DAF-a. Ruch ten 

został odczytany przez rynek, jako reak-

cja na współpracę Scanii z Higerem. Hisz-

panie jednak szybko się odcięli od takiej 

wykładni, uzasadniając swoją współpracę 

z fi rmą Wanicki dywersyfi kacją kanałów 

dystrybucji. Również Scania, choć przy-

znaje, że całe to zamieszanie zaszkodzi-

ło jej interesom, ponieważ klienci poczu-

li się zdezorientowani, przypomina, że we 

Włoszech, gdzie sprzedażą Irizara zajmu-

je się niezależna fi rma, największą popu-

larnością cieszą się autobusy tej marki na 

podwoziu Scanii, aż 90% sprzedawanych 

egzemplarzy.

Szóstka na służbie

Scanie Touring, zaraz po polskim debiucie, zostały oddelegowane na służbę. Ich misja trwa już 
dwa miesiące. Mają zadanie godnie reprezentować Polskę podczas prezydencji w Unii Euro-
pejskiej. To właśnie one na swój pokład zabierają zagranicznych gości i wożą po naszym kraju. 

Sześć użyczonych pojazdów 
to Scanie Touring HD 4×2 
o długości 12 m, wyposażone 
w silnik 400 KM Euro 5 
i 12-biegową skrzynię biegów 
z Opticruise. 
„Jesteśmy dumni, że polski 
rząd wybrał autobusy Sca-
nia Touring do obsługi pre-
zydencji EU. To nowocze-
sne, komfortowe i ekologicz-
ne pojazdy, które będą do-
brze służyły gościom odwie-
dzającym Polskę – powie-
dział Alexander Vlaskamp, 
dyrektor generalny Scania 
Polska. Pojazdy przekazano 
rządowi polskiemu na 6 mie-
sięcy, po tym okresie trafią 
do swojego właściciela. ▐ 

Luksus w standardzie

Scania Irizar i6 jest luksusowym autoka-

rem przeznaczonym na trasy międzynaro-

dowe. Dlatego jego standard musi być wy-

soki i nie ulega wątpliwości, że autobus ten 

warunek spełnia imponująco. Pomogło 

mu wzorowanie się na rozwiązaniach zna-

nych już z Irizara PB. Oferowany model 

zbudowany jest na podwoziu tym samym 

co Touruing. Występuje 

również w wersji dwu- i trzy-

osiowej o pięciu długościach: 

12,2, 12,8, 13,8, 14,5 oraz 

15 m i dwóch wysokościach 

3,5 lub 3,7 m. W porówna-

niu ze swoim poprzedni-

kiem New Century zmienio-

no zupełnie koncepcję bu-

dowy nadwozia tego pojaz-

du. Do tej pory kratownica 

była spawana w całości na li-

nii produkcyjnej. Natomiast 

w nowym i6, podobnie jak 

w PB czy i4, kratownica po-

wstaje do wysokości połowy 

okien, a moduł dachowy jest montowany 

na oddzielnej linii produkcyjnej pod kon-

kretny autobus, łącznie z nawiewami, in-

stalacjami i całym osprzętem. Zwiększo-

no również udział aluminium i tworzyw 

sztucznych w poszyciu nadwozia. 

Do napędu służy ta sama jednostka co 

w Touringu, jednak można sobie wybrać 

trzeci wariant mocy 480 KM. Skrzynie, 

układ hamulcowy i zawieszenie występują 

analogiczne jak u chińskiego brata.

Również kierowca ma do dyspozycji te 

same udogodnienia. Jednak jakość uży-

tych materiałów i wykończenie tablicy roz-

dzielczej oraz panelu ze sterownikami są 

z oczywistych powodów na wyższym po-

ziomie. 

Autokar w zależności od wersji może 

pomieścić od 49 do 69 pasażerów. Mają oni 

do dyspozycji wszystkie udogodnienia, jak 

w Touringu, jednak ich standard jest wyż-

szy, zauważalny już na pierwszy rzut oka. 

Tutaj nie tylko jest, gdzie odstawić kubek, 

ale również odłożyć kanapkę – rozkłada-

ny stolik spełni idealnie takie zadanie. Do-

datkowo w opcji znajdują się podłokietni-

ki między fotelami i możliwość bocznego 

rozsuwania foteli. Fotele o różnym stan-

dardzie są dostarczane przez 3 fi rmy.

Nikogo też tu nie dziwi zaplecze ku-

chenne i toaleta. Klimatyzacja podob-

nie jak w PB zamontowana jest w przed-

niej części pojazdu z wylotami ze skrapla-

cza klimatyzacji do kanałów wentylacji 

w połowie nadwozia, dzięki czemu powie-

trze rozprowadzane jest równomiernie po 

całym wnętrzu. 

Bagażniki mieszczą co najmniej 6,6 m3 

– tutaj niewiele zmieniono.

Zarówno Turinga, jak i i6 można zamó-

wić z systemem przeciwdziałającym wy-

wróceniu. Jest to oprogramowanie działa-

jące w jednostce sterującej zawieszeniem. 

Jeżeli nadwozie autobusu przekroczy do-

puszczalny kąt pochyłu bocznego, spusz-

czane jest powietrze z miechów zawiesze-

nia, dzięki czemu obniża się środek cięż-

kości i nie dochodzi do przewrócenia się 

pojazdu.

Międzynarodowe meandry nie powinny 

zaszkodzić wschodzącym gwiazdom. Tro-

chę zamieszania robi czasem więcej dobre-

go niż złego. W udanej promocji powinno 

też pomóc półroczne użyczenie Tourin-

gów polskiej prezydencji w Unii Europej-

skiej. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Scania

Tu jest miejsce 
na Twoją reklamę!

ZADZWOŃ: 
tel. 22 213 88 28

reklama@truck-van.pl
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Pod koniec roku rusza produkcja mo-

deli 12- i 18-metrowych, przegubo-

wych. W pierwszym kwartale 2012 r. 

dołączą kolejne wersje. Cała rodzina no-

wego Citaro, łącznie z czteroosiowym Ca-

paCity i niskowejściowym LE będzie do-

stępna rok później. 

Krawężnik niestraszny

Zmiany widać od razu, jednak sięga-

ją one głębiej niż stylizacja nadwozia. Ci-

taro jest bardziej zaokrąglony i ma modne 

„bumerangi” z przodu i przy nadkolach. 

Przednie słupki układają się w charakte-

rystyczne pałąki. Dolna linia okien bocz-

nych jest obniżona i sfałdowana w okoli-

cy kół. Korespondują z nią wycięte w na-

rożach krawędzie szyb: przedniej i tylnej. 

Autobus wydaje się bardziej krzepki. I jest 

to jeden z nielicznych przypadków, kiedy 

pozory nie mylą. 

Zmiany zaszły w konstrukcji szkieletu. 

Jest teraz bardziej wytrzymały, choć nie-

co odchudzony. Sztywność podnoszą mię-

dzy innymi specjalne, tłoczone profi le, za-

stosowane w newralgicznych miejscach na 

styku ścian bocznych i dachu. Konstruk-

cja tego ostatniego została zresztą opraco-

wana od nowa. Wysoką jakość połączeń 

elementów kratownicy zapewnia spawa-

nie laserowe. Mając na uwadze długie ży-

cie autobusu, Mercedes już teraz przysto-

sował go do normy bezpieczeństwa EKG

-ONZ/R66/01, która zacznie obowiązywać 

dopiero w 2017 r. Określa ona przestrzeń 

przeżycia, jaka powinna być nienaruszona 

w razie, gdyby autobus dachował. Przedni 

zwis jest dłuższy o 10 cm. Znalazła się tam 

wzmocniona klatka bezpieczeństwa chro-

niąca kierowcę w razie zderzenia czołowe-

go. Podobną mają autokary Mercedes i Se-

tra. Nosi w nich nazwę „Front Collision 

Guard”. 

Autobus jest odporny również na uciąż-

liwe, a częste w mieście drobne uszkodze-

nia. Przedni zderzak składa się z trzech 

części. Pod spodem ma osłony zapobiega-

Miastożerca
Większy, bardziej odporny, nie zamierza się nikomu naprzykrzać. 
Nowy Mercedes-Benz Citaro po raz pierwszy pokaże się szerokiej publiczności 
w październiku podczas targów Busworld w Kortrijk.

Prostszy układ tablicy rozdzielczej z wyświetlaczem, 
który zastąpił część kontrolek, i powiększone 
schowki stwarzają wygodne miejsce do pracy. 
Fotel kierowcy jest wyżej niż poprzednio. 

Obniżona krawędź okien i wydajne 
oświetlenie powiększają wizualnie wnętrze. 

Monitory i miejsce nad poręczami można 
wykorzystać do informacji i reklamy. 
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jące skutkom zawadzenia zwisem o kra-

wężnik. Można je szybko wymienić. Nad-

kola i tylny zderzak wykonane są z lamina-

tu wzmacnianego włóknem szklanym. Ich 

naprawa jest nieskomplikowana i tania. 

Dolne poszycie ścian bocznych jest 

z aluminium. Nad nimi są okna z szyba-

mi o grubości 3,15 mm, cieńszymi od po-

przednio stosowanych 4-milimetrowych. 

Dążenie do obniżenia masy autobusu było 

dla konstruktorów ważne. Nowe Citaro 

jest nieco większe od poprzednika. Roz-

staw osi jest dłuższy o 5,5 cm, co w modelu 

12-metrowym skutkuje zwiększeniem dłu-

gości całkowitej z 11,95 m do 12,1 m. Tak 

samo, o 15,5 cm wydłużył się model prze-

gubowy. 

Lepszy widok

Dla kierowcy nowe Citaro jest wygod-

niejsze i pozwala mu na lepszy kontakt 

– tak z pasażerami, jak współuczestnika-

mi ruchu drogowego. Wystarczyło pod-

nieść fotel o 6 cm. Towarzyszyła temu sto-

sowna zmiana w położeniu dolnej i gór-

nej krawędzi przedniej szyby. Kierowca le-

piej widzi, co dzieje się przed autobusem. 

Ponadto jego wzrok spotyka się na mniej 

więcej równym poziomie z oczami wsiada-

jących pasażerów, co sprzyja bezpieczeń-

stwu i dobremu samopoczuciu obu stron. 

Łatwiej nawiązać kontakt i zrozumieć wza-

jemne intencje. 

Przed sobą prowadzący ma typową de-

skę rozdzielczą VDO, regulowaną wraz 

z kierownicą. Z tym, że część informacji 

dawniej przekazywanych przez kontrol-

ki, jest komunikowana przez nienatarczy-

wy, wielofunkcyjny wyświetlacz. Przyłą-

cza DIN pozwalają wzbogacić tablicę o do-

datkowe urządzenia. W narożach są na-

wiewy, z pomocą których można się szyb-

ko, „miejscowo” schłodzić. Kierowca może 

czuć się dość swobodnie. W drzwiach do 

kabiny jest schowek na sporą teczkę śnia-

daniową, pomyślano o wieszaczkach. Do 

wyboru są kabiny mniej lub bardziej od-

izolowane od reszty autobusu. 

Wejście do autobusu jest niżej niż po-

przednio. Lepiej je też oświetlono. Prze-

strzeń dla pasażerów jest uporządkowana. 

Z przodu oraz za „harmonijką” w wersjach 

przegubowych przewidziano miejsce na 

duże monitory służące informacji i rozryw-

ce. Układ poręczy biegnących wzdłuż nad-

wozia ułatwia zamontowanie na nich tablic 

reklamowych. Citaro jest w środku wid-

ne. W dzień za sprawą obniżonej o 12 cm

dolnej linii okien bocznych, wieczorem zaś 

przez zastosowanie nowoczesnego oświe-

tlenia dającego miękkie, przyjemne świa-

tło. W standardzie są świetlówki, na życze-

nie można je zastąpić diodami. 

Spokojny sen 
mechanika

Oświetlenie diodowe występuje również 

na zewnątrz, w roli świateł do jazdy dzien-

nej. Na zamówienie dostępne są refl ekto-

ry Bi-ksenonowe oraz doświetlające zakrę-

ty. Nowoczesne źródła światła to nie tylko 

kwestia bezpieczeństwa. Są również trwa-

łe i bezawaryjne, co redukuje koszty obsłu-

gi pojazdu. 

Trudu i pieniędzy oszczędza także 

układ EAPU (Electornic Air Processing 

Unit), przygotowujący sprężone powie-

trze dla hamulców i innych układów au-

tobusu. Montowany jest z mocniejszy-

mi silnikami typu OM 457 HLA. Zawiera 

sprężarkę włączającą się tylko, gdy silnik 

dysponuje akurat rezerwami mocy do jej 

napędzania. Zużycie paliwa powinno być 

zatem niższe. W jednym module zinte-

growano osuszacz sprężonego powietrza, 

czteroobowodowy zawór zabezpieczający 

oraz czujnik i regulator ciśnienia. Uprasz-

cza to budowę pojazdu i ułatwia obsługę 

w obowiązującym dziś systemie „wymie-

niaj – nie naprawiaj”. 

Na szczycie piramidy oszczędności jest 

oczywiście układ napędowy. Tu ekono-

mia eksploatacji polega przede wszystkim 

na wydłużeniu przebiegu między przeglą-

dami. O silnikach producent milczy, jed-

nak do automatycznych skrzyń i tylnych 

osi należy zaglądać co 180 tys., a nie jak 

przedtem co 120 tys. km. Standardowo 

z silnikami Euro 5 i EEV nie jest monto-

wany fi ltr cząstek stałych. Jeden powód 

do zmartwień mniej. Naturalnie, jeśli na-

bywca sobie życzy, fi ltr zostanie założony. 

Zwykły dla Mercedesa sposób utylizacji 

spalin to „technologia BlueTec”, czyli ka-

talizator SCR, zużywający podczas pracy 

płyn AdBlue. Citaro korzysta z sześciocy-

lindrowych, rzędowych silników. Podsta-

wowy OM 906 HLA ma pojemność 6,37 l, 

moc 286 KM i maksymalny moment obro-

towy 1120 Nm. W opcji są silniki OM 457 

HLA o pojemności 12 l i mocy 299 KM 

(1250 Nm) lub 354 KM (1600 Nm). Do 

kompletu należą automatyczne przekład-

nie Voith lub ZF. 

Od 2013 r. w Citaro będą montowane 

silniki Euro 6, z rodziny rzędowych „szó-

stek”, której pierwsi członkowie pojawili 

się w tym roku w nowym Actrosie. Był to 

jeden z ważniejszych powodów, dla które-

go autobus urósł. 

Obok Actrosa, Citaro jest drugą 

w tym roku kluczową nowością z „wy-

działu sprzętów ciężkich” Mercedesa. Po-

przedni model przez 13 lat produkcji zdą-

żył „sprzedać się” w liczbie 31 tys. sztuk. 

Nowy nie zmienił się tak dalece, by zrazić 

dotychczasowych nabywców i gwarantu-

je bezbolesny przeskok w Euro 6. Czy jed-

nak rozwój alternatywnych źródeł napędu 

pozwoli mu schodzić z linii montażowych 

równie długo? Zobaczymy. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler

W modelach 12-metrowych akumu-
latory są pod fotelem kierowcy. 
Pozwoliło to odciążyć tylną oś, która 
w autobusie i tak ma ciężko… 

Wystające nadkola są wyróżnikiem 
nowego Citaro. Projektanci opracowali 
różne ich wersje, czasem radykalne.

Szkielet został wzmocniony. 
Autobus lepiej chroni 

kierowcę i pasażerów.
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BredaMenarinibus. Łatwe do zapa-

miętania, gdy tylko podzieli się na 

sylaby i wychwyci rytm. Oporni 

mogą uciec się do sztuczki mnemotech-

nicznej. Słowo – opowieść. Streszcza dzieje 

jednego z czołowych, włoskich producen-

tów autobusów, działającego poza koncer-

nem Irisbus. 

Marka powstała, gdy w 1989 r. Bre-

da Costruzioni Ferroviarie wchłonęła fi r-

mę Menarini z Bolonii. Breda, założona 

w 1886 r. w Mediolanie zajmowała się na 

początku produkcją lokomotyw i wago-

nów. Później zaangażowała się w przemysł 

lotniczy i zbrojeniowy. Menarini od chwi-

li narodzin, czyli od 1919 r. była związana 

z samochodami. Remontowała nadwozia, 

a potem uruchomiła ich samodzielną pro-

dukcję. Z czasem zrezygnowała z karoserii 

dla samochodów osobowych, a skoncen-

trowała się na pojazdach użytkowych. Au-

tobusy stały się jej domeną w 1952 r. 

Firma nie zaniedbywała innowacji. 

W latach 80. wprowadziła hamulce tarczo-

we, a w autokarach serii Monocar 101 

i 102 SBH tylną oś typu De Dion. Deka-

dę później miała w ofercie niskopodło-

gowe autobusy miejskie, w tym pierwszy 

we Włoszech pojazd tego typu klasy midi, 

model M 230. 

BredaMenarinibus została wchłonięta 

w 2001 r. przez koncern Finmeccanica. Na-

wiasem mówiąc, jedna z jego spółek: Agu-

staWestland, jest od początku 2010 r. więk-

szościowym udziałowcem PZL-Świdnik SA. 

Cztery alternatywy

Nowy właściciel sypnął gotówką i inno-

wacje przyspieszyły. Oferta fi rmy obejmuje 

głównie autobusy miejskie i na nich kon-

centruje się rozwój. BredaMenarinibus ma 

szereg modeli z przyjaznymi dla otoczenia 

źródłami napędu. Są to pojazdy o zróżni-

cowanej wielkości, które mogą zaspokoić 

zarówno typowe, jak i szczególne potrzeby 

miast. Na przykład z dzielnicami o zabyt-

kowej, ciasnej zabudowie. 

Podstawowe typy autobusów, o długo-

ści 11, 12 i 18 m zawiera w sobie rodzina 

Avancity+. Dwuanstometrowy Avancity+ L

i przegubowy Avancity+ S oferowane są 

w odmianie zasilanej sprężonym gazem 

ziemnym (CNG). Mniejszy model, 8-me-

trowy Vivacity+ C również ma wersję CNG. 

Produkowana wcześniej seria M240 

ostała się pod postacią 11- i 12-metrowych 

hybryd równoległych. Hybrydowy układ 

napędowy został opracowany wspólnie 

przez fi rmy Voith, Siemens i Meritor. Wy-

korzystuje dwa silniki elektryczne Siemens 

serii PV zamontowane pionowo przy tyl-

nym moście portalowym Meritor ULFA. 

Południowa odmiana
Przyzwyczajeni do wyrobów krajowych i niemieckich, 
nie zauważamy, że gdzieś z dala od czubka naszego nosa 
również toczy się autobusowe życie. Powstają i giną 
firmy, rodzą się nowe konstrukcje.

BredaMenarinibus Vivacity+. Krótszy wariant C ma dwoje, a dłuższy M troje drzwi. 
Koń w emblemacie na przedzie to pamiątka po firmie Breda.

Skromna, funkcjonalna tablica 
rozdzielcza przemieszcza się 
wraz z kierownicą.

W krótkim Vivacity+ C tylną ścianę wypełnia 
układ napędowy. Udało się jednak umieścić 
na niej dwuosobową ławkę i okno, które 
nadaje wnętrzu intrygujący rys.

Fotele z rozciągniętymi „uszami” ożywiają środek. Umocowano 
je do ścian bocznych, co ułatwia sprzątanie. Szary wystrój jest 

praktyczny i długowieczny, ale można go zastąpić żywszym.
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Dodatkowy silnik o mocy 20 kW zasila 

wspomaganie kierownicy i sprężarkę po-

wietrza. 

Uzupełnieniem oferty jest przegubo-

wy trolejbus Avancity+ S HTB z pomoc-

niczym silnikiem spalinowym oraz wciąż 

unikatowy autobus elektryczny, maleńki, 

niespełna 6-metrowy ZEUS. 

Co ciekawe, zarówno autobusy z na-

pędem alternatywnym, jak i zwyczajne, 

z silnikami wysokoprężnymi nie korzy-

stają z oczywistego wydawałoby się źró-

dła napędu, dostępnego na wyciągnię-

cie ręki. BredaMenarinibus nie stosuje 

silników Iveco. Zamiast nich używa moto-

rów niemieckich: MAN, Mercedes-Benz 

i Deutz. W przypadku skrzyń biegów pro-

ducent nie jest oryginalny. Zaopatruje się 

w nie w fi rmach Voith i ZF. Przednie osie 

z niezależnym zawieszeniem pochodzą od 

Voitha. Układy kierownicze są z półek ZF. 

Natomiast tylne mosty portalowe dostar-

cza Graziano Trasmissioni, wyspecjalizo-

wana w produkcji komponentów układu 

napędowego do samochodów osobowych, 

maszyn rolniczych, budowlanych i wóz-

ków akumulatorowych. Wytwarza między 

innymi skrzynie biegów dla Ferrari. Auto-

busowe mosty portalowe opracowała we 

współpracy z fi rmą Meritor. 

Pneumatyczne zawieszenia są natural-

nie wyposażone w elektroniczny układ ste-

rujący ECAS, umożliwiający przyklęk na 

przystanku. 

Nie pożyczają

Wszystkie modele autobusów mają nad-

wozia samonośne, oparte o stalowy szkie-

let, do którego mocowane jest poszycie. 

BredaMenarinibus wyróżnia się tym spo-

śród konkurentów, którzy w mniejszych 

autobusach chętnie korzystają z ramowych 

podwozi samochodów dostawczych lub 

lekkich ciężarówek. 

Obecnie firma wypracowała wła-

sny, rozpoznawalny styl. Jego wyróż-

nikiem są gładkie powierzchnie z pro-

stym podziałem „szkło-blacha”, urozma-

icone elementami w kształcie bumeran-

gów. Pojawiają się one jako oprawa dla 

reflektorów i przetłoczenia przy nadko-

lach. Wyjątkiem jest stary model M240 

oraz mały ZEUS. 

Firma preferuje oszczędne i praktyczne 

wykończenie wnętrza. Fotele mają lekką 

konstrukcję i atrakcyjną formę. Kolorysty-

ka jest w gestii zamawiającego. Przestrzeń 

dla pasażerów robi wrażenie obszernej 

i przewiewnej. Autobus M240 oferowa-

ny jest w lubianej we Włoszech odmianie 

o długości 12 m z czworgiem drzwi. 

BredaMenarinibus ekologicznie

Producent skupia się na autobusach miejskich. Stąd duży wybór alternatywnych źródeł napę-
du. Jest model hybrydowy, elektryczny, a także popularne we Włoszech autobusy zasilane ga-
zem ziemnym. 

Model Avancity+  Avancity+ Vivacity+ M240 LU ZEUS
  L CNG N CNG C CNG ON
Źródło energii CNG CNG CNG + prąd prąd
     elektryczny elektryczny
Długość (mm) 12000 18125 8000 11960 5890
Szerokość (mm) 2500 2525 2350 2500 2070
Wysokość (mm) 3373 3060 3270 3060 2810
Rozstaw osi (mm) 6320 5315/6605 4080 6320 3720
Promień skrętu (m) 18 20,4 12,6 17,9 13,4
Masa własna (t) 11,9 16,8 9,1 12,5 4,2
Maks. liczba miejsc 104 155 61 97 23
Liczba drzwi 2 lub 3 4 2 3 lub 4 1
Silnik Mercedes  MAN D2066 Mercedes Mercedes Ansaldo
  OM 906 LAG LUH42 EEV OM 906  OM904 LA Electric
    LAG + silnik  Drives
     elektryczny* 
Pojemność (dm3) 6,9 10,5 6,9 4,2 –
Moc (KM/kW/obr/min) 279/205/2200 320/235/1900 231/170/2200 95/130/2200* –/30/–**
Maks. moment obr. 
(Nm/obr/min) 1000/1400 1600/1000÷1400 808/1400 500/1200÷1600* 260/2200
Skrzynia biegów ZF 6HP504  Voith Diwa ZF 5HP504 –* –
  Ecomat lub 864.5 Ecomat 
  Voith Diwa   
  864.5

Elektryczny ZEUS ma przyjacielski „wyraz oczu”. Duża powierzchnia przeszklona sprawia, 
że wygląda jak niegroźny wagonik kolejki turystycznej.

Maleńka tablica nie zasłania kierowcy 
widoku. Jej wykonanie jest niedbałe 
i nie dorównuje reszcie pojazdu, a szkoda.

Ten egzemplarz ma wyjątkowo 
wesolutkie wnętrze. Pasażerów 

rozpieszcza klimatyzacją.

* hybrydowy układ napędowy wykorzystuje dwa silniki elektryczne 
 o mocy 67 kW  (chwilowa – 150 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 450 Nm
** chwilowa moc 60 kW
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Lokalny rynek jest głównym odbiorcą 

małych Vivacity+. Wersja C ma 8 m i dwo-

je drzwi, wersja M natomiast 9,3 m i dwo-

je lub troje drzwi – ostatnie, jednoskrzy-

dłowe na zwisie tylnym. Dzięki szeroko-

ści wynoszącej jedynie 2,35 m, autobusy te 

świetnie radzą sobie w ciasnych i wąskich 

uliczkach w centrum wiekowych, włoskich 

miast i miasteczek. Zarazem pojemność 

pasażerska, sięgająca 70 osób w przypadku 

Vivacity+ M stawia je w rzędzie uniwersal-

nych środków transportu, które nie muszą 

unikać zatłoczonych przystanków. 

Elektryczny ZEUS, czyli „Zero Emis-

sion Urban System” mieści 23 osoby. Ma 

długość i szerokość amerykańskiego „krą-

żownika szos” z początku lat 70. Od bie-

dy wystarcza mu półtora typowego, euro-

pejskiego miejsca parkingowego. Wśród 

autobusów jest maluchem. Umieszczo-

ny z tyłu elektryczny silnik fi rmy Ansal-

do gwarantuje mu prędkość maksymalną 

45 km/h, a zestaw akumulatorów litowo-

polimerowych zasięg około 120 km. Przy-

jemne, bogato przeszklone nadwozie za-

pewnia kierowcy doskonałą widoczność. 

Sam jest również dobrze widziany. To waż-

ne, zakładając, że ZEUS ma jeździć w miej-

scach, gdzie normalnym sposobem poru-

szania się jest chodzenie pieszo. Kontakt 

wzrokowy ułatwia bezkonfl iktowe poru-

szanie się. 

Jego przeciwieństwem jest skonstru-

owany tradycyjnie międzymiastowy, dwu-

drzwiowy Lander z bagażnikami pod pod-

łogą. Jest najmłodszym modelem BredaMe-

narinibus. Ma długość 12,2 m, a mieści 74 

osoby w wersji standardowej i 69, jeśli we-

wnątrz jest miejsce dla wózka inwalidzkie-

go. Landera napędza silnik MAN D2066 

o mocy 360 KM, z którym współpracuje 

automatyczna skrzynia Voith Diwa lub ZF 

Ecolife. Bagażniki mają 3 m3 pojemności. 

BredaMenarinibus kieruje swoją uwagę 

przede wszystkim na rynek wewnętrzny. 

Po jednym przedstawicielu ma we Fran-

cji, Hiszpanii, Turcji i Czechach. W Pradze 

jeżdżą dwa elektryczne ZEUSy. W 2010 r. 

w maju fi rma prezentowała wybrane auto-

busy w Polsce, na targach SilesiaKOMU-

NIKACJA w Sosnowcu. Była obecna rów-

nież na jesiennej wystawie samochodów 

użytkowych w Hanowerze.

Zatrudniające około 300 osób przed-

siębiorstwo produkuje w Bolonii 500 po-

jazdów rocznie. To o połowę mniej niż 

u progu XXI wieku, gdy dysponowała trze-

ma zakładami (poza Bolonią były to Pistoi 

i Rzym). Wówczas uruchomiła montow-

nię w Stanach Zjednoczonych, a realizację 

dużego kontraktu dla Sankt Petersburga 

miała zapewnić montownia na Ukrainie, 

w Kijowie. W ofercie nadal był turystyczny 

model Monocar M102. Dziś w strukturach 

koncernu Finmeccanica, BredaMenarini-

bus świadomie się ogranicza, co być może 

nie jest złym rozwiązaniem. Skoncentro-

wany zawodnik to groźny zawodnik. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

BredaMenarinibus Lander, coś dla polskich 
PKS-ów. Uniwersalna karoseria zapewnia 
dobre warunki podróży na średnich 
dystansach, bagażnik ma sporą pojemność, 
a dwuskrzydłowe drzwi tylne ułatwiają 
wysiadanie, gdy przystanków jest więcej.

Tablica rozdzielcza jest taka sama jak 
w modelach miejskich. Lander jest wyposażany 
wyłącznie w automatyczne skrzynie biegów.

Lekkie, spłaszczone fotele, jak w pociągu 
podmiejskim. U góry są półki, ale można 
skorzystać również z miejsca pod siedzeniami.

W tym roku o tę międzynarodową nagro-
dę w dziedzinie wzornictwa ubiegało się nie-
mal 1700 przedsiębiorstw z 60 krajów, prezen-
tując łącznie 4433 produktów. „Red dot de-
sign award” jest międzynarodowym konkur-
sem, który wyłania produkty wyróżniające się 
dobrym wzornictwem. Jury dokonuje oceny 
w oparciu o takie kryteria, jak: innowacyjność, 
funkcjonalność, jakość formalna, ergonomia 
oraz symboliczna i emocjonalna treść. Ocenia-
ny jest także aspekt autoprezentacji produktu.

Tym wszystkim wymaganiom sprostał 
MAN Lion’s City Hybrid. Aby nie ograniczać 
przestrzeni pasażerskiej, niektóre elementy 
napędu hybrydowego umieszczono na da-
chu pojazdu. Kondensatory o wysokiej wy-
dajności, służące jako akumulatory energii, 
oraz układ zasilania energią muszą być za-
opatrywane w powietrze chłodzące. W tym 
celu designerzy stworzyli nową opływową 
sylwetkę autobusu: dynamicznym łukiem 
wydłużyli przedni słupek ponad dach, two-
rząc czołową kopułę. W ten sposób uzyska-
no potrzebną przestrzeń ładunkową. 

Z boku sylwetka dachu nabiera jednolite-
go charakteru – „optyczna klamra” w kolorze 
pojazdu dodatkowo podkreśla obrys, prze-
biegając następnie do tyłu i natrafiając tam 
na kolejny element wzorniczy: biorącą po-
czątek przy środkowym słupku i pociągnię-
tą w obudowie na dachu linię aerodynamicz-
ną wykonaną ze lśniącego aluminium. Tyl-
ny spoiler z wymodelowaną krawędzią odry-
wającą strumień powietrza zasłania od tyłu 
widok na elementy umieszczone na dachu. 
Patrząc od przodu, aerodynamicznie dopra-
cowane kierowanie powietrza chłodzącego 
podkreślają dwa charakterystycznie wymo-
delowane kanały powietrzne. 

Od 2001 roku to już dziesiąta tego typu 
nagroda dla autobusów MAN i NEOPLAN. 
Także typoszeregi samochodów ciężaro-
wych MAN TGX i TGS należą do laureatów 
nagrody „red dot design award”. ▐

Fot. MAN

Nieprzeciętny styl
Autobus MAN Lion’s City Hybrid 
otrzymał nagrodę promującą 
wysoką jakość wzornictwa – „red 
dot award: product design 2011”.
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T rwa, a nawet rośnie w przyspieszo-

nym tempie. Pierwsza połowa 2011 r.

była bardzo dobra. Sprzedaż no-

wych autobusów o masie całkowitej powy-

żej 5 t zwiększyła się o połowę i osiągnę-

ła 567 sztuk. To o 189 pojazdów więcej niż 

w ubiegłym roku. Jest to przede wszystkim 

zasługą autobusów miejskich, które nadal 

stanowią trzon całego rynku autobusowe-

go w naszym kraju. 

Sytuacja dochodzi do normy po załama-

niu w 2009 r. Wtedy sprzedano tylko 953 

autobusy. W 2010 r. było ich 1072, a do 

końca 2011 nabywcy odbiorą około 1200 

sztuk, szacuje fi rma JMK, analizująca ry-

nek autobusowy. 

Konie
 i szkapy

Oprócz autobusów miejskich, sprze-

daż „ciągną” minibusy. W pierwszym pół-

roczu sprzedano ich o 6 sztuk mniej niż 

przed rokiem, co jest niewielkim odchyle-

niem, rzędu 10%. Inaczej sprawy się mają 

w przypadku autokarów turystycznych. Tu 

niewielki na pozór wzrost: plus 25 sztuk 

jest znaczącym osiągnięciem. Zważmy, że 

przeciętny, roczny popyt na tego rodza-

ju pojazdy oscyluje wokół 110÷120 sztuk. 

25 pojazdów więcej oznacza wzrost popytu 

o 31,2% w porównaniu z pierwszym pół-

roczem 2010 r. 

Słabe wyniki mają autobusy między-

miastowe. 39 autobusów zakupionych 

przez sześć miesięcy nie zaspokaja nawet 

w marginalnym stopniu potrzeb związa-

nych z niezbędną wymianą taboru prze-

woźników. Całkiem padł rynek gimbusów. 

Nowych nie przybywa, stare się wykrusza-

ją. Ministerstwo Edukacji Narodowej stra-

ciło entuzjazm dla wdrożonej w życie re-

formy. Jego głos w rozgrywkach o budżet 

słabnie, ponieważ przed nami niż demo-

grafi czny. Wyniki sprzedaży autobusów 

wiele mówią. Jeśli mieszkasz na wsi lub 

w małym mieście i jesteś za mały, za stary 

lub zbyt biedny, aby jeździć samochodem 

Nim nastanie rok ów…
2012. Na tej dacie kończą się plany inwestycji w tabor dla wielu 
przedsiębiorstw użytkujących autobusy. Przynajmniej w miastach. 
Na razie trwa jeszcze autobusowa gorączka.

W ramach dużego kontraktu z Warszawą, 
Solaris dostarczy cztery autobusy hybrydowe 
z szeregowo-równoległym układem 
napędowym Ev Drive firmy Allison. Ogółem 
stolicę wzbogaci 148 Solarisów Urbino. 
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– lepiej dla ciebie, gdy nie będziesz ruszał 

się z domu. Nauka? Tylko koresponden-

cyjnie. 

Markowo jamnikowo

Wśród najpopularniejszych marek na-

dal króluje Solaris. Dostarczył w I pół-

roczu 145 autobusów, co daje mu 25,6% 

udziału w całości rynku i aż 40,6% w seg-

mencie miejskim. W ubiegłym roku było 

lepiej, ale sądząc po wygranych przez pro-

ducenta przetargach i dostawach przewi-

dywanych na drugą połowę roku, jest to 

spadek chwilowy. 

Drugi jest Mercedes z wynikiem 94 

sztuki, a trzeci Autosan – 77 autobusów. 

Firma z Sanoka zrobiła duży krok naprzód. 

Przez cały 2010 r. sprzedała tylko 95 auto-

busów, z tego w pierwszym półroczu zale-

dwie 30. Pomału pojawiają się efekty prze-

jęcia schedy po Jelczu. Autosan zawdzięcza 

tegoroczny, dobry wynik przede wszyst-

kim autobusom miejskim. Wkrótce oka-

że się, czy jest to przełom w dziejach fa-

bryki. Do tej pory specjalizowała się w au-

tobusach międzymiastowych. Wśród po-

jazdów sprzedanych w pierwszym półro-

czu 2011 r. jest ich tylko 27. Do zmiany 

w strukturze popytu Autosana przyczy-

nił się walnie jeden klient: powiat bielski. 

Pojawili się już następni, między innymi 

Lublin, Elbląg i Nowy Targ, 

można więc mówić o trwałej 

tendencji. 

Dodajmy nawiasem, że 

w segmencie autobusów 

międzymiastowych głów-

nym konkurentem sanockiej 

fabryki stał się czeski SOR. 

W ciągu sześciu miesięcy 

sprzedał 7 autobusów. Nie 

jest to rezultat imponujący, 

ale i tak lepszy niż u innych, 

tradycyjnie zainteresowa-

nych tym segmentem. Sol-

bus nadal ma kłopoty, Kape-

na-Irisbus jest w defensywie. 

Wśród autokarów na 

pierwszą pozycję wybiła się 

Setra, marka należąca wraz z Mercede-

sem do Grupy EvoBus, autobusowej spół-

ki koncernu Daimler. Sprzedała 25 auto-

busów turystycznych, czyli o jeden wię-

cej niż Mercedes. Na ogół Mercedes jest 

lepszy. W rankingu zamieszała też spółka 

Souter Holdnigs Poland, obsługująca sieć 

połączeń międzymiastowych pod szyl-

dem PolskiBus.com. Kupiła 18 autokarów 

Van Hool TD 921 Altano, fi rmy znanej 

u nas, ale mało popularnej. Niemniej po-

nieważ była jedynym, tak dobrym klien-

tem, belgijska marka nadal znajduje się 

na końcu „klasyfi kacji generalnej” wraz 

z VDL, Solbusem, MAZ-em i Volvo. 

Pod klienta

Nabywcy autobusów są coraz bardziej 

elastyczni, przynajmniej w doborze pojaz-

dów pod kątem potrzeb pasażerów. Duże 

miasta niezmiennie kupują modele nisko-

podłogowe. Ma to uzasadnienie w sposo-

bie eksploatacji z dużą liczbą pasażerów 

i przystanków. Również w autokarach tu-

rystycznych obowiązuje pewien minimal-

ny standard, choć w chwili decyzji: więcej 

miejsc, czy większy komfort, szala nadal 

przechyla się w stronę maksymalnego wy-

korzystania dostępnej przestrzeni. Cieka-

we rzeczy dzieją się pośrodku, w segmen-

cie autobusów używanych na średnich dy-

stansach, czyli międzymiastowych i lokal-

nych. 

Standard wyznaczony kiedyś przez au-

tobusy z Autosana i Jelcza nadal obowią-

zuje, ale niektórzy wprowadzają korekty. 

Wśród pojazdów zakupionych w 2011 r.

są autobusy SOR i Solbus z obniżonym 

wejściem. Autobusy takie, rozpowszech-

nione u naszych południowych sąsiadów, 

a także w niektórych krajach Europy Za-

chodniej ułatwiają przepływ pasażerów 

i skracają czas postoju na przystanku. Tam, 

gdzie małe miejscowości stały się faktycz-

nie przedmieściami większych miast albo 

układają się w ciągi połączone zabudową, 

autobusy „podmiejsko-miejskie” mają ra-

cję bytu. Analogiczną funkcję mogą pełnić 

pojazdy typowo miejskie, ale niskowiej-

ściowe, które mają płaską podłogę tylko 

na przestrzeni między przednimi i środko-

wymi drzwiami. Z tyłu podłoga jest wyżej 

i tam znajduje się też zwykle większa liczba 

foteli dla podróżnych jadących dalej. Kto 

podróżuje krócej albo ze względu na zdro-

wie woli unikać pokonywania schodów, 

może zostać w części z niską podłogą. 

Sprzedaż nowych autobusów o dmc 
powyżej 5 t w I półroczu 2011 r. w Polsce 

Marka I półrocze 2011 I półrocze 2010 2010
Solaris 145 169 392
Mercedes-Benz 94 24 121
Autosan 77 30 95
MAN 59 14 107
CMS 46 56 131
Scania 41 19 50
Setra 25 15 24
Kapena-Irisbus 21 14 38
SOR 21 13 46
Pozostali 38 24 68
Suma 567 378 1072

Źródło: JMK

„Dla Nobiny najważniejszym kryterium wy-
boru jest możliwie najniższy koszt cyklu życia 
autobusu – mówi Svenn-Åge Lökken, dyrek-
tor Volvo Buses Norway – To czynnik, które-
mu Volvo poświęca dużo uwagi i cieszę się, że 
spełniliśmy wymogi Nobiny”. 

Volvo otrzymało największe jak do tej pory 
zamówienie na autobusy hybrydowe w Eu-
ropie. „W czasach, gdy środowisko wyma-
ga od nas, byśmy zrobili wszystko, co w na-
szej mocy, aby zmniejszyć całkowite zuży-
cie energii, autobusy hybrydowe są jednym 
z rozwiązań – zauważa Svenn-Åge Lökken. 
– Odzyskując energię hamowania, będzie-
my mogli zmniejszyć zużycie paliwa nawet 
o 35%, co przyczyni się do zmniejszenia 
wpływu na środowisko i obniżenia kosztu cy-
klu życia autobusu”.

Norweski triumf
91 autobusów Volvo, 
w tym 32 hybrydy, wyjdzie 
na ulice Tromsö w północnej 
Norwegii. Zakupiła je firma 
Nobina, która podpisała 
kontrakt na zapewnienie 
transportu autobusowego 
w Tromsö począwszy 
od 1 lutego 2012 r.

Zamówienie firmy Nobina opiewa na 32 au-
tobusy Volvo 7700 Hybrid, 38 średniopodło-
gowych autobusów Volvo 8700 z 7-litrowym 
silnikiem i 21 nowych niskowejściowych Vo-
lvo 8900, 6×2, z 9-litrowym silnikiem. Kon-
trakt obejmuje również obsługę serwisową 
i naprawy. 

Autobusy będą produkowane w zakładach 
Volvo we Wrocławiu i w Säffle w Szwecji. Zo-
staną dostarczone pod koniec roku.

Do tej pory Volvo Buses sprzedało ponad 
300 autobusów hybrydowych. ▐
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Autobusy niskowejściowe to dobre roz-

wiązanie dla mniejszych miast. Relatywnie 

mała liczba przystanków, a także trasy wy-

biegające często poza teren miasta stwa-

rzają warunki, w których dwa niskie wej-

ścia są wystarczające. Dla przewoźników 

autobusy niskowejściowe mają tę dodat-

kową zaletę, że są tańsze od niskopodło-

gowych. 

Koszty zakupu i eksploatacji są kluczo-

wą zaletą minibusów. Ich powodzenie nie 

słabnie. Tu dominują krajowi producenci, 

a przewodzi im CMS Auto. Próby wprowa-

dzenia na nasz rynek małych, lecz pojem-

nych autobusów z Turcji nie powiodły się. 

Zakosztował tego nawet Solaris, który jako 

uzupełnienie własnej oferty chciał sprze-

dawać autobusy Turkkar. Zapowiedź padła 

w 2006 r., później sprawa ucichła. 

Sekret tureckiej porażki jest intrygujący. 

Małe autobusy stamtąd korzystają z pod-

wozi lekkich, japońskich ciężarówek, naj-

częściej Isuzu. Nadwozia są wąskie i wyso-

PKS Bielsko-Biała zamówił 
35 Autosanów, w tym pięć 
niskowejściowych Sancity 12 LE. 
W tym roku Sanok po raz pierwszy 
w historii będzie zaopatrywał 
w swoje autobusy głównie 
przewoźników miejskich. 

Setra S416HDH z limitowanej edycji na 60-lecie 
marki, przypadające w roku 2011. Jubileusz 
uświetniło przekazanie klientowi 14 maja 
100-tysięcznego, wyprodukowanego autobusu. 
W pierwszym półroczu 2011 r. firma przewodziła 
polskiemu rynkowi autokarów, wyprzedzając 
o jedną sztukę Mercedesa. 

Mały, turecki autobus Isuzu Novo Ultra. Wąski, 
ale wysoki jest pomniejszonym wariantem zwykłego 

autobusu. Różnica tkwi w rozmieszczeniu elementów 
układu napędowego. Silnik znajduje się z przodu 

i napędza koła tylne, przez co podłoga jest położona 
wysoko. Polscy nabywcy nie mają przekonania 

do pojazdów z Turcji. 

Sprzedaż nowych pojazdów firmy Van Hool 
podskoczyła raptownie dzięki zamówieniu firmy 
Souter Holdings Poland. Na zdjęciu największy 

model dwupokładowy TD927 Astromega. 
W naszym kraju pojawiły się nieco dłuższe, 

jednopokładowe TD921 Altano.

Niskowejściowy SOR BN 9,5 przeznaczony 
dla miast. U nas zainteresowaniem 
w I półroczu 2011 r. cieszyły się modele 
serii CN z dwojgiem drzwi: na zwisie 
przednim i między osiami. Mają długość 
od 8,5 do 14 m.

Popularne minibusy na bazie samochodów 
dostawczych sprzedają się dobrze, 

niezależnie od koniunktury. Są niedrogie 
w zakupie i eksploatacji, a dla właściciela 

firmy, który często sam bywa kierowcą, 
wygodne w prowadzeniu. 

kie, za to zawsze jest miejsce na bagaż, a we-

wnątrz można poruszać się w pozycji wy-

prostowanej. Autobusy są zwrotne i ekono-

miczne w eksploatacji. Poziom wykończe-

nia jest dobry, a komfort jazdy nie gorszy 

od przeciętnego dla autobusów tej wielko-

ści. Mimo to polscy nabywcy i tak wolą kra-

jowe minibusy na bazie dużych samocho-

dów dostawczych, klasy Mercedesa Sprin-

tera. Z pewnością nie chodzi tylko o to, że 

lubimy to, co już znamy. W grę wchodzić 

może cena zakupu, znajomość marki (ka-

roserię buduje polski zakład, ale na prze-

dzie jest jednak trójramienna gwiazda albo 

emblemat innego, uznanego europejskie-

go wytwórcy samochodów), a także oba-

wy przed podwyższonymi kosztami serwi-

su i ograniczoną jego dostępnością dla po-

jazdów z Turcji. Oczywiście kupując „na-

sze autobusy”, wspieramy producentów 

i w ogólnym rozrachunku jest to zjawisko 

korzystne, jednak porównanie wad i zalet 

krajowych i tureckich małych autobusów 

daje niejednoznaczne wyniki. Zwłaszcza 

z punktu widzenia pasażera. 

Rynek małych autobusów jest ważny 

również z innego powodu. O ile autobusy 

miejskie i gimbusy zależne są silnie od ko-

niunktury politycznej i kalendarza wybor-

czego, to popyt na „maluchy” odzwiercie-

dla raczej precyzyjnie rzeczywiste potrze-

by ludności, co do transportu zbiorowego 

o zasięgu lokalnym i regionalnym. Praw-

dopodobnie utrzyma stabilność również 

po roku 2013, gdy kończą się plany więk-

szości inwestycji samorządowych, zależ-

nych od dotacji z Unii Europejskiej. Rów-

nież tych w transport publiczny. Reguły 

rynkowe obowiązują też w sprzedaży auto-

karów, ale jest to segment mały, choć pre-

stiżowy i lukratywny. 

Branża autobusowa zakończy bieżący 

rok na plusie. Przyszły nie powinien być 

gorszy. Reszta jest niewiadomą. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler
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AMZ Kutno

Auto-Boss

Auto Cuby

Auto Zabudowy Olsztyn

Automet 

Autosan

Bicomex 

BMB

BMC

Busprestige

Cargo-Wit

Carpol 

Carruso

CMS Auto

D.A.C

DPR

EuroBus

Gruau

Guleryuz

Hitbus

Isuzu

Kapena - Irisbus

MAN

Martex

MAZ

MCC 

Mercedes

Mercus

Mobil Car

MR Auto 

Nadwozia Auto Boss

Neoplan

Otokar

Piła Bus Service

Pol-Moder

Polster 

Setra

Scania – Szczegółowa oferta na stronie 19

Solaris 

Solbus

SOR 

Tedom

Temsa

Volvo

VDL 

Wiktom 
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Al. Katowicka 316, 05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 356 01 00, fax +48 22 356 01 01

www.scan ia .p l

Scania produkuje autobusy od stu lat. Dostarcza również podwozia dla fi rm specjalizujących się 
w budowie autobusów na całym świecie. Podwozia powstają w Södertälje w Szwecji oraz w São Paulo 
w Brazylii. Kompletne autobusy miejskie montowane są w Słupsku. 

Autobusy turystyczne i międzymiastowe oferowane przez Scania powstają przy współpracy z hiszpań-
ską fi rmą Irizar i chińską fi rmą Higer. Na ofertę składają się autobusy:
■ Scania OmniCity – miejskie, niskopodłogowe, dwuosiowe o długości 12 m oraz trzyosiowe, prze-

gubowe o długości 18 m, może być zasilany biodieslem, etanolem lub CNG, dostępny wariant EEV
■ Scania OmniLink – lokalne, niskowejściowe, dwuosiowe o długości 12 m, trzyosiowe o długości 

15 m oraz przegubowe o długości 18 m, może być zasilany biodieslem, dostępny wariant EEV
■ Scania-Irizar I4 – międzymiastowy, dwu- lub trzyosiowy o długości od 11 do 15 m; do wyboru są 

trzy poziomy podłogi i dwa standardy wyposażenia, dostępny wariant EEV
■ Scania OmniExpress – międzymiastowy, dwu- lub trzyosiowy o długości od 11 do 14,9 m, może 

być zasilany biodieslem, dostępny wariant EEV
■ Scania-Irizar I6 – autokar, dwu- i trzyosiowy o długości od 12 do 15 m
■ Scania Touring – autokar, dwuosiowy o długości 12 m lub trzyosiowy o długości 13,7 m, może 

być zasilany biodieslem
■ Scania-Irizar PB – autokar, dwu- i trzyosiowy o długości od 12,2 do 13,9 m 
■ Scania-Higer A30 – nowy w ofercie autokar o długości 12 lub 12,5 m

Scania Polska SA

Oferta podwozi do zabudowy obejmuje: 
■ seria N – dla autobusów niskopodłogowych, dwuosiowych i trzyosiowych, przegubowych, silnik poprzecznie umieszczony z tyłu, do standardu należy automatycz-

na skrzynia biegów
■ seria K – dla autobusów niskoweściowych oraz z obniżoną, normalną lub wysoką podłogą, dwu- i trzyosiowych, solo i przegubowych, silnik wzdłużnie umieszczony 

z tyłu, do wyboru skrzynia automatyczna, zautomatyzowana lub manualna
■ seria F – dwuosiowe podwozie dla autobusów eksploatowanych w trudnych warunkach, silnik wzdłużnie umieszczony z przodu, do standardu należy manualna 

skrzynia biegów

>17

12 m 15 m 18 m

MAXI MEGA12/13 m

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
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(11 wydań): 

TSL Biznes ....w cenie 99 zł z VAT
Truck & Van ...w cenie 49 zł z VAT
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Bez względu na miejsce pracy opony 

muszą spełniać szereg równoważ-

nych wymogów. Powinny zapew-

niać komfort podczas podróży, co jest nie-

zmiernie istotne na długich trasach, nie-

zawodność w trudnych warunkach miej-

skich oraz bezpieczeństwo bez względu na 

charakter pracy.

Miejscy twardziele

Najcięższa praca jest w mieście. Tam 

opona bezustannie przechodzi próbę: wy-

trzymałości, odporności i gruboskórno-

ści. Pasażer musi czuć się dopieszczony, 

więc autobus podjeżdża pod sam krawęż-

nik, ocierając o niego kołem. Właśnie dla-

tego opony miejskie do autobusów muszą 

mieć wzmocnione boki, tym też między 

innymi różnią się od opon ciężarówko-

wych. Pojazdy obsługujące miasta, raczej 

ich nie opuszczają. Trasy biegną miejskimi 

zaułkami, z częstymi przystankami, gęsto 

rozmieszczoną sygnalizacją świetlną i bez-

piecznymi rondami. Na przeszkodzie stają 

studzienki, torowiska i dziury w jezdniach. 

„Zróżnicowania w budowie opon autobu-

sowych i ciężarowych dotyczą głównie uży-

wanych w komunikacji miejskiej. Specyfi cz-

ne warunki eksploatacji – częste otarcia ścia-

ny bocznej o krawężniki i wynikające z tego 

możliwości uszkodzeń powodują, że kon-

strukcja tych opon 

wymaga wzmocnie-

nia ściany bocznej. 

Jest ona grubsza niż w 

oponach standardo-

wych i dodatkowo po-

siada indykatory zu-

życia” – mówi Grze-

gorz Jeziak, dyrektor sprzedaży opon cięża-

rowych Continental Opony Polska. 

„Opona przeznaczona do autobusów to 

specjalny typ opony ciężarowej, którą cha-

rakteryzują bardzo wymagające warunki 

pracy. Zmieniające się obciążenie autobu-

sów w zależności od liczby przewożonych 

pasażerów w danym momencie, częste za-

trzymywanie się i ru-

szanie, skręty (śred-

nia prędkość autobu-

su miejskiego to oko-

ło 20 km/h), otarcia, 

niezawodność i bez-

pieczeństwo dla pasa-

żerów, poruszanie się 

w bardzo zmiennych 

warunkach pogodowych (zwłaszcza jesie-

nią i zimą) oraz emisja hałasu to są czyn-

niki, które powodują, że przed oponami 

do transportu miejskiego stawia się wie-

le wymagań. Specjalna konstrukcja opony, 

wzmocnione ściany boczne, innowacyjne 

mieszanki stosowane w budowie bieżnika 

dają niezawodność i bezpieczeństwo pasa-

żerom. Dzięki indykatorom stanu zużycia 

bieżnika można w łatwy sposób wizualnie 

ocenić oponę” – zapewnia Janusz Krupa, 

menedżer opon ciężarowych, rolniczych 

i przemysłowych Grupy Goodyear Polska.

Pożyczone i dedykowane

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przy-

padku autokarów wożących pasażerów na 

długich trasach. Tutaj autobusy mają zbli-

żoną pracę do długodystansowych pojaz-

dów ciężarowych, więc i opony mogą mieć 

podobną konstrukcję. Różnica polega na 

tym, że podróżujący ludzie muszą mieć 

zagwarantowane odpowiednie warun-

ki. Liczy się komfort: nie może być głośno 

i musi być wygodnie.

„Autobusy w trasie poruszają się prze-

ważnie autostradą i drogami głównymi. 

Pracują na długich dystansach z równo-

mierną prędkością. Aby zaspokoić wy-

sokie wymagania podróżujących, oferują 

GruboskórnaGruboskórna delikatność delikatność
Ma być komfortowo, cicho i bezpiecznie. Czyli bezkompromisowo, 
bo również ekonomicznie i estetycznie. Autobusy to wymagający klient.

Grzegorz Jeziak 
Continental Opony Polska 

„Zróżnicowania w budowie opon autobuso-
wych i ciężarowych dotyczą głównie używa-
nych w komunikacji miejskiej”.

Janusz Krupa
Goodyear Polska 

„Dzięki indykatorom stanu zużycia bieżnika moż-
na w łatwy sposób wizualnie ocenić oponę”.
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śnie do takiego transportu. Są one specjal-

nie przygotowane i doskonale się spraw-

dzają w tych warunkach. Warto również 

zwracać uwagę na odpowiednią głębokość 

rowków (nie używać opon pogłębianych)” 

– zastrzega Janusz Krupa.

„Wybór opon do autokarów powinien 

przede wszystkim, tak jak w przypadku 

każdej innej opony, opierać się na właści-

wym dobraniu rozmiaru oraz indeksu no-

śności i prędkości. To są kluczowe para-

metry szczególnie w przypadku przewo-

zu ludzi. Model i rodzaj bieżnika, podob-

nie jak w samochodach ciężarowych, za-

leży od tego, gdzie pojazd będzie się prze-

mieszczał: czy będzie to transport długo-

dystansowy czy regionalny” – dodaje An-

drzej Paczkowski. 

Producenci ogumienia coraz mocniej 

akcentują również, jak ważne jest używa-

nie opon zimowych. Szczególnie w przy-

padku przewozu osób w okresie ferii zi-

mowych, w okolice górskich kurortów, ta-

kie opony są nieodzowne.

Kiedy już dokonamy odpowiedniego 

wyboru, bezwzględnie trzeba kontrolo-

wać stan opon. W tym przypadku dbanie 

o ogumienie i jego regularne sprawdzanie 

nie dopuszcza kompromisów. W transpor-

cie miejskim zadanie to nie powinno na-

stręczać problemów, gdyż pojazdy poru-

szają się w wyznaczonych godzinach i co-

dziennie zjeżdżają do bazy, czyli są dostęp-

ne. Również długodystansowe przewo-

zy autokarowe charakteryzują się ruchem 

wahadłowym, więc są w bazie regularnie, 

co sprzyja rzetelnym kontrolom. Podczas 

rutynowej inspekcji, tak jak w innych seg-

mentach transportu drogowego, należy 

sprawdzać ciśnienie w oponach, stan zuży-

cia bieżnika i boków opony. ▐

Katarzyna Dziewicka
Źródło: Bridgestone, Continental, 

Goodyear, Michelin, Pirelli

Fot. Continental

żone lub takie same, pojawiają się w ofercie 

opony dedykowane autokarom. „Produ-

cenci zauważyli inne niż w samochodach 

ciężarowych warunki eksploatacji autoka-

rów turystycznych użytkowanych głównie 

w ruchu dalekobieżnym. Stąd też ostatnio 

pojawiła się nowa gama opon. Continental 

opony te oznacza dodatkowo nazwą Co-

ach, co pozwala użytkownikom na łatwy 

dobór” – przyznaje Grzegorz Jeziak.

„Główne założenia, jakie powinny speł-

niać opony autobusowe to: duża wytrzy-

małość na przeciążenia mechaniczne 

i termiczne oraz typowe uszkodzenia me-

chaniczne, żywotność, zdolność do po-

nownego użycia po regeneracji (po bieżni-

kowaniu) – czyli 

wytrzymały karkas, 

ale także niski po-

ziom hałasu genero-

wany przez bieżnik 

i jednocześnie dobra 

przyczepność nawet 

przy mocno zużytym 

bieżniku, a co za tym 

idzie również maksymalnie krótka dro-

ga hamowania – szczególnie jest to istot-

ne w autokarach turystycznych” – podkre-

śla Jakub Pirsztuk, menedżer rozwoju fl o-

ty, Bridgestone Sales Polska.

Zadbane

Transport pasażerski to również duża 

odpowiedzialność. Sprawny pojazd zwięk-

sza bezpieczeństwo podróży. Ważne jest 

zatem, żeby opony były dobrane w sposób 

prawidłowy. Powinny być dostosowane do 

warunków, w których będą eksploatowane 

i mieć niską awaryjność. 

„Ze względu na 

przewożony ładunek 

– ludzi, przede wszyst-

kim powinno się kie-

rować bezpieczeń-

stwem, czyli jakością. 

Warto wybierać opony 

sprawdzonych i uzna-

nych światowych producentów, bo tylko oni 

dysponują wiedzą i największymi możliwo-

ściami w produkcji opon i ich kontroli na od-

powiednim poziomie” – radzi Jakub Pirsztuk.

Wybierając opony miejskie „należy 

przede wszystkim zwrócić uwagę na apli-

kację i dobierać opony przeznaczone wła-

one wysoki poziom jakości i wyposażenia, 

a opony muszą temu dorównać. Powin-

ny zapewniać najwyższe bezpieczeństwo, 

najlepszy komfort jazdy, niski poziom ha-

łasu oraz doskonałe właściwości resoru-

jące. Również rentowność odgrywa waż-

ną rolę dla biura podróży, tzn. opona po-

winna wytrzymać duży przebieg” – zauwa-

ża Adam Kossakowski, menedżer ds. pro-

duktu opony ciężarowe w Michelin Polska.

W zależności od 

marki, producenci pro-

ponują swoim klien-

tom opony specjal-

nie dedykowane prze-

wozom ludzi lub też 

korzystają ze spraw-

dzonych rozwiązań 

z działu ciężarówkowego.

„Opona autokarowa niewiele różni się 

od ciężarowej. Pirelli z powodzeniem sto-

suje tutaj klasyczne opony ciężarowe. 

Jedyną różnicą jest zakładanie opon 

przednich również na oś napędzaną. Ma 

to związek z poprawą komfortu, opony 

tylne (napędowe) przez dużą liczbę blo-

ków bieżnika powodują większe wibracje 

oraz generują większy hałas. O ile w przy-

padku transportu towarów nie ma to zna-

czenia, tak w transporcie osobowym zna-

cząco wpływa na komfort podróżnych” 

– dodaje Andrzej Paczkowski, ekspert 

Pirelli.

Generalnie rynek zmierza do segmenta-

cji i nawet jak produkty są podobne, zbli-

Andrzej Paczkowski
Pirelli 

„Ciężarowe opony napędowe przez dużą liczbę bloków bieżnika 
powodują większe wibracje oraz generują większy hałas, dlatego 
na oś napędową autokarów zakładane są opony przednie”.

Jakub Pirsztuk
Bridgestone Sales Polska 

„Warto wybierać opony sprawdzonych i uznanych światowych pro-
ducentów, bo tylko oni dysponują wiedzą i największymi możliwo-
ściami w produkcji opon”.

Adam Kossakowski
Michelin Polska

„Opony na długie dystanse powinny zapew-
niać najwyższe bezpieczeństwo, najlepszy 
komfort jazdy, niski poziom hałasu oraz do-
skonałe właściwości resorujące”.
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Przegląd opon autobusowych

 Barum
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

BC 31 275/70R22,5

 Bridgestone
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

R192 305/70R19,5; 11R22,5; 12R22,5; 275/70R22,5 
295/80R22,5; 305/70R22,5

 Continental
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

HSU 295/80R22,5 

HSU 1 275/70R22,5; 305/70R22,5; 11 R22,5

HSU 1M+S 275/70R22,5

Oś napędowa

HDU 1 385/55R22,5

 Dunlop
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

SP 372 City 11R22,5 (SP 321 City); 245/70; R19,5275/70
R22,5295/80; R22,5315/60; R22,5

SP 472 City 275/70R22,5

HSU 1M+S 275/70R22,5

Oś napędowa

HDU 1 385/55R22,5

 Goodyear
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

UrbanMax 
MCA

11R22,5 (Urban MCS); 245/70R19,5; 265/70R19,5; 
275/70R22,5; 295/80R22,5; 305/70R22,5 (Urban 
MCS); 315/60R22,5

SP 472 City 275/70R22,5

HSU 1M+S 275/70R22,5

Oś napędowa

HDU 1 385/55R22,5

 Kormoran
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

C 275/70R22,5; 295/80R22,5

Transport regionalny i długodystansowy

Wszystkie pozycje

M788 275/70R22,5; 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Oś napędowa

GREATEC 
R173

435/45R22,5; 455/45R22,5

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

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

BF 15 315/70R22,5 

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

HSR 11 R22,512 R22,5

HSR 1 285/70R19,5; 275/70R22,5

HSR 2 315/80R22,5; 295/80R22,5

HSL 1
ECO-PLUS

315/80R22,5

HSL 2 
ECO-PLUS

295/80R22,5

Oś napędowa

HDL 1
ECO-PLUS

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

HDL 2
ECO-PLUS

315/80R22,5

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

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

Dunlop 
SP 344

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

Dunlop 
SP 444

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

HSR 2 315/80R22,5; 295/80R22,5

HSL 1
ECO-PLUS

315/80R22,5

HSL 2 
ECO-PLUS

295/80R22,5

Oś napędowa

HDL 1
ECO-PLUS

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

HDL 2
ECO-PLUS

315/80R22,5

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

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

Marathon 
LHS II

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

Marathon 
LHD II

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

HSR 2 315/80R22,5; 295/80R22,5

HSL 1
ECO-PLUS

315/80R22,5

HSL 2 
ECO-PLUS

295/80R22,5

Oś napędowa

HDL 1
ECO-PLUS

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

HDL 2
ECO-PLUS

315/80R22,5

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

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

X CoachXZ 295/80R22,5

Oś napędowa

X CoachXD 295/80R22,5

XDA 4 315/80R22,5

Transport regionalny

Oś napędowa

M+ST 295/80R22,5; 305/70R22,5; 315/80R22,5

Transport długodystansowy

Oś napędowa

MDA4 295/80R22,5

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

XZE2+ 295/80R22,5

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

NTR 32 275/70R22,5; 295/80R22,5; 315/70R22,5; 
315/80R22,5

NTR-843 295/80R22,5

Hakka 
Truck 861

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

Hakka-
peliitta 
Truck F

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

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

F 295/80R22,5

Wszystkie pozycje

U 10 R22,5; 11 R22,5

 Michelin
Transport miejski

Wszystkie pozycje

Nazwa Rozmiar

XZU 305/70R19,5; 315/60R22,5

XZU 2T 305/70R22,5; 12 R22,5

XZU 3 
(X InCity)

11 R22,5

X InCity
XZU 3

275/70R22,5; 295/80R22,5

X One XDU 455/45R22,5; 495/45R22,5

 Nokian
Transport miejski

Wszystkie pozycje

Nazwa Rozmiar

NTR 32 235/75R17,5

Hakka 
Truck 844

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

Oś napę-
dowa

11 R22,5

NTR 45 235/75R17,5315/70R22,5

Hakka-
peliitta 
Truck E

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

 Marangoni
Transport miejski

Wszystkie pozycje

Nazwa Rozmiar

MZU 305/70R22,5295/80R22,5

MZU+ 275/70R22,5

Oś napę-
dowa

11 R22,5

MZU 305/70R22,5295/80R22,5

MZU+ 275/70R22,5

www.truck-van.pl

9/201122 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie



Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

FH88 295/80R22,5

FR:01 295/80R22,5

Oś napędowa

TH88 295/80R22,5

TR:01 295/80R22,5

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

NTR 32 275/70R22,5; 295/80R22,5; 315/70R22,5; 
315/80R22,5

NTR-843 295/80R22,5

Hakka 
Truck 861

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

Hakka-
peliitta 
Truck F

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

Oś napędowa

NTR 45 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

NTR 45 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

NTR-831 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Hakka-
peliitta 
Truck E

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

Transport regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

Avant A3 
PLUS

12R22,5

Avant 4 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Oś prowadząca

Avant 
PLUS

10R22,5

Comet Plus 8,5R17,5; 9,5R17,5

Oś napędowa

O3 PLUS 12R22,5

Orjak 4 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Tamar Plus 8,5R17,5; 9,5R17,5

Orjak S 12,00R20 TT

 Pirelli
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

MC85 275/70R22,5 

MC88 m+s 275/70R22,5

 Sava
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

City U4 275/70R22,5; 295/80R22,5

Warunki 
pogodowe

W
ym

ag
an

ia
 

tr
ak

cy
jn

e

Komplet do miasta

Grupa Goodyear ma w swojej ofercie opony do transportu 
miejskiego aż trzech marek. W ten sposób zaspakaja nawet 
najbardziej marudnych.

Opony użytkowane w mieście podda-

wane są trudnym warunkom. Cha-

rakterystyczne dla tego typu trans-

portu jest częste zatrzymywanie się i rusza-

nie. Wyzwaniem dla ogumienia są również 

ciasne zakręty oraz ocieranie się o krawęż-

niki na przystankach. Aby temu sprostać, 

opony Grupy Goodyear wyposażane są 

we wzmocnione ścianki boczne, specjalne 

mieszanki i bieżniki odporne na przeciąże-

nia w ciasnych zakrętach. 

dowej daje w zimie pewność prowadze-

nia, stabilność i bezpieczeństwo. 

Dunlop natomiast może pochwalić się 

miejską oponą napędową SP 472 City All 

Season. Wzór bieżnika z unikatowymi la-

melami typu 3D BIS znacząco poprawił 

skuteczność hamowania oraz trakcję na 

mokrej i ośnieżonej nawierzchni. Wzmoc-

niona konstrukcja karkasu i ścian bocz-

nych sprawiła, że opona jest odporniejsza 

na uszkodzenia. SP 472 All Season dosko-

Innowacyjne rozwiązania technolo-

gii Max stosowanej w oponach ciężaro-

wych marki Goodyear trafi ły do opon 

miejskich. UrbanMax MCA jest oponą 

uniwersalną, UrbanMax MCD Traction 

– przeznaczoną na oś napędową. Tech-

nologia UrbanMax wydłużyła przebie-

gi, zwiększyła odporność na typowe dla 

transportu miejskiego uszkodzenia oraz 

obniżyła emisję hałasu. Opony te zacho-

wują również dobre właściwości na mo-

krej i ośnieżonej nawierzchni. Szczegól-

nie dobrze przystosowana do zimowych 

warunków jest opona UrbanMax MCD 

Traction: zamontowanie jej na osi napę-

nale sprawdza się w mieście niezależnie od 

pory roku i warunków drogowych. Dodat-

kowo odporna na ścieranie mieszanka, któ-

ra zwiększa potencjalny przebieg opony, 

oraz możliwość bieżnikowania opony obni-

żają koszt przejechania jednego kilometra.

Rodzinę uzupełnia Sava City U4. Po-

siada ona wszystkie cechy, jakie powinna 

mieć nowoczesna opona typu miejskiego: 

wzmocnione ściany boczne, wskaźnik zu-

życia bocznego oraz specjalną mieszankę 

o podwyższonej przyczepności. Dzięki temu 

uzyskano wyższy przebieg, równe zużycia 

bieżnika przez cały okres użytkowania opo-

ny oraz odporność na uszkodzenia. ▐

Oś napędowa

NTR 45 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

NTR-831 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Hakka-
peliitta 
Truck E

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

 

UrbanMax
MCA 

UrbanMax 
MCA 

 

UrbanMax 
MCD TTraction

UrbanMax 
MCA 

 

UrbanMax
MCD Traction WTS City

NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE NAJWYŻSZE
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S łoweńską wytwórnię opon założono 

w 1921 r. w Kranju nad rzeką Sava. 

Późniejsze losy fabryki związane są 

z austriackim Semperitem i niemieckim 

Continentalem. W 1995 r. rozpoczęły się 

rozmowy z koncernem Goodyear, które 

w 1997 r. zakończyły się podpisaniem umo-

wy joint venture, a w 2004 r. Goodyear stał 

się wyłącznym właścicielem marki Sava. 

Trochę młodsza jest fabryka opon w Dę-

bicy. Jej historia sięga 1937 r. Wiosną 1939 r.

zakład rozpoczął produkcję. Wybuch 

wojny spowodował zajęcie fabryki przez 

Niemców. W 1940 r. zakład przekaza-

no Continentalowi. Cztery lata po zakoń-

czeniu wojny, w 1949 r. fabryka w Dębicy 

wznowiła produkcję dla polskiego odbior-

cy. W 1995 r. Dębica stała się częścią kon-

cernu Goodyear, a już w następnym roku 

uruchomiono tam produkcję opon cało-

stalowych do samochodów ciężarowych. 

Był to nie tylko skok jakościowy, ale też 

nowość dla tego zakładu. W ramach Zrze-

szenia Stomil w Dębicy nie produkowano 

opon do samochodów ciężarowych. 

W 2003 r. zawieszono produkcję opon 

ciężarowych pod marką Dębica 4ewer. De-

cyzja ta nie zakończyła jednak produkcji 

opon ciężarowych w tym zakładzie, a wręcz 

przeciwnie. Z producenta opon dla rynku 

krajowego fabryka stała się producentem 

Savy, marki oferowanej w całej Europie. 

70,4 mln dol. na inwestycje

T.C. Dębica SA jest największym zakła-

dem w Europie i trzecim na świecie w gru-

pie Goodyear. Obecnie produkuje się tam 

1700 opon ciężarowych dziennie, jednak do-

celowo ma być 5000. Wraz ze zwiększaniem 

produkcji zakład i produkty będą unowocze-

śniane. W ambitnych planach T.C. Dębica 

ma pomóc plan inwestycyjny na lata 2011-

2013. Zakłada on wydanie 70,4 mln dol. na 

wdrożenie rozwiązań zapewniających speł-

nienie wymogów technicznych i prawnych, 

określonych w dyrektywie Unii Europejskiej 

w zakresie etykietowania opon. 

„Z dużym zadowoleniem przyjmujemy 

nowy system etykietowania. Naszym zda-

niem zapewni on klientom dostęp do bez-

pieczniejszych opon gwarantujących niż-

sze zużycie paliwa. Nasza fi rma dokłada 

wszelkich starań, aby produkować opony 

spełniające najwyższe standardy bezpie-

czeństwa – mówi Jacek Pryczek, prezes za-

rządu Firmy Oponiarskiej Dębica SA.

Siłacz z Dębicy
Zanim w 2003 roku marka Sava zastąpiła Dębicę 4Ever, dwa europejskie zakłady 
produkujące opony przeszły długą drogę. Połączył je amerykański koncern.
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Realizowane przez Dębicę inwestycje 

dotyczyć będą całości procesów produk-

cyjnych, w tym zakupu maszyn i urządzeń 

niezbędnych do produkcji opon. Rozpo-

częcie procesu inwestycyjnego nastąpi 

jeszcze przed wejściem w życie nowej dy-

rektywy Unii Europejskiej, która zacznie 

obowiązywać jesienią 2012 r. 

Już teraz można zaobserwować jego 

zaczątek. T.C. Dębica wraz z Sava Tires 

przed kilkoma tygodniami wprowadziły 

na rynek nowe modele opon ciężarowych 

w rozmiarze 22,5”. Nowe opony na dale-

kie i lokalne trasy to Avant 4 (dalej, na-

przód) na oś sterującą oraz Orjak 4 (siłacz) 

na oś napędową. Zostały opracowane tak, 

aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty, 

a tym samym uczynić nowe opony atrak-

cyjnymi dla fi rm transportowych przy za-

chowaniu ceny na poziomie opon serii 3. 

Naprzód!

Dla zapewnienia optymalnego zużycia 

bieżnika oponę Avant 4 opracowano przy 

użyciu metody elementów skończonych 

(FEA). Nowa opona ma szerokie żebra 

z płytkimi rowkami, które gwarantują więk-

szą odporność na zużycie barków oraz lep-

szą sterowność. Dodatkową cechą tego bież-

nika jest zoptymalizowana geometria kloc-

ków, zmniejszająca poślizg na mokrych na-

wykazuje lepsze wyniki w stosunku do swo-

jej poprzedniczki. Dotyczy to szczególnie 

oporów toczenia i przekłada się na korzy-

ści ekonomiczne w postaci niższego zużycia 

paliwa. Efekt ten osiągnięto bez zmniejsza-

nia przebiegu opony wynoszącego 250÷270 

tys. km. Ponadto nowa wersja opony za-

pewnia lepsze prowadzenie i hamowanie na 

mokrej nawierzchni, przy mniejszym po-

ziomie hałasu, zwiększając tym samym bez-

pieczeństwo jazdy. 

Komplet

Konstrukcja i kształt bieżnika opony 

Orjak 4 to także wynik technologii FEA. 

W efekcie opona wyróżnia się większymi 

przebiegami, m.in. za sprawą dużej głębo-

kości bieżnika, która poprawiła również 

trakcję przez cały okres jej życia. Orjak 4 

charakteryzują się wieloklockową budową, 

która poprawia równomierność zużycia 

bieżnika oraz zapewnia dobrą trakcję na 

mokrych nawierzchniach i w warunkach 

zimowych. Półotwarta konstrukcja barku 

opony zapewnia dodatkowe korzyści, jeże-

li chodzi o jazdę na śniegu i błocie pośnie-

gowym, a także odporność na poślizg na 

mokrych nawierzchniach. Ponadto bież-

nik ma właściwości samoczyszczące. Tech-

nologia mieszanki bieżnika została zapro-

jektowana w taki sposób, aby zwiększyć ich 

przebiegi i odporność na uszkodzenia.

W porównaniu ze swoją poprzednicz-

ką w Orjak 4 zredukowano zużycie paliwa 

o 6%, zmniejszając opory toczenia, przy 

zachowaniu przebiegów opony (300 do 

350 tys. km). Obniżył się również poziom 

hałasu. Niższa masa nowych Avant 4 i Or-

jak 4 przynosi dodatkowe korzyści ope-

ratorom fl ot transportowych w postaci 

zwiększonej ładowności ich pojazdów. 

Plus 385/65 R22,5, dzięki czemu Sava za-

pewnia komplet opon w zestawie drogo-

wym. We wszystkich tych oponach możli-

we jest ponowne pogłębianie i bieżnikowa-

nie, co pozwala na przedłużenie eksploata-

cji opony o następne setki tysięcy kilome-

trów, a co za tym idzie na realne oszczęd-

ności w fi rmie transportowej. ▐

Jarosław Dynek
Fot. Goodyear

wierzchniach. Wpływa to na poprawę wy-

ników opon w każdych warunkach pogo-

dowych i zmniejsza poziom hałasu. Tech-

nologię mieszanki bieżnika zaprojektowa-

no pod kątem zwiększonych przebiegów. 

W analizie porównawczej opona Avant 4 

Nowe opony na oś sterującą i napędo-

wą są dostępne w następujących rozmia-

rach: 295/80 R22,5, 315/70 R22,5 i 315/80 

R22,5. Mogą one współpracować z opo-

nami do przyczep i naczep Sava Cargo C3 
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O lej pełni w samocho-

dzie bardzo ważną rolę 

– chroni elementy silnika 

przed zużyciem oraz aktywnie 

usuwa szkodliwe zanieczysz-

czenia, powstające w procesie 

jego eksploatacji. Dzięki jego 

odpowiednim właściwościom 

silnik może pracować wiele go-

dzin i osiągać przebieg na po-

ziomie setek tysięcy kilome-

trów. Na rynku istnieje wiele 

rodzajów olejów silnikowych, 

różniących się nie tylko ceną 

i jakością, ale przede wszyst-

kim parametrami technicz-

nymi.

Tworzenie, 
czyli blendowanie

Oleje silnikowe powstają 

podczas tzw. „blendowania”. 

Słowo to pochodzi od angiel-

skiego „blending” i oznacza 

mieszanie. W przypadku ole-

jów mieszane są oleje bazo-

we, produkowane przez rafi -

nerie, z pakietem różnych do-

datków uszlachetniających, 

dobieranych indywidualnie 

dla każdego typu. Samo blen-

dowanie jest ostatnim etapem 

produkcji oleju, jednak wła-

śnie wtedy uzyskuje on swo-

je unikalne właściwości, po-

zwalające optymalnie chro-

nić silnik. Współczesne ole-

je są mieszanką olejów bazo-

wych i pakietów różnych do-

datków, które zapewniają pra-

widłową pracę silnika przez 

długie lata. Rozwój technolo-

gii produkcji oleju jest nieod-

łącznie związany z postępem 

w dziedzinie motoryzacji. 

Produkcja pierwszych ole-

jów silnikowych, stosowanych 

w samochodach po 1930 r.,

była stosunkowo prosta. Do 

ochrony ówczesnych silni-

ków wystarczył czysty olej 

bazowy, bez żadnych do-

datków uszlachetniających, 

produkowany przez rafi ne-

rie i rozlewany do puszek 

z emblematem konkretnych 

fi rm. Sytuacja uległa zmianie 

po roku 1951. Nowe modele 

silników, coraz bardziej skom-

plikowane i precyzyjne, wy-

magały lepszej ochrony, co de-

terminowało modyfi kowanie 

składu olejów. Tendencja ta 

widoczna jest również dzisiaj 

– nowe typy olejów są odpo-

wiedzią na innowacyjne pa-

rametry techniczne silników. 

Dlatego, aby tworzyć produk-

ty optymalnie odpowiadają-

ce wymaganiom rynku, kon-

struktorzy silników na bie-

żąco przekazują fi rmom che-

micznym opis wymagań, jakie 

będzie musiał spełnić nowy 

olej. Na tej podstawie opraco-

wuje się nowe pakiety dodat-

ków. Dzięki temu można mieć 

pewność, że sięgając po kon-

kretny olej, zgodny ze specyfi -

kacją zamieszczoną w książce 

serwisowej samochodu i dba-

jąc o jego regularną wymianę, 

zapewniamy silnikowi opty-

malną ochronę i długą pracę.

Tajemnice 
w butelce

Obecnie właściwie wszyst-

kie oleje silnikowe są miesza-

niną trzech głównych skład-

ników: kilkudziesięciu pro-

cent oleju bazowego (mine-

ralnego, syntetycznego lub ich 

mieszaniny), będących nośni-

Tajniki blendowania
Mało kto zastanawia się, co kryje receptura jednego z najważniejszych 
płynów eksploatacyjnych w samochodzie. Procedura powstawania 
oleju silnikowego jest precyzyjna niczym produkcja perfum.

kiem jakości, do 30% pakietu 

dodatków uszlachetniających 

nadających olejom jakość 

i warunkujących trwałość 

produktu, i do kilku pro-

cent wiskozatora, zapewnia-

jącego wielosezonowość, któ-

ra umożliwia używanie oleju 

przez cały rok. 

Oleje bazowe podzielono 

na cztery grupy API, w za-

leżności od budowy chemicz-

nej, a ich odporność na sta-

rzenie określana jest za po-

mocą specjalnego testu zwa-

nego „TOST Life”. W pierw-

szej grupie – API Grupa I 

znajdują się konwencjonalne 

oleje mineralne. Są one pro-

dukowane w procesie głębo-

kiej rafi nacji (oczyszczania), 

co zapewnia ich trwałość mi-

nimum 1000 godzin. Dlate-

go konwencjonalne oleje ba-

zowe są zastępowane olejami 

mineralnymi z Grupy API II 

o znacznie lepszych parame-

trach. Oleje bazowe mine-

ralne należące do API Gru-

py II otrzymywane w pro-

cesie hydrorafi nacji kon-

wencjonalnych olejów mi-

neralnych wytrzymują w te-

ście od 4 do 6 tys. godzin, co 

umożliwia ich zastosowanie 

w produktach o przedłużo-

nym działaniu. Grupę API 

III i IV tworzą syntetycz-

ne węglowodory wytrzymu-

jące w teście od 14 do na-

wet 16 tys. godzin. Do Gru-

py API III należą syntetycz-

ne węglowodory, otrzymy-

wane z gazu ziemnego meto-

dą GTL (Gas to Liquid) lub 

z reakcji syntezy (HC Synthe-

se). Grupa API IV to polial-

faolefi ny (PAO), będące pro-

duktami polimeryzacji etyle-

nu, otrzymanego z ropy naf-

towej przez kraking suro-

wej benzyny. Oleje produ-

kowane z syntetycznych ole-

jów bazowych wraz z odpo-

wiednimi dodatkami uszla-

chetniającymi, pozwalają wy-

dłużyć przebieg silnika Diesla 

w samochodzie ciężarowym 

nawet do 100÷120 tys. km. 

Istotnym problemem, wystę-

pującym w procesie produk-

cji oleju, jest zabezpiecze-

nie bazy przed utlenianiem 
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i wysoką temperaturą, która 

prowadzi do skrócenia okre-

su przydatności produktu do 

użycia. Oleje mineralne za-

wierają naturalne antyutle-

niacze, natomiast w przypad-

ku węglowodorów syntetycz-

nych do mieszaniny dodaje 

się stabilne termicznie anty-

utleniacze, które pozwalają na 

niszczenie wolnych rodników 

i nadtlenków, powstających 

w procesie utleniania oleju.

Większość środków smar-

nych dostępnych obecnie na 

rynku to produkty wielose-

zonowe (oznaczone zgodnie 

z klasyfi kacją lepkościową 

SAE przez dwie wartości np. 

5W-40), zachowujące odpo-

wiednią lepkość niezależnie 

od pory roku. Stworzenie ta-

kich olejów stało się możliwe 

dzięki wynalezieniu na po-

czątku lat 50. tworzyw sztucz-

nych (polimerów), nazywa-

nych w procesie produkcji ole-

ju wiskozatorami. Rozpusz-

czenie wiskozatora sprawia, 

że lepkość oleju wolniej spa-

da w wysokich temperaturach 

oraz wolniej rośnie w niskich 

temperaturach, zapewnia-

jąc odpowiedni fi lm smarny 

i ochronę. W procesie blendo-

wania wiskozator miesza się 

w odpowiednich proporcjach 

z olejami bazowymi, aby do-

pasować lepkość do tempera-

tury otoczenia, zgodną z kla-

syfi kacją SAE.

Najważniejszym elemen-

tem w składzie oleju silni-

kowego są pakiety dodatków 

uszlachetniających. Ich pod-

stawowe zadania to ochro-

na silnika przed działaniem 

szkodliwych czynników, za-

bezpieczanie jego metalo-

wych elementów przed nisz-

czeniem w czasie pracy i po-

stoju (co zawdzięczamy m.in. 

detergentom, inhibitorom 

korozji i inhibitorom rdze-

wienia) oraz podnoszenie 

wartości użytkowych oleju. 

Do najważniejszych dodat-

ków należą detergenty, utrzy-

mujące w czystości wszystkie 

żywotne części silnika, dys-

persanty, zapobiegające osa-

dzaniu zanieczyszczeń na ele-

mentach silnika oraz antiwe-

ar, zabezpieczający metalo-

we części silnika przed nad-

miernym zużyciem. Pakiety 

składników dodatkowych są 

dobierane indywidualnie dla 

każdego produktu, w opar-

ciu o specyfi kację technicz-

ną silników, do których olej 

jest przeznaczony. Jednym 

z ograniczeń, nakładanym na 

producentów oleju są przepi-

sy ograniczające emisję za-

nieczyszczeń do środowiska, 

które wymusiły zastosowa-

nie w procesie produkcji naj-

nowocześniejszej technologii 

„low SAPS”, czyli modyfi ka-

cję pakietów dodatków uszla-

chetniających. Przy zachowa-

niu poprzednich paramet-

rów eksploatacyjnych zapew-

niających optymalną ochro-

nę silnika, z zestawów wy-

eliminowane zostały dodat-

ki będące źródłem siarki, 

fosforu i tzw. popiołu siarcza-

nowego.

Jak zapewnić silnikowi 
właściwą ochronę?

Aby olej silnikowy opty-

malnie spełniał swoje funkcje, 

musi przejść szereg procesów, 

które nadają mu unikalne wła-

ściwości smarujące i ochron-

ne. Odpowiednio przygoto-

wany produkt uszczelnia sil-

nik, chroni przed korozją, 

utrzymuje w czystości jed-

nostkę napędową samochodu 

oraz zmniejsza liczbę drgań. 

Efekty jego działania są wy-

raźnie widoczne w codziennej 

pracy auta, dlatego tak waż-

ne jest właściwe dopasowa-

nie oleju do typu silnika. Na 

rynku dostępnych jest kilka-

dziesiąt rodzajów olejów, róż-

niących się składem i działa-

niem. Wybór właściwego pro-

duktu wydaje się nie lada wy-

zwaniem. W celu uniknięcia 

groźnych dla silnika pomyłek, 

każdy producent samochodu 

zapisuje w książce serwisowej 

zalecaną dla danej marki kla-

sę jakości oleju. Dzięki temu, 

aby wybrać odpowiedni olej, 

wystarczy dokładnie przeczy-

tać oznaczenia na jego opako-

waniu. ▐

Fot. Shell

Różnorodność posiadanych 

pojazdów we fl otach wykorzystu-

jących pojazdy dostawcze przy-

prawia o zawrót głowy. Na rynku 

mało jest przedsiębiorstw, któ-

re nastawione są na eksploata-

cję konkretnej marki. Królują fl o-

ty, w których szeregach są pojaz-

dy różnej maści: wiele typów sa-

mochodów dostawczych, o zgo-

ła odmiennych konstrukcjach 

silników i wymaganiach olejo-

wych. Powyższe czynniki powo-

dują duże trudności w doborze 

oleju silnikowego dla danej fl oty 

pojazdów. Często nie da się przy-

porządkować jednego oleju, któ-

ry sprawdzi się we wszystkich ty-

pach samochodów. Właśnie dla-

tego fi rma Castrol posiada szero-

ką ofertę olejów silnikowych dla 

pojazdów dostawczych. Obejmu-

je ona produkty od najnowszej 

generacji olejów niskopopioło-

wych typu Low SAPS o lepkości 

0W-30, aż po oleje do starszych 

typów silników, wymagających 

lepkości 15W-40. 

Dobierając olej silnikowy po-

winniśmy opierać się na dwóch fi -

larach. Normie jakościowej i reko-

mendowanych klasach lepkościo-

wych. Producenci mogą wymagać 

norm jakościowych organizacyj-

nych takich jak: ACEA, API czy 

ILSAC lub norm własnych tzw. 

OEM, które to mogą stawiać wyż-

sze lub bardziej precyzyjne wy-

magania przed środkiem smar-

nym. Upraszczając wszystkie wy-

magania, możemy zaobserwować 

trzy trendy rozwoju. Pierwszym 

jest wydłużanie okresów pomię-

dzy wymianami olejów (tzw. ole-

je LongLife). Drugim jest wyma-

ganie energooszczędności, któ-

re umożliwia zmniejszenie ilości 

spalanego paliwa (ole-

je energooszczędne). 

Trzeci trend to rosnące 

wymagania elementów 

systemu wtórnej ob-

róbki spalin np. fi ltrów 

cząstek stałych (tzw. 

oleje Low Saps, czyli 

niskopopiołowe). Róż-

ne kombinacje tych 

trzech wymagań gene-

rują szereg norm organizacyjnych 

i norm producenckich, które wy-

magane są w autach dostawczych. 

Drugim fi larem przy dobo-

rze oleju jest wymaganie lepko-

ściowe. Tutaj dobór jest znacz-

nie prostszy, gdyż wszyscy pro-

ducenci posługują się jedną, glo-

balna normą SAE. Klasyfi kacja 

ta dzieli oleje na dedykowane do 

warunków zimowej eksploata-

cji (indeks lepkości z literą „W” 

np. SAE 10W) lub letniej eksplo-

atacji (indeks lepkości bez litery 

„W” np. SAE 40). We współcze-

snych autach wymagania opiera-

ją się na olejach wielosezonowych, 

czyli producenci wymagają ole-

ju, który może pracować zarówno 

zimą, jak i latem. Takie oleje mają 

dwa indeksy lepkości np. SAE 

10W-40. Wymagania producen-

tów aut dostawczych mogą się 

różnić w zależności od klimatu, 

w jakim eksploatowane jest auto 

(Mercedes Sprinter dopuszczone 

lepkości od 0W-30 do 15W-50) 

lub mogą być bardzo precyzyj-

ne bez rozróżnienia na warun-

ki klimatyczne (Volkswagen Cra-

ft er wyłącznie lepkość 5W-30). 

W tym drugim przypadku zazwy-

czaj wymagane są wyłącznie oleje 

syntetyczne, które mogą pracować 

w różnych warunkach eksploatacji. 

Wynikiem poprawnego do-

boru oleju jest taki, który łączy 

wszystkie wymagania jakościowe 

oraz lepkościowe w jednym środ-

ku smarnym. Tylko spełnienie 

wszystkich tych wymagań gwa-

rantuje poprawną ochronę silni-

ków aut dostawczych. ▐

Fot. Castrol

Jak dobrać olej silnikowy 
w pojeździe dostawczym? 
Paweł Mastalerek, 

kierownik działu technicznego,

Castrol Polska
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Przegląd olejów silnikowych 
do lekkich pojazdów użytkowych

Duron-E 10W-30
Duron-E XL 15W-40
Duron-E 15W-40
Duron 15W-40
Duron XL 0W-30, 10W-40, 15W-40
Duron Synthetic 5W-40
Synthetic 5W-40

 Petronas 
Urania Daily 5W-30
Urania Daily LS 5W-30
Urania FE 5W-30
Urania LD7 15W-40
Urania Turbo 15W-40
Urania Turbo Gas 15W-40
Selenia WR P.E. 5W-40
Selenia WR 5W-40

 Shell
Rimula R6 LM 10W-40
Rimula R6 LME  5W-30
Rimula R5 LE 10W-30
Rimula R4 L 15W-40
Rimula R6 M 10W-40
Helix Ultra Extra 5W-30
Helix Ultra AF 5W-30

 Statoil
LazerWay LL 5W-30
LazerWay C2 5W-30
LazerWay F 5W-30
LazerWay C3 5W-40

 Tedex
Synthetic Premium Motor Oil 5W-30
Runner Motor Oil 10W-40
Diesel Truck UHPD LSP Motor Oil 5W-30
Diesel 15W-40

 Texaco
Havoline Energy 5W-30
Havoline Energy EF 5W-30
Havoline Energy MS 5W-30
Havoline Energy EF 5W-30
Havoline Energy MS 5W-30
Havoline Synthetic 506.01 0W-30
Havoline Ultra 5W-40
Havoline Ultra V 5W-30
Ursa Super LA 15W-40

 Total
Quartz Ineo MC3 5W40
Quartz 9000 ENERGY 0W30
Quartz 9000 ENERGY 5W40
Quartz 7000 ENERGY 10W40
Rubia Polytrafi c 10W40

 QUAKER STATE
Higher Mileage Engine Slick 10W-40
Synquest Fully Synthetic 5W-40
De Luxe Synthetic 5W-30, 5W-40, 10W-40
HDX Universal 15W-40
Performance Mineral Racing 20W-50
Ultimate Durability 5W-20, 5W-30, 
Ultimate Durability 5W-40, 5W-50
Q Advance Low Saps 5W-30
Q Advance 5W-30 

 Valvoline
DuraBlend FE 5W-30
Turbo 10W-40, 15W-40
SynPower 5W-30
SynPower FE  5W-30
SynPower XL-III 5W-30
SynPower MST 5W-30
SynPower MXL 0W-30; 5W-30

 AGIP
Formula MS B04  5W-30 
Formula Prestige 5W-40
Sint Common Rail 5W-40
Sint Evolution 5W-40
7004  5W-40
Sint 2000  10W-40
Sint turbodiesel 10W-40
Superdiesel Multigrade 15W-40
Uniwersal Motoroil 15W-50
Sigma Truck Plus 15W-40
Sigma Super TFE 10W/40

 BP
Vanellus Max Drain Eco 10W‐40
Vanellus Multi-Fleet 10W-40, 15W-40
Vanellus Gas 15W-40

 Castrol 
Magnatec 5W-40 C3
Edge 5W-30, 0W-30
Enduron Low Saps 5W-30

 Fuchs  
Titan Unic Ultra MC 10W-40
Titan Unic Plus MC 10W-40
Titan Unic MC  10W-40
Titan Universal HD  15W-40
Titan Universal XT  15W-40
Titan CFE MC  5W-40
Titan Universal HD 10W, 20W-20, 20W-30, 
Titan Universal HD 30, 40, 50

 Gulf 
Fleet Forth Synth 5W-30, 10W-40
Superfl eet ELD 10W-40
Superfl eet XLD 10W-40
Superfl eet XLE 10W-40
Supreme Duty XLE 10W-30, 15W-40
Superfl eet Supreme 10W-40, 15W-40
Superfl eet LE 10W-30, 15W-40
Superfl eet Special 15W-40, 20W-50
Super Duty CF Series

 Orlen
Platinum MaxExpert F 5W-30
Platinum MaxExpert V 5W-30
Platinum MaxExpert XD 5W-30
Platinum MaxExpert XF 5W-30
Platinum Maxenergy Euro 4 5W-30
Platinum Synthetic 0W-30 , 5W-40
Platinum Rally Sport 10W-60
Platinum Synthetic V 5W-40
Platinum Classic Synthetic 5W-40
Platinum Classic Diesel Synthetic 5W-40
Platinum Semisynthetic 10W-40
Platinum Classic Semisynthetic 10W-40
Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W-40
Platinum Mineral 15W-40
Platinum Classic Mineral 15W-40
Platinum Classic Diesel Mineral 15W-40
Platinum Ultor Max 5W-30, 5W-40 
Platinum Ultor Progress 10W-40 
Platinum Ultor Extreme 10W-40
Platinum Ultor Futuro 15W-40
Platinum Ultor Plus 15W-40
Platinum Ultor CH-4 15W-40
Platinum Ultor CG-4 15W-40 

 Mobil 
Mobil 1 ESP Formula 0W-40, 5W-30
Mobil 1 New Life 0W-40

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
Mobil 1 Peak Life 5W-50
Super 3000 XE 5W-30
Super 2000 X1 10W-40
Super 2000 X1 Diesel 10W-40
Super 1000 X1 15W-40
Super 1000 X1 Diesel 15W-40
Delvac 1 LE 5W-30
Delvac 1 5W-40
Delvac 1 SHC 5W-40
Delvac XHP LE 10W-40
Delvac XHP EXTRA 10W-40
Delvac MX EXTRA 10W-40
Delvac MX ESP 15W-40
Delvac MX 15W-40

 Liqui Moly
Diesel Synthoil 5W-40
Synthoil High Tech 5W-40
Synthoil Longtime 0 W-30
Diesel Leichlauf 10W-40

 Lotos
Quazar C3 5W30
Quazar LLIII 5W30
Quazar 5W40
Traffi  c PRO 025A/B SL/CF 5W30
Traffi  c PRO 505.01 SM/CF 5W40
Synthetic Plus 5W40 
Synthetic Turbodiesel Plus 5W40
Semisyntetic 10W/40
Diesel Semisynthetic 10W/40
Mineralny 15W/40
City Gas SJ SAE 15W40
Mineralny 15W/40
Diesel 15W/40 
Turdus MD 15W40
Turdus MD 15W50
Turdus SHPD 15W40
Turdus Powertec Semisynthetic 15W40

 Neste
City Pro 0W-40
City Pro w Longlife III 5W-30
Neste 1 5W-50
City Standard 5W-40
Premium 10W-40
Super 10W-40

 Nils
MISTRAL 15W40
SPIKA 10W30
AGROMAC 10W40
MULTITRAC 10W30

 Millers
XFD 5W40
XFE 10W40
XSS 10W40

 Panolin 
Exclusive BD 5W-30
Exclusive GM 5W-30
Exclusive HF 5W-30
Daytona 5W-40; 10W-40
Indy 5W-30; 10W-40
Indy SV 5W-40
Extra Diesel 10W; 20W-20; 30; 40
Target FE 10W-40

 Petro Canada  
Duron-E Synthetic 0W-40 , 5W-40, 10W-40
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Czy olej syntetyczny będzie do-

bry dla starszego samochodu? 

Przy wyborze oleju powinniśmy 

się kierować przede wszystkim zale-

ceniami producenta auta i stosować 

oleje silnikowe renomowanych ma-

rek. Jeden z olejowych mitów mówi, 

że oleje syntetyczne nie mogą być 

używane w starszych autach. We-

dług badania Mobil 1, tak twierdzi 

co piąty polski kierowca. To błęd-

ne przekonanie funkcjonuje, pomi-

mo że od ponad trzydziestu lat silni-

ki samochodów zalewane są olejami 

syntetycznymi. 

Co zrobić, jeżeli nie wiem, jaki 

olej używał poprzedni właściciel 

pojazdu? 

W tej sytuacji lepiej być ostrożnym 

i użyć syntetycznego oleju. Jeżeli po-

przedni właściciel zalewał silnik ole-

jem syntetycznym, nie pogorszymy 

jego efektywności. Natomiast jeżeli do 

wcześniej używanego oleju konwen-

cjonalnego dolejemy produkt synte-

tyczny, efektywność produktu kon-

wencjonalnego ma szansę wzrosnąć.

Czy nie muszę obawiać się, że 

po użyciu syntetyka w starszym 

samochodzie dojdzie do rozsz-

czelnienia silnika oraz czy zmie-

niony kolor oleju kwalifi kuje go 

do wymiany? 

To mit, że oleje syntetyczne po-

wodują rozszczelnienie starych sil-

ników. Powodem wycieków jest 

często zły stan uszczelek i podkła-

dek. Nieprawdą jest też, że olej który 

w trakcie eksploatacji zmienił ory-

ginalną barwę, stracił swoje właści-

wości smarne i nadaje się do wy-

miany. Szybkie, szczególnie w silni-

kach wysokoprężnych, zmiany ko-

loru oleju silnikowego w początko-

wej fazie eksploatacji są naturalne 

i mają niewielki związek z jego sku-

tecznością działania.

Kupiłem auto na LPG. Znajomi 

doradzają mi stosowanie spe-

cjalnych olejów silnikowych. 

Czy mają rację? 

To absolutnie nieprawda. Samo-

chody zasilane LPG, jako drugim pa-

liwem, nie potrzebują specjalnych 

olejów silnikowych. Nie ma też spe-

cjalnych specyfi kacji dla takiego pa-

liwa. Pojazdy zasilane dwupaliwowo 

z LPG wymagają bardzo dobrego ole-

ju do smarowania w okresie rozruchu, 

gdy zużycie silnika jest największe. 

Z tym zadaniem doskonale radzą so-

bie przede wszystkim oleje syntetycz-

ne. Modele aut z instalacją LPG powin-

ny być smarowane olejami o tych sa-

mych specyfi kacjach i charakterystyce 

fi zykochemicznej, jak bez tej instalacji. 

Nie wiem, kiedy w samochodzie 

ostatni raz wymieniono olej sil-

nikowy? 

Auto używane. Auto używane. 
Jaki olej?Jaki olej?

Wątpliwości rozwiewał 

producent olejów i środków 

smarnych Exxon Mobil.

Fot. Mobil

Kierowca, który sprzedaje swoje 

auto nie będzie już chciał wydać pie-

niędzy na wymianę oleju, a na do-

datek zrobi wszystko, by zmniejszyć 

mankamenty pojazdu i utrzymać jak 

najwyższą cenę. Dlatego bezpośred-

nio po zakupie auta warto odwie-

dzić dobry warsztat samochodowy 

i zlecić między innymi wymianę ole-

ju. Nowoczesne oleje charakteryzu-

ją się doskonałą ochroną silnika na-

wet przy wydłużonych okresach po-

między wymianami, dając kierow-

cy duży margines bezpieczeństwa. 

Jednak możliwość wydłużenia okre-

sów serwisowych, wbrew zalece-

niom producenta pojazdu, jest ry-

zykowna.

Oleje syntetyczne są najdroższe. 

Czy warto stosować je na przy-

kład w dwunastoletnich samo-

chodach o dużym przebiegu? 

To prawda, że syntetyki są droż-

sze w porównaniu do olejów mine-

ralnych i semisyntetycznych. Jednak 

w dłuższej perspektywie ich zakup 

przynosi zdecydowanie więcej ko-

rzyści. Jest to związane z własnościa-

mi smarnymi syntetyków. 
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Choć prognozy były marne, pogoda 

w weekend 15-17 lipca dopisała. Stu-

ningowane samochody lśniły w słoń-

cu, a organizatorzy doliczyli się ich aż dwie-

ście. Nie brakowało też chętnych do oglą-

dania. Zakorkowali wszystkie drogi dojaz-

dowe. W ciągu trzech dni zlot odwiedziło 

50 tys. osób. 

Spotkanie w Opolu urosło do rangi obo-

wiązkowego punktu w kalendarzu miłośni-

ków ciężarówek. Nie tylko tuningowanych, 

ale wszystkich, które wyróżniają się z ulicz-

nego tłumu. Były zatem samochody zabytko-

we i lekkie, dostawcze. Jednak uwagę skupia-

ły na sobie przede wszystkim potężne cięża-

rówki, ustrojone według fantazji i zasobności 

portfela posiadaczy. 

Po raz kolejny zjawiła się niezawodna ekipa 

z Finlandii. Najnowsze cacko stamtąd: Scania 

„Gunfi ghter” zdobyło zresztą dwie najważ-

niejsze nagrody: główną i publiczności. Laur 

za najlepszego weterana przypadł Niemcom, 

za pojazd specjalny Szwedom, a za najlepsze 

wnętrze także Finom, lecz z konkurencyjnego 

wobec „Gunfi ghtera” zespołu. Jak widać opol-

ska gościnność nie zna granic! Krajowe cięża-

rówki wygrały w kategoriach Master Truck of 

Lights, Car Audio i Van. Najlepszą ciężarówką 

z Polski została nagradzana już wcześniej i nie 

tylko w Opolu Scania „Indianka”. 

Szeroko!
Siódmy zlot Master Truck wyprowadził się z Opola 
na lotnisko polowe do pobliskiej Polskiej Nowej Wsi. 
Jak zwykle zgromadził gości z kraju i zagranicy.

Scania „Eagle” Petera Kjellvasa. Coś dla „złotej rączki”. 
Wyposażona jest w system Cameleon firmy JOAB. Scania może 
wozić ładunek jak zwykła ciężarówka, ale może też służyć jako 
dźwig, podnośnik albo ciągnik siodłowy.

Mika Auvinen z Finlandii i jego Scania „Gunfighter” 
zgarnęli główną nagrodę zlotu. Ciężarówka miała 
premierę w 2010 r. na Nordic Trophy w Szwecji, 
gdzie również pozostawiła konkurencję w tyle.

Najlepszy wśród samochodów dostawczych: 
Volkswagen Crafter „Avatar”.

Kenworth W900L Norwega Jana 
Hansena. Są ciężarówki, o jakich 
można opowiedzieć i takie, które trzeba 
zobaczyć na własne oczy. 

Scania „Viva Las Vegas” z brodaczami z ZZ 
Top szwedzkiej firmy Piere Hall’s Transport. 
Ciągnik imponuje nie tylko wyglądem. Ma 
siodło, żuraw i hak. Rozkłada się jak scyzoryk.

Trudno zadowolić się jedną… W niektórych 
firmach jeździ po kilka stuningowanych 

ciężarówek. Czasem są do siebie podobne, 
a niekiedy, jak w firmie „Pars” każda jest inna.
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Wśród ciężarówek przeważały marki 

z północy Europy. Dominowała Scania, 

sporo było DAF-ów. Wygląda na to, że im 

dalej na południe jest fabryka, tym mniej 

chętnie przerabiane są wyjeżdżające z niej 

ciężarówki. Z drugiej strony sam tuning 

jest najmocniejszy właśnie na północy 

kontynentu. Zabawę tę uwielbiają Skandy-

nawowie. Ciężarówki są tam mniej „ano-

nimowe”, ponieważ często należą do ma-

łych fi rm, gdzie traktowane są niemal jak 

członkowie rodziny. Tam też popularne są 

pojazdy uniwersalne, które mogą wykony-

wać różnego rodzaju prace, służąc każde-

mu w okolicy, niezależnie od tego, czego 

oczekuje. Interesujące, ekstremalne przy-

kłady takich „kombajnów” przyjechały 

w tym roku również do Opola. 

Tuning w Polsce także się rozwija. Można 

było spotkać samochody, na których ledwie 

wysechł lakier. Każdy chciał zdążyć na zlot. 

Komu się nie udało – ma szansę za rok. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

I nie ma mocnych! Scania 
143 M, a obok limitowana 

edycja serii R „Black Amber”. 
Obie wyglądają jak nowe, 

choć dzieli je sporo lat. 
Kanciasta „pięćsetka” została 

odnowiona w autoryzowanym 
warsztacie Scanii, przy użyciu 

oryginalnych części. 
Fiat Ducato Luxoo. Tuning fabryczny i bardzo 
praktyczny. „Truck & Van” skorzystał z okazji 

i przetestował bogate wyposażenie tego wygodne-
go campera w warunkach targowych. Fiat był 

ozdobą naszego stoiska na zlocie. Klimatyzowane 
wnętrze i lodówka pełna zimnych napojów 

pozwoliły godnie przetrwać upalny weekend. 
Więcej o Luxoo na stronie 40

Dobry tuning to harmonia tego, co z zewnątrz
z tym, co w środku. Jeśli dodać 
wysokiej klasy sprzęt audio – masz komplet! 

Relacje ze zlotów tuningowanych ciężarówek
można obejrzeć na antenie TVN Turbo 

w programie „Na Osi”. Zapraszamy do oglądania. 
Sponsorem programu „Na Osi” jest

Garaże OSP to skarbnica ciekawych ciężarówek. Magirus został wyremontowany 
własnymi siłami przez strażaków z Główczyc koło Dobrodzienia. Dwa tygodnie przed 
Master Truckiem odbył się tam Zlot Pojazdów Pożarniczych „Fire Truck Show”. 
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Centrum ma powierzchnię 2700 m2 

i kosztowało 9,5 mln euro. Same tyl-

ko urządzenia pomiarowe i kontro-

lne pochłonęły 3 miliony. Ale warto było. 

W skład wyposażenia wchodzi symula-

tor trasy do całościowego testowania po-

jazdu, stanowisko do badań podzespołów 

pod kątem wytrzymałości eksploatacyj-

nej, stanowisko diagnostyczne do spraw-

dzania nadwozi pojazdów do przewozu 

towarów wg DIN EN 12642 XL oraz sta-

nowisko diagnostyczne hamulców. Alten-

berge bada całe pojazdy oraz każdy ich ka-

wałek po kolei: osie, ramy, części nadwozi 

i inne elementy. 

Pracuje tu zaledwie 26 osób. Budują pro-

totypy, przygotowują i przeprowadzają ba-

dania i pomiary, montują stanowiska dia-

gnostyczne, a także nadzorują testy długo-

terminowe oraz próby w terenie. Centrum 

ukończono tuż przed kryzysem, w maju 

2008 r. W samą porę. Ośrodek nie przyno-

si bowiem pieniędzy w zębach. Przeciwnie, 

konsumuje środki fi rmy. Jednak zarząd i tak 

jest zadowolony. Schmitz dysponuje unikal-

ną w skali światowej placówką, nastawioną 

na badania naczep i całych zestawów. Dzię-

ki niemu fi rma ma szansę tworzyć nowo-

czesne konstrukcje, pozbawione wad, któ-

re potem odbijają się na popycie. Nabyw-

cy zaś dostają wszechstronnie sprawdzony, 

bezpieczny i trwały pojazd. 

Z ekranu na drogę

Jak najwięcej parametrów Centrum 

stara się badać na ekranie komputera. 

W ten sposób można to robić szybko 

i tanio. Najpierw przeprowadzana jest sy-

mulacja cyfrowa badanego pojazdu lub jego 

podzespołów. Sprawdzane są wszystkie zało-

żenia konstrukcyjne. Odpowiedni program 

pozwala ustalić, na jakie obciążenia nara-

żone są poszczególne elementy badanych 

obiektów. Dane, z jakich korzysta program, 

zostały zebrane podczas badań prototypów. 

Odzwierciedlają rzeczywiste warunki, a w to-

ku pracy badawczej Centrum są bezustannie 

poprawiane i uzupełniane. 

W wirtualnej rzeczywistości odbywa 

się również sprawdzanie newralgicznych 

miejsc konstrukcji i to od razu w fazie jej 

planowania. Program posługuje się przy 

Do wyczerpania
Naczepy kierowane do Centrum Badawczego Cargobull w Altenberge 
wyjeżdżają z niego mocno wstrząśnięte.

Schmitz jest obecnie jedynym 
producentem naczep, który 
dysponuje tak zaawansowanymi 
metodami badawczymi. 

Tygodnie zamiast miesięcy i wszystko pod kontrolą. 
Symulator potrafi naśladować różne rodzaje nawierzchni 

i zastępuje długotrwałe testy drogowe. Zaoszczędzony 
czas badacze wykorzystują na dodatkowe próby. 
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tym metodą elementów skończonych 

(FEM). Przeprowadza stosowne oblicze-

nia, które prowadzą do optymalizacji bu-

dowy poszczególnych części i całego po-

jazdu. Później, cały czas w komputerze, 

szacowana jest żywotność naczepy i jej ze-

społów z uwzględnieniem obciążeń eks-

ploatacyjnych, własności materiałowych 

i metod połączeń. W rezultacie powstaje 

mapa miejsc, które są najbardziej wrażliwe 

na awarie i wymagają wzmocnienia. 

To, co wykoncypował komputer, wery-

fi kuje rzeczywistość. Konstruktorzy budu-

ją prototyp. Przechodzi on szereg testów. 

Wśród urządzeń pomiarowych są: miernik 

przyspieszenia na osi i nadwoziu, mier-

nik ugięcia resoru, tensometr do pomia-

ru naprężeń i kółka pomiarowe. Prace od-

bywają się na stanowiskach ulokowanych 

w Centrum, a także na zewnątrz: na tra-

sach testowych i drogach publicznych. Ba-

dacze mają na uwadze przyszłe warun-

ki eksploatacji pojazdu u klientów. Tak 

kształtują przebieg testu, aby uzyskać jak 

najwięcej danych o kluczowych z tego 

punktu widzenia parametrach. Spośród 

zebranych informacji, przydaje się tyl-

ko fragment. Niemniej kompletna wiedza 

o pojeździe służy nie tylko jego jakości, ale 

również jakości przyszłych badań, prze-

prowadzanych w Altenberge. Weryfi ka-

cja danych wirtualnych z otrzymanymi 

w rzeczywistości jest ważnym etapem kon-

strukcji naczepy i doskonalenia programu 

badawczego. Centrum uczy się samo na 

własnym przykładzie. 

Szybki milion

Test odzwierciedla cały okres rzeczywi-

stej eksploatacji naczepy, czyli około mi-

lion kilometrów przebiegu. Podczas ba-

dań na trasie próbnej potrzeba na to od 

4 miesięcy do pół roku. Badanie moż-

ją czas testów. Mimo to fi rma nie spieszy 

się z wprowadzaniem nowych produktów. 

Okres opracowania i przygotowywania 

nowych pojazdów do produkcji nie skró-

cił się w stosunku do tego samego proce-

su przeprowadzanego tradycyjnymi meto-

dami. Po prostu czas zaoszczędzony dzięki 

nowoczesnej diagnostyce wykorzystuje się 

na dodatkowe testy. Konstruktorzy założy-

li, że muszą mieć co najmniej dwie zimy na 

dokonywanie poprawek. Od rozpoczęcia 

prac do momentu wprowadzenia pojazdu 

na linię produkcyjną mija od 2 do 4 lat. Za 

to Centrum gwarantuje usunięcie przytła-

czającej większości niedoróbek. 

Nauka nie idzie w las

Badacze stale rozwijają swoje metody 

i miejsce pracy. W pracę Centrum wpisany 

jest samodzielny rozwój. Planowanie testów 

i budowa stanowisk jest ułatwiona dzięki 

zastosowaniu sytemu modułowego. Umoż-

liwia on względnie łatwe tworzenie urzą-

dzeń badawczych. Centrum opracowuje 

nowe, doskonalsze procedury i jest otwarte 

na wyzwania, jakie niesie przyszłość. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Schmitz

na przyspieszyć, korzystając z drogi o złej 

nawierzchni. Wówczas naczepa przejeż-

dża od 6 do 8 tys. km po kostce brukowej. 

Pojazd i wszystkie jego części są testowa-

ne jeszcze zanim rozpocznie się produkcja 

seryjna, a pierwszy klient zapłaci za swój 

nowy zakup. 

Stacjonarny symulator trasy umożli-

wia „przejechanie miliona” w ciągu 6 ty-

godni. Obciążenia, jakim poddaje podwo-

zia i nadwozia są niemal identyczne, jak 

podczas jazdy. Jest niezależny od pogody 

i pory dnia. Może działać ściśle według za-

danego programu. Sam w sobie jest urzą-

dzeniem unikalnym. Ośmiopodporowy, 

umocowany w tłumiącym drgania funda-

mencie o masie 750 t. Każdy z siłowników 

hydraulicznych dysponuje siłą od 25 do 

160 kN. Daje bezpośredni dostęp do na-

czepy na każdym etapie testu, co pozwa-

la badaczom szybko reagować i dowolnie 

kształtować przebieg badania. 

Po takiej „ostrej jeździe” nie ma słabych 

miejsc, które by się nie ujawniły. Przynaj-

mniej nie powinno być. Zmaltretowana 

naczepa jest poddawana szczegółowym 

oględzinom. 

Badania w rzeczywistości wirtual-

nej oraz na symulatorze znacznie skraca-

Celem Centrum jest konstruowanie 
nowych pojazdów oraz stałe podnoszenie 
jakości naczep. Nie warto poprawiać jutro 
czegoś, co można udoskonalić dziś. 

Rynek zmienia się. Rośnie rola ciężkiej dystry-
bucji, a zwiększenie wymiarów zestawów jest tylko 
kwestią czasu. Dzięki Centrum firma może szybciej 

i bardziej elastycznie reagować na zmiany.
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Na początku lipca 2011 r. w Białym-

stoku, w siedzibie autoryzowanego 

serwisu Renault Trucks – Wimex, 

fi rma Barter odebrała 25 pojazdów Re-

nault Premium. Dystrybutor gazu płyn-

nego, węgla kamiennego i nawozów mine-

ralnych wybrał rozwiązanie, które ma mu 

przynieść konkretne korzyści.

Uroczystości towarzyszył rzęsisty desz-

cz, jednak nie zakłócił on całej ceremonii. 

„We Francji jest takie powiedzenie: desz-

czowy ślub, szczęśliwe małżeństwo. Jeste-

śmy bardzo dumni z tego, że państwo nam 

zaufaliście i zdecydowaliście się na zakup 

naszych pojazdów” – powiedział Philip-

pe Gorjux, prezes Renault Trucks Polska 

podczas wręczania symbolicznych kluczy-

ków Bernardowi Cichockiemu, wicepreze-

sowi fi rmy Barter SA. „Firma Barter dyna-

micznie się rozwija. W tym roku planuje-

my przewieźć ponad 2 mln ton ładunków, 

nie tylko koleją, ale również transportem 

drogowym, tak więc to może być początek 

naszej owocnej współpracy. Pojazdy kupi-

liśmy na drodze wieloetapowego przetar-

gu, dlatego jestem przekonany, że była to 

dobra decyzja, a praktyka to tylko potwier-

dzi” – powiedział Bernard Cichocki.

Firma Barter funkcjonuje na rynku gazu 

płynnego od 1999 r. Podstawowym profi -

lem jej działalności jest import, sprzedaż 

i dystrybucja propanu, butanu oraz mie-

szaniny propan-butan. Firma jest rów-

nież jednym z kluczowych importerów 

węgla kamiennego, pochodzącego z Rosji 

i Kazachstanu. Zajmuje się także impor-

tem i dystrybucją nawozów. W swojej fl o-

cie posiada ponad 100 pojazdów, w tym 

kilkadziesiąt nowoczesnych zestawów dro-

gowych, które rozwożą surowce na terenie 

naszego kraju.

Dobrze przemyślane

Właśnie zrealizowany kontrakt to efekt 

wielomiesięcznej procedury i analizy, 

w tym testów, podczas których Barter 

mógł wypróbować pojazdy, dokładnie im 

się przyjrzeć i sprawdzić ich możliwości. 

O wyborze tej marki zdecydowały impo-

nujące wyniki zużycia paliwa i niskie kosz-

ty eksploatacji. Dodatkowym atutem oka-

EnergetycznaEnergetyczna flota flota
Przewóz skroplonego gazu LPG i węgla kamiennego to zadanie, którym od lipca 
trudni się 25 ciągników Renault Premium w barwach firmy Barter SA. 
Towarzyszą im naczepy wywrotki firm Nova i Wielton oraz cysterny BC Hutnik.

Naczepy wywrotki Nova zamówiono w dwóch 
wariantach, o kubaturze 34 i 38 m3. 

Wyposażono je w osie tarczowe Daimler,lekki 
siłownik wywrotu firmy Edbro

oraz instalację pneumatyczną Wabco.
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zał się system Infomax, który pozwala śle-

dzić koszty, jakie generuje samochód pod-

czas eksploatacji, oraz analizować styl jaz-

dy kierowcy i wskazywać newralgicz-

ne miejsca, które wymagają poprawy dla 

efektywniejszego wykorzystania pojazdu. 

W ramach kontraktu wszyscy kierowcy 

przejdą trening ekonomicznej jazdy. 

„Do tej pory fi rma Barter nie miała 

w swojej fl ocie pojazdów Renault Trucks. 

Po wnikliwej analizie kosztów eksploata-

cji i dzięki bardzo atrakcyjnemu pakietowi 

sprzedażowemu, który zawiera m.in. szko-

lenia z ekonomicznej jazdy, uzyskaliśmy 

wiodącą pozycję w negocjacjach” – zdra-

dza Mariusz Kowalski, menedżer ds. klu-

czowych klientów w Renault Trucks Pol-

ska. – „Firmie Barter zależało na ergono-

mii wnętrza, cichej pracy pojazdu i niskich 

kosztach eksploatacji. Nie bez znaczenia 

okazała się również dostępność serwisu. Te 

wszystkie czynniki przechyliły szalę na ko-

rzyść naszych pojazdów” – dodaje.

Skrupulatnie dobrane

Właśnie odebrane ciągniki to Renault 

Premium 460.19. Pięć z nich jest dostoso-

wanych do przewozu niebezpiecznych ła-

dunków i zawiera pakiet ADR. Będą one 

sprzęgnięte z naczepami cysternami fi rmy 

BC Hutnik i posłużą do przewozu skroplo-

nego gazu LPG. Pozostałe 20 szt. będzie 

wozić węgiel na naczepach wywrotkach 

fi rm Wielton i Nova. 

Pojazdy napędza 6-cylindrowy, rzędo-

wy silnik DXi11 o pojemności 10,8 l. Osią-

ga maksymalną moc 460 KM przy 1800 

obr./min. Maksymalny moment obrotowy 

to 2240 Nm przy 1200 obr./min. Jednost-

ka spełnia wymagania normy emisji spa-

lin Euro 5 za pomocą układu SCR. Z sil-

nikiem współpracuje 16-biegowa manual-

na skrzynia ZF z pneumatycznym wspo-

maganiem zmiany biegów Servoshift  oraz 

systemem ułatwiającym jazdę ekonomicz-

ną DMS, który podpowiada kierowcy mo-

ment zmiany przełożenia.

Pojazdy wyposażone są w zwalniacz 

Optibrake. Most tylny ma przełożenie 3,08 

i wyposażony jest w blokadę mechanizmu 

różnicowego. Przy wszystkich kołach za-

montowano hamulce tarczowe. Nad bez-

pieczeństwem przewozów czuwają elek-

troniczne systemy: EBS, w tym ABS, sys-

tem kontroli momentu obrotowego, stero-

wanie włączaniem blokady mechanizmu 

różnicowego, kontrolka spięcia naczepy 

i sprawności hamulców, ASR i wspomaga-

nie ruszania na wzniesieniu. Synchroniza-

cja działania hamulca zasadniczego i zwal-

niacza pozwala oszczędzić zużycie tarcz 

hamulcowych.

Wszystkie Premium mają rozstaw osi 

3900 mm i długie kabiny 2,2 m. Pięć cią-

gników do przewozu gazu ma podwyższa-

ny dach i dwie leżanki na pokładzie. Dwa-

dzieścia pozostałych pojazdów ma dach 

standardowy, a w środku jedno miejsce do 

spania. Wszystkie mają zainstalowane nie-

zależne ogrzewanie powietrzne.

Zamówione ciągniki mają z przodu za-

wieszenie mechaniczne – paraboliczne re-

sory piórowe, a z tyłu pneumatyczne. Po-

jazdy zostały wyposażone w opony re-

gionalne marki Bridgestone w rozmiarze 

315/80 R 22,5.

Aluminiowe zbiorniki mieszczą 570 l 

paliwa. Zbiornik AdBlue ma 60 l.

Na samochodach zamontowano dwa ro-

dzaje hydrauliki siłowej marki Hyva. Cy-

sterny wyposażono w urządzenia do wy-

pompowywania gazu zgodne z normą 

ADR. Jak twierdzi Jacek Jałocha, specjali-

sta ds. sprzedaży hydrauliki siłowej w fi r-

mie Hyva, jest to jedno z najnowocześniej-

szych urządzeń na rynku europejskim. 

Przy bardzo małej wadze charakteryzu-

je się bardzo wysoką sprawnością. Układ 

oparty na silniku i pompie hydraulicz-

nej potrzebuje tylko ok. 20 l oleju. Całość 

ma masę ok. 70 kg (poprzednie generacje 

ok. 250 kg). Wydłużyły się również okresy 

między przeglądami, a same wizyty w ser-

wisie są tańsze, co wynika m.in. z małego 

zapotrzebowania na olej. Natomiast do ob-

sługi wywrotu naczep wywrotek zainstalo-

wano standardową hydraulikę siłową.

Skompletowane

Cięgniki, których zadaniem jest prze-

wóz węgla kamiennego, są sprzęgnięte 

z nowo zakupionymi naczepami wywrot-

kami fi rm Nova i Wielton. Naczepy Wiel-

ton to najbardziej popularne wywrotki 

w ofercie polskiego producenta, alumi-

niowe typu „Light” o pojemności 33 m3 

ze standardowym wyposażeniem i osia-

mi tarczowymi SAF. Rama wykonana jest 

ze stali Domex. Tylne zamknięcie to klapa 

z zsypem mocowana na zewnątrz. Nacze-

py Nova są również alumiowe o kubaturze 

34 m3 z klapą wewnątrz oraz 38 m3 z kla-

po-drzwiami. Rama tych naczep wykona-

na jest ze stali wytrzymałościowej 18G2A. 

Naczepy wyposażono w osie tarczowe Da-

imler, lekki siłownik wywrotu fi rmy Edbro 

oraz instalację pneumatyczną Wabco.

Ciągniki przystosowane do przewozu ma-

teriałów niebezpiecznych współpracują z na-

czepami cysternami BC Hutnik, przystoso-

wanymi do przewozu gazów płynnych. Pod-

wozie tych naczep jest wyposażone w osie 

tarczowe BPW. Zbiornik jest jednokomoro-

wy o pojemności 46,5 m3, wykonany ze stali 

o podwyższonej wytrzymałości. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Firma Wimex rozpoczęła działaność jako autoryzowany serwis 
Renault Trucks w grudniu 2010 r. Od lat pośredniczy również
w sprzedaży samochodów używanych, prowadzi okręgową stację 
pojazdów, zajmuje się transportem i spedycją oraz dystrybują paliw. 
Jako jeden z niewielu warsztatów na Podlasiu wykonuje naprawy 
powypadkowe pojazdów ciężarowych.

„Jesteśmy bardzo dumni z tego, że państwo nam zaufaliście 
i zdecydowaliście się na zakup naszych pojazdów” – powiedział 

Philippe Gorjux, prezes Renault Trucks Polska (z prawej) 
podczas wręczania symbolicznych kluczyków Bernardowi 

Cichockiemu, wiceprezesowi firmy Barter SA (z lewej).

Pięć takich 
naczp cystern 
BC Hutnik wozi 
skroplony gaz 
LPG.
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wykupu po tym okresie. W porównaniu 

z pojazdami realizującymi połączenia mię-

dzywęzłowe (międzywojewódzkie) te będą 

stosunkowo mało intensywnie eksploato-

wane, tzn. ich dzienne przebiegi będą nie-

wielkie. W ruchu lokalnym nasze samo-

chody przejeżdżają miesięcznie około 2÷3 

tys. km. Po kilku latach nie mają dużych 

nych do celów służbowych. Są to zwykle sa-

mochody listonoszy, którzy obsługują mniej-

sze miejscowości i tereny wiejskie, gdzie jaz-

da samochodem jest koniecznością.

Naszą fi lozofi ą jest posiadanie zróż-

nicowanego taboru dedykowanego pod 

konkretne rodzaje przewozów i specyfi -

ki danej pracy. By zachować dużą mobil-

Chcemy być samowystarczalni
Prawie 1400 samochodów użytkowych dla Poczty Polskiej to jeden z większych 
tego typu kontraktów w ostatnich latach. O szczegółach przetargu rozmawiamy 
ze Sławomirem Rybińskim, kierownikiem działu operacji w Centrum Logistyki Poczty Polskiej.

» Naszą fi lozofi ą jest posiadanie zróżnicowanego 
taboru dedykowanego pod konkretne rodzaje przewozów 

i specyfi ki danej pracy «

przebiegów, jak pojazdy dostawcze w in-

nych fl otach. Są więc atrakcyjnym towa-

rem na rynku wtórnym, ale też mają wy-

starczającą sprawność techniczną dla nas. 

Z kolei większe pojazdy ciężarowe wynaj-

mujemy, co podyktowane jest intensywno-

ścią ich eksploatacji. Samochody te, prze-

wożąc ładunki pomiędzy naszymi węzła-

mi, przejeżdżają rocznie 150÷200 tys. km. 

Są to przewozy strategiczne, więc pojaz-

dy muszą być niezawodne. Nie chcemy po 

czterech, pięciu latach mieć problemów 

z naprawami ciężarówek, których licznik 

dochodzi nawet do miliona kilometrów.

Jaka jest wielkość i struktura pań-

stwa fl oty?

W Poczcie Polskiej użytkujemy kilkana-

ście tysięcy pojazdów, jednak w tej liczbie jest 

kilka tysięcy pojazdów prywatnych używa-

ność, do opróżniania skrzynek w centrach 

miast używamy aut dostawczych o ładow-

ności 0,5÷0,8 tony, takich jak zamówione 

Citroëny Berlingo, ale również Fiaty Se-

icento Van. Mniejszym autem łatwiej się 

poruszać i nie determinują go ogranicze-

nia wjazdu na niektóre ulice: dla pojazdów 

o dmc do 2,5, 5 t, itd. Ponad 80% naszych 

pojazdów ma dmc do 3,5 tony. Większe, 

o dmc do 3,5 tony używane są w ruchu lo-

kalnym w obrębie miast i danego woje-

wództwa. Służą one do rozwożenia i zbie-

rania materiału pocztowego z urzędów 

i wymiany na węzłach. W naszej fl ocie jest 

również 20 sztuk. pojazdów Iveco Daily 

zasilanych CNG oraz kilkadziesiąt samo-

chodów na LPG. W przyszłości nasze za-

mówienia prawdopodobnie będą obejmo-

wały samochody jeszcze bardziej proeko-

logiczne.

Ile i jakich pojazdów państwo zamó-

wili w ramach ostatniego przetargu?

W ramach kontraktu spółka zakupiła 

1391 samochodów, w tym 1360 dostawczych 

marki Citroën, z których większą część (811 

szt. – przyp. red.) stanowią Citroëny Jumper. 

Pozostałe to Berlingo Van (549 szt. – przyp. 

red.). W większości pojazdy będą obsługi-

wały lokalne przewozy pocztowe w ramach 

danego województwa. Dostawy są rozło-

żone na okres dwóch lat. Obecna wymiana 

naszej fl oty spowoduje wycofanie znacznej 

liczby wyeksploatowanych Lublinów i Citro-

ënów C15. Nowe pojazdy są przystosowane 

do przewozu ładunków pocztowych. Więk-

szość z nich nie ma na wyposażeniu klima-

tyzacji, co wynika ze specyfi ki pracy pocz-

towej. Samochody służą przede wszystkim 

do przewozu ładunków na niewielkie odle-

głości, np. przy doręczaniu przesyłek pocz-

towych, pojazd zatrzymuje się co kilkaset 

metrów. W takich warunkach klimatyzacja 

jest bezużyteczna, a jej użytkowanie łączy 

się z większym o prawie litr zużyciem pali-

wa na sto kilometrów. To przy wielkości na-

szej fl oty mogłoby generować duże dodatko-

we koszty. Przedmiotem przetargu były też 

ciężarówki o ładowności 3,5 i 5,5 tony, któ-

rych zamówiono 31 sztuk.

Jak fi nansowany jest zakup tych po-

jazdów?

Dostawcze Citroëny zostały zakupione 

w formie leasingu na 48 miesięcy z opcją 
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Jak wygląda państwa sieć serwisowa?

Poczta Polska dysponuje siecią ponad 

czterdziestu stacji obsługi. W fi rmie trans-

portowo-logistycznej rozbudowana infra-

struktura warsztatowa jest koniecznością, 

bo tylko ona gwarantuje sprawność dzia-

łania. Nasze pojazdy pracują cały dzień. Po 

zakończeniu pracy muszą być przejrzane 

lub naprawione. Tego nie jest w stanie nam 

zapewnić zewnętrzna stacja autoryzowa-

na, do której natychmiastowa dostępność 

zwykle jest bardzo ograniczona, co powo-

duje brak możliwości niezwłocznego wy-

konania naprawy. Racjonalnym rozwiąza-

niem jest więc posiadanie własnych stacji 

obsługi, których praca jest dostosowana do 

cyklu pracy naszych samochodów.

Zakres napraw jest ściśle zależny od tego, 

ile samochodów ma dany Oddział Tereno-

wy. Jeśli jest ich kilkadziesiąt, to stacje ob-

sługi wykonują tylko najbardziej podstawo-

we naprawy bieżące. Gdy w bazie transpor-

towej jest kilkaset aut, to zakres prac jest od-

powiednio większy. Obejmujący nawet pro-

ste naprawy blacharsko-lakiernicze. Gene-

Biorąc pod uwagę wielkość naszej fl o-

ty, ta liczba nie jest aż tak duża. Taka wiel-

kość zamówienia w jednym postępowaniu 

pozwala osiągnąć wiele dodatkowych ko-

rzyści. Duże przetargi powodują, że cena 

» Racjonalnym rozwiązaniem jest posiadanie 
własnych stacji obsługi, których praca jest dostosowana 

do cyklu pracy naszych samochodów «

1360 Citroënów 

W listopadzie 2010 r. Poczta Polska SA ogłosiła przetarg nieograniczony na dostarczenie 
samochodów na potrzeby floty pocztowej. Procedura przetargowa wyłoniła ofertę Citroëna, 
co zaowocowało podpisaniem umowy na dostarczenie 1360 aut tej marki. Dostawa samo-
chodów została rozłożona na dwa lata. W pierwszym półroczu 2011 r. Citroën Polska dostar-
czył 1066 samochodów, a pozostałe 294 auta trafią do klienta w 2012 r.
Zamówione Berlingo VAN wyposażone są w wysokoprężne silniki 1.6 HDi o mocy 75 KM, 
a Jumpery w wersji furgon L2H2 i L3H2 napędzają 100-konne jednostki 2.2 HDi. Część 
z zakupionych samochodów zostanie zaadaptowana do przewozu wartości pieniężnych. ▐

ralnie chcemy być samowystarczalni przy-

najmniej w zakresie napraw bieżących.

Dlaczego zdecydowali się państwo 

na tak dużą, jednorazową wymia-

nę floty?

zbędne do napraw pojazdów. Do tego mo-

żemy zamawiać części zamienne w syste-

mie producenta pojazdów. Żaden nieza-

leżny warsztat samochodowy, szczególnie 

jeśli chodzi o oprogramowanie, nie uzyska 

takich uprawnień. Gdybyśmy zamawiali 

w przetargu sto, dwieście samochodów 

uzyskanie tych dodatkowych elementów 

nie byłoby możliwe. Wcześniej organizo-

waliśmy wiele mniejszych przetargów, jed-

nak nie miały one tylu warunków dodat-

Dostawy 
Jumperów 
dla Poczty 
Polskiej 
oznaczają 
wycofywanie 
większości 
użytkowanych 
przez tę 
spółkę 
Lublinów.

jednostkowa pojazdu staje się atrakcyj-

niejsza, zwykle niższa o kilkadziesiąt pro-

cent od ceny rynkowej. Dzięki dużym do-

stawom ujednolicamy również naszą fl o-

tę. Im mniej marek, tym łatwiejsza jest ich 

obsługa, i mniej części musimy magazyno-

wać w serwisach. 

Istotne jest to, że my w tym przetar-

gu nie kupujemy wyłącznie samochodów. 

W ramach kontraktu wykonawca gwa-

rantuje również przeprowadzenie szkoleń 

dla naszych mechaników, urządzenia dia-

gnostyczne, a także oprogramowanie nie-

kowych, które miał zapewnić wykonawca. 

W mniejszych dostawach standardem były 

szkolenia czy uzyskiwanie dokumentacji, 

jednak nie dostarczanie urządzeń diagno-

stycznych i oprogramowania. A to elemen-

ty niezwykle istotne, bo obecnie bez nowo-

czesnego oprzyrządowania diagnostyczne-

go niewiele można zrobić. Niekiedy na-

wet drobna naprawa instalacji elektrycz-

nej wymaga podłączenia urządzenia dia-

gnostycznego i zresetowania w kompute-

rze kodu usterki.

Jak długo będą eksploatowane zamó-

wione samochody?

Zasady sztuki w tym zakresie mówią, 

że czasokres eksploatacji pojazdów powi-

nien wynosić do 5 lat, i taką też wdraża-

my strategię. 

Czy zamierzają państwo równie duże 

przetargi organizować w przyszłości?

Pozytywne efekty tak dużego zamó-

wienia, zarówno jeśli chodzi o koszty, jak 

i podniesienie komfortu pracy, sprawiają, 

że w przyszłości chcemy kumulować takie 

przetargi w cyklach dwu-trzyletnich.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał Przemysław Dobrosławski
Fot. Citroën, P. Dobrosławski
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Luxoo powstał jako całkowicie polski pro-

dukt przy współpracy z fi rmą Fiat Pro-

fessional. Pojazd jest oferowany w dwóch 

wersjach – Business i Family. Wersja Business to 

propozycja dla właścicieli fi rm, których działal-

ność związana jest z częstym podróżowaniem. 

Kompaktowe gabaryty, długość 6 m i wy-

sokości poniżej 3 m, zapewniają dobre wła-

ściwości jezdne i aerodynamikę małego sa-

mochodu dostawczego. Niewielkie wymia-

ry umożliwiają wjazd do centrów miast, po-

ruszanie się po trudno dostępnych drogach, 

ale również oszczędności podczas wnoszenia 

opłat promowych czy autostradowych. 

Nabywca, według własnego gustu, możne 

wybrać kolor lakieru czy tapicerki. W zależ-

ności od potrzeb można zamówić: klimaty-

zację kabiny, powiększony zbiornik paliwa, 

wzmocniony alternator i akumulator oraz 

fabryczne radio z technologią Blue & Me. 

Wnętrze mobilnego domu można również 

urządzić według własnego gustu, wybierając 

kolor umeblowania i tapicerki oraz zamawia-

jąc klimatyzację postojową, a nawet markizę.

Standardowa zabudowa Luxoo ma obro-

towe fotele umożliwiające zajęcie miejsca 

przy stole czterem osobom. Wygodę podró-

żowania zapewniają komfortowe profi lowa-

ne siedzenia wyposażone w podłokietniki 

i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.

Jak w standardowym camperze, w Luxoo 

znajdują się: instalacja wodna i gazowa, bo-

iler ciepłej wody użytkowej zintegrowany 

z ogrzewaniem postojowym zasilany gazem 

propan-butan, kuchenka gazowa dwupalni-

kowa zintegrowana ze zlewozmywakiem ze 

szklaną pokrywą oraz elektrycznie wysu-

wany stopień wejściowy z system automa-

tycznego chowania po uruchomieniu silni-

ka pojazdu.

Panel LCD informuje o poziomie nałado-

wania akumulatora samochodu i zabudowy, 

poziomie wody czystej oraz o zapełnieniu 

zbiorników z wodą zużytą. O świeżość arty-

kułów spożywczych dba lodówka fi rmy Do-

metic. W kabinie łazienkowej znajduje się to-

aleta chemiczna fi rmy Th etford.

Odpowiedni poziom światła w wewnątrz 

zapewniają duże okna boczne i okno da-

chowe Heki, wszystkie wyposażone w rolety 

przeciwsłoneczne oraz moskitiery.

Szereg szafek i schowków umożliwia 

schowanie osobistych rzeczy podróżują-

cych osób łącznie ze strojem wyjściowym. 

Z tyłu pojazdu znajduje się spora przestrzeń 

bagażowa. 

Wyspać można się na podwójnym łóżku 

o wymiarach 195×130. W opcji znajduje się 

również pojedyncze miejsce do spania przy-

gotowane z myślą o dziecku. ▐

Nie tylko na wycieczki

Podczas tegorocznego zlotu tuningowanych ciężarówek 
Master Truck towarzyszył nam Luxoo, 
camper na bazie fiata Ducato w wersji Business.

Pierwsza z nich to Doblò z dwudrzwiową ka-
biną i fabryczną skrzynią ładunkową. Pojazd 
opracowano w oparciu o wersję Pianale (plat-
forma) z długim rozstawem osi. 

Skrzynia ładunkowa mierzy 2,30 m długo-
ści i 1,82 m szerokości (powierzchnia ładun-
kowa to 4 m2). Podłoga znajduje się na wyso-
kości 900 mm, co ułatwia rozładunek. Doblò 
Work-Up mieści trzy europalety. Wózek widło-
wy może operować z trzech stron (wystarczy 
opuścić burty). Dwuosobowa kabina jest chro-
niona przed przewożonym towarem specjalną 
ramą z kratownicą. Auto może przewieźć na-
wet tonę ładunku (maks. naciski na osie: przód 
– 1120 kg i tył – 1450 kg). W tylnej części, pod 
skrzynią wygospodarowano praktyczny scho-
wek na długie narzędzia.

Nowa propozycja Fiata powinna się spraw-
dzić w firmach budowlanych i ogrodniczych. 
Pojazd mogą napędzać do wyboru trzy turbo-
diesle (1.3 Multijet o mocy 90 KM drugiej ge-
neracji, 1.6 Multijet o mocy 105 KM i 2.0 Multi-
jet o mocy 135 KM). Wszystkie wersje spełnia-
ją normę emisji spalin Euro 5.

Auto z silnikiem wysokoprężnym 1.3 Mul-
tiJet kosztuje 62 300 zł netto. Za mocniejszy 
wariant 1.6 MultiJet trzeba zapłacić 66 350 zł 
netto, a z najsilniejszym silnikiem 2.0/135 KM 
– 73 300 zł netto.

Kolejną nowością jest Scudo z nową gamą 
silników Euro 5: 1.6 Multijet 90 KM oraz 2.0 
Multijet 130 KM i 165 KM. Jednostki te charak-
teryzują się większą wydajnością, lepszą ela-
stycznością i niższym zużyciem paliwa. ▐

Fot. Fiat

Doblò i Scudo 
w nowym wydaniu

Nowe Doblò Work-Up i pełna 
gama Scudo z silnikami 
spełniającymi normę Euro 5 
to dwie nowości, które właśnie 
wprowadza na polski rynek 
Fiat Professional.
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W 
 lutym 2012 r. dostępny będzie 

 nowy Opel Combo. W ofercie 

 znajdzie się furgon z dwoma roz-

stawami osi – 2755 i 3105 mm, o całko-

witej długość pojazdu odpowiednio 4,39 

i 4,74 m, oraz z dwoma wysokościami da-

chu: 1,85 m i 2,10 m. Można będzie rów-

nież zamówić uniwersalnego vana z pię-

cioma lub siedmioma miejscami siedzą-

cymi, w wersji nadwozia furgonowego lub 

przeszklonego. 

Pojazd może mieć pojedyncze lub po-

dwójne drzwi przesuwne. Wersja osobo-

wa standardowo jest wyposażona zarówno 

w drzwi przesuwne, jak i otwieraną do góry 

tylną klapę. Dostępne są również asyme-

tryczne drzwi dwuskrzydłowe. W niektó-

rych konfi guracjach furgonu można zain-

stalować w tylnej części dachu luk służący 

na przykład do transportowania drabin.

Nowe Combo pomieści 3800 l przy ma-

łym rozstawie osi (ze złożonymi fotelami) 

i 4600 l przy większym rozstawie osi. Kra-

wędź załadunku znajduje się na wysokości 

54,4 cm. Ładowność sięga jednej tony. 

Pojazd jest dostępny z sześcioma silni-

kami: czterema diesla 1.3 CDTI 90 KM, 

1.6 CDTI 90 KM i 105 KM oraz 2.0 CDTI 

135 KM, i po jednym benzynowym oraz 

CNG. Silnik benzynowy o pojemności 1,4 l

ma moc 95 KM, a silnik w wersji CNG to 

120 KM.

Z silnikami współpracują pięcio- i sze-

ściostopniowa manualne skrzynie biegów. 

Silnik 90 KM 1.6 CDTI jest również ofero-

wany ze zautomatyzowaną pięciostopnio-

wą skrzynią biegów Easytronic. Z wyjąt-

kiem silników CNG i Easytronic, wszyst-

kie są dostępne z funkcją start/stop.

Udało się również obniżyć koszty zwią-

zanie z obsługą, zwiększając interwały 

przeglądów technicznych. Na przykład sil-

niki diesla CDTI wymagają przeglądu co 

35 000 km lub raz na rok.

Podstawowa specyfi kacja nowej genera-

cji Combo obejmuje bogate wyposażenie 

standardowe, w tym zamek centralny, układ 

kierowniczy ze wspomaganiem, nastaw-

ną kolumnę kierownicy z opcją dopasowa-

nia długości i wysokości, okna elektryczne 

i regulowany fotel kierowcy w 4 kierunkach, 

a także poduszkę powietrzną kierowcy, ha-

mulce ABS i zestaw do naprawy opon. ▐

Fot. Opel

Europejski debiut zapowiadany jest na 

czwarty kwartał 2011. Zmiany obej-

mą stylistykę nadwozia i wnętrze. 

Z zewnątrz zmieni się maska, grill, lam-

py, przedni i tylny zderzak, lusterka oraz 

felgi. Zmiany wewnątrz samochodu będą 

obejmowały szereg udogodnień z zakresu 

komfortu i jakości wykonania. Zmieniono 

zegary wraz z obudową, kierownicę, kon-

solę centralną, na której będzie umieszczo-

ny nowym system nawigacji Toyota Touch, 

oraz tapicerkę foteli. Tablicę rozdzielczą 

Nowe Fuso będzie można zamówić już we 
wrześniu z automatyczną przekładnią dwusprzę-
głową. Pojazdy będą miały wydłużone okresy 
międzyprzeglądami, zwiększoną ładowność oraz 
przeprojektowane podwozie.

Wariant 3,5-tonowy ma niezależne zawiesze-
nie przedniej osi i opcjonalny systemem kontro-
li stabilności (ESP, wersje 6S i 7C). Kabina kie-
rowcy została zmodernizowana zarówno na ze-
wnątrz, jak i w środku. W sześciostopniowej za-
automatyzowanej przekładni dwusprzęgłowej 
Duonic przełożenia załączane są natychmiast 
i bez strat w dostawie siły napędowej. W razie 
potrzeby kierowca może samodzielnie zmieniać 
biegi. Można ją zamówić zamiast standardowej, 
5-biegowej skrzyni manualnej. 

Fuso Cantera napędza sprawdzony, 4-cylin-
drowy turbodiesel o pojemności 3 litrów, spełnia-
jący normę emisji spalin Euro 5. Występuje on 
w trzech wersjach mocy: 130, 150 i 175 KM. Do-
stępny jest z funkcją start/stop (zarówno w od-
mianach ze skrzynią mechaniczną, jak i zauto-
matyzowaną). Efektywność Cantera poprawia-
ją wydłużone z 30 do 40 tys. km okresy między-
przeglądowe.

Fuso Canter z automatem

Wszystkie Cantery wyposażono w elek-
troniczny system hamulcowy. Dwie najcięż-
sze odmiany oferowane są z opcjonalnym 
systemem kontroli stabilności (ESP). Lista 
opcji zawiera również montowane na życze-
nie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.
Odświeżona tablica rozdzielcza ma nowy pa-
nel przyrządów. Fotele są wygodniejsze z regu-
lacją podparcia lędźwiowego (w opcji dostępne 
są fotele z zawieszeniem). Nowy jest także układ 
ogrzewania i klimatyzacji. Wnętrze jest przestron-
niejsze i zyskało dodatkowe schowki.

Fuso Canter występuje teraz w wersji o dmc 
3,5, 6 (nowość) oraz 7,5 t. Zależnie od typu, ładow-
ność wzrosła od 85 do 500 kg. Dopuszczalne ob-
ciążenie tylnej osi dla 7,5-tonowej wersji wynosi 
6 t. Pojazd zyskał też nowy rozstaw osi 4750 mm
dla nadwozia o długości do 7000 mm, 3,5-tonowy 
wariant dostępny jest z silnikiem o mocy 175 KM,
a odmiana 3S ma zaledwie 1700 mm szerokości. ▐

Fot. Daimler

Nowy Hilux jeszcze w tym roku

Opel Combo 2012

wykonano z nowego tworzywa o ciemniej-

szym odcieniu. Wnętrze zyskało też chro-

mowane detale.

Moc silnika 2.5 D-4D z napędem na jed-

ną oś zwiększono o 24 KM, do 144 KM

i 343 Nm osiąganych przy 2000 obr/min.

Pomimo tego zużycie paliwa w cyklu 

mieszanym obniżono o 1 l, do średnio 

7,3 l/100 km. Dodatkowo Hilux 2.5 D-4D 

z napędem na jedną oś otrzyma bardziej 

wytrzymałe zawieszenie, stosowane dotąd 

w wersjach 4×4. To pozwoli mu uciągnąć 

do 2,5 t. Zarówno silniki 2.5 D-4D, jak i 3.0 

D-4D będą spełniały normę spalin Euro 5.

Hiluxa 2012 będzie wyróżniała szeroka 

gama: cztery rodzaje nadwozia (pojedyn-

cza, podwójna i „półtorej kabiny, oraz nad-

wozie do dowolnej zabudowy), dwa silniki 

(2.5 D-4D, 3.0 D-4D), dwie skrzynie bie-

gów (manualna i automatyczna) oraz dwa 

rodzaje napędów (4×2 i 4×4). ▐

Fot. Toyota

www.truck-van.pl

9/2011 41TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacja



Naczelnik poczty Julius Juhlin mógł być 

z siebie dumny, ale polityków trudno 

zadowolić: „To wstyd – wypomniał mu 

Hugo Hamilton, przewodniczący szwedz-

kiego parlamentu – Wstyd, że nie wprowa-

dziliście autobusów pocztowych wcześniej. 

Oszczędzilibyście państwu ciężkich milio-

nów, wydanych na budowę kolei w dzikiej 

Norrlandii”. 

Był początek lat 20. XX wieku. Służbę roz-

poczęły autobusy na podwoziach Scanii-Va-

bis. Z tyłu, wzorem pojazdów Adolfa Kégres-

se miały gąsienice. Pod przednimi kołami za-

mocowano płozy. Czterobiegowa skrzynka 

w połączeniu z dwubiegową przekładnią 

główną zapewniały doskonałą trakcję w cięż-

kich warunkach zimowych, choć silnik miał 

zaledwie 36 KM. W uniwersalnym nadwoziu 

można było przewozić ludzi i przesyłki. 

Był to ważny, ale nie pierwszy w dziejach 

fi rmy autobus. Ten powstał 11 lat wcześniej, 

w roku 1911. 

Fertyczny dziadunio

Firmy: Vabis, założona w 1891 r. w Söder-

tälje, i Scania, która powstała w 1900 r. w Mal-

mö, połączyły się w styczniu 1911 r. Jedna ro-

biła wagony, druga wyrosła z fabryki rowerów, 

ale obie zaangażowały się w produkcję samo-

chodów. Razem lepiej mogły sprostać konku-

rencji z Europy. Każda z nich miała na koncie 

auta osobowe i ciężarówki. Pierwszy autobus 

powstał wspólnym wysiłkiem. 

Został zbudowany na podwoziu samocho-

du ciężarowego Scania. Miał koła ogumione 

masywami, a napęd na tylną oś przenosił łań-

cuch. Silnik Vabis osiągał moc 34 KM. 30 li-

stopada 1911 r. autobus wyjechał na trasę, ob-

służyć kurs między miastami Åmot i Årjäng. 

Został pierwszym, szwedzkim autobusem, 

który rozpoczął pracę na regularnej linii. Od 

nazwy fi rmy przewozowej wziął swój przydo-

mek: „Nordmark”. 

Zimą szło mu jak po maśle. Ubity śnieg był 

dla twardych kół lepszy niż asfalt. Latem kom-

fort jazdy spadł. Guma na kołach zaczęła pę-

kać, a hałas trzęsącej się karoserii zrobił się nie 

do zniesienia. Żeby „złapać autobus”, roze-

źleni chłopi wykopali raz wilczy dół. Maszy-

na notorycznie płoszyła konie, za to kierow-

ca Hjalmar Kroksén działał wręcz odwrot-

nie na żony i córki farmerów. Gdy władze 

w Årjäng zakazały autobusowi wjeżdżać do 

miasta w dni targowe, właściciele pionierskiej 

fi rmy mieli dosyć. 21 czerwca 1914 r. ogłosi-

li, że likwidują linię. Autobus kupił od nich 

Kroksén. Przez kilka lat woził wycieczki pa-

rafi alne, żołnierzy wracających z przepust-

ki, w końcu i on się poddał. Nadwozie posta-

wił w ogródku jako altankę dla dzieci. Podwo-

zie transportowało jeszcze jakiś czas drewno 

z lasu i opał do huty szkła w Glava. Na począt-

ku lat 20. wyprowadzono je zimą na środek 

Bliżej do ludzi
Produkcja autobusów miała w Szwecji rangę misji 
cywilizacyjnej. Scania podjęła się jej sto lat temu.

Naczelnik szwedzkiej poczty Julius Juhlin przy 
półgąsienicowym autobusie Scania-Vabis z 1922 r. 
Wnętrze mieściło 12 osób, ale w razie potrzeby 1/3 
lub 2/3 karoserii można było przeznaczyć dla paczek.

Scania-Vabis 8406 z 1928 r. była 
następcą „Wyścigówki” typu 8404. 
Miała 24 siedzenia i 16 miejsc stojących. 
Sześciocylindrowy silnik osiągał 75 KM.

„Londyńczyk” Scania-Vabis 8501 
wyprodukowany w 1931 r. Kabina obok 

silnika była charakterystyczna przez szereg 
lat dla autobusów brytyjskich.
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jeziora Stora Gla i tak pozostawiono. Wraz 

z wiosennymi roztopami spoczęło na dnie. 

Przesiadka

Pierwszy z autobusów pocztowych odbył 

podróż w Boże Narodzenie 1922 r. Podob-

nie jak „Nordmark” pojawił się w momencie 

zwrotnym w historii fi rmy. W 1921 r. spółka 

Scania-Vabis została zlikwidowana. Powoła-

no do życia nową fi rmę z nowymi udziałow-

cami i starą nazwą. Miała skupić się na pro-

dukcji ciężarówek i autobusów. Korzystając 

z zapasu części, montowano siłą rozpędu sa-

mochody osobowe do 1929 r. Siedzibą zosta-

ło Södertälje. Zakład w Malmö zamknięto 

w 1927 r. 

Autobusy półgąsienicowe okazały się cał-

kiem sprawne. Pokonywały przeszło pół-

metrowe zaspy, choć robiły to niespiesz-

nie i zużywały przy tym dużo paliwa. Zimą 

1925/26 eksperymentalnie umocowano 

z przodu pług. Szybkość jazdy wzrosła, a zu-

życie benzyny spadło. Następne modele mia-

ły mocniejsze silniki, a z tyłu bliźniacze koła, 

na które zimą nakładano łańcuchy. Nie tyl-

ko same mogły wszędzie dotrzeć, ale toro-

wały pługiem drogę innym. Nagle jazda po 

północnej Szwecji stała się możliwa również 

zimą! Pojawił się ruch, jakiego wcześniej nie 

było, choć w wąskich korytarzach wytyczo-

nych przez autobusy należało prowadzić 

ostrożnie. 

Pod kierunkiem zdolnego inżyniera Augu-

sta Nilssona, autobusy szybko zmieniały się 

na lepsze. Zaczęło się od resorów piórowych 

o progresywnej charakterystyce, usztywniają-

cych się w miarę wzrostu obciążenia. Następ-

na była specjalna rama autobusowa, obniżona 

i wygięta nad osiami. Obie innowacje wpro-

wadzono w 1923 r. 

Klientów na autobusy przybywało. Firmy 

wożące ludzi po szynach zaczęły w samocho-

dach dostrzegać nie konkurencję, a szansę na 

rozwój. Autobusy kupowała szwedzka kolej, 

a w końcu dopuszczono je do ruchu w ople-

cionym siecią tramwajową Sztokholmie. 

W stolicy zasłynął model 8404 z lat 1926-28, 

przezywany „Wyścigówka”, z czterocylindro-

wym silnikiem o mocy 60 KM. Ciekawe skąd 

takie pseudo, skoro prędkość autobusów była 

ograniczona do 20 km/h. Jego następcą był 

8406 z silnikiem sześciocylindrowym i wspo-

maganiem hamulców. 

Mordo ty moja

Aby lepiej wykorzystać miejsce i odcią-

żyć tylną oś, Nilsson zaproponował rozwią-

zanie znane z brytyjskich autobusów Leyland. 

W 1929 r. zbudowano pierwszego „Londyń-

czyka”, Scanię-Vabis z wąską kabiną umiesz-

czoną obok silnika. 

Trzy lata później powstał pierwszy autobus 

z karoserią jednobryłową: typ 8305 przezwa-

ny „Buldog”. Płaski przód z wielkimi, okrągły-

mi światłami rzeczywiście przypominał psią 

mordę. Wzorem dla autobusu był amerykań-

ski Twin Coach, „pierwszy miejski autobus 

na świecie” z wejściem na przedzie i dwoma 

silnikami napędzającymi niezależnie prawe 

i lewe tylne koło. Jednak Szwedzi uprościli 

konstrukcję. Zastosowali jeden silnik i ułożyli 

go nad przednią osią. W porównaniu z typo-

wymi autobusami „Buldog” miał więcej miej-

sca w środku i bardziej równomiernie roz-

dzieloną masę pomiędzy osiami. Negatyw-

nym efektem dociążenia przodu była znacznie 

większa siła potrzebna do skręcenia kół. Zre-

dukowano ją, modyfi kując zawieszenie. Rzad-

ką zaletą w autobusach tego typu była niezwy-

kle wąska, zajmująca mało miejsca pokrywa 

silnika. Sześciocylindrowy, benzynowy mo-

tor Scanii był wyjątkowo „szczupły”. Kierow-

ca i pasażerowie siedzący obok mogli wygod-

nie zajmować swoje miejsca. 

„Buldog”, jako prawzór autobusu nowo-

czesnego, doprowadził do konstrukcji coraz 

lepiej uwzględniających potrzeby użytkow-

ników. Dla Sztokholmu zbudowano wariant 

wydłużony, wyposażony w silnik Hesselma-

na (patrz: ramka). Wkrótce, w 1936 r. Scania 

opracowała we współpracy z niemiecką fi rmą 

Magirus pierwszy, własny silnik Diesla, z ko-

morą wstępną. Rzędowa „szóstka” szybko od-

nalazła drogę do podwozi autobusowych, jako 

jedna z opcji. 

W 1939 r. pojawiła się zupełnie nowa ro-

dzina „unitarnych” silników, 4-, 6- i 8-cylin-

drowych, pierwszych o budowie modułowej. 

Ograniczenie dostaw paliw związane z wy-

buchem II wojny spowodowało, że większość 

samochodów użytkowych w Szwecji, w tym 

90% ciężarówek, zostało przystosowanych 

do zasilania gazem generatorowym. Po woj-

nie pozycja Diesla, jako źródła napędu do cy-

wilnych ciężarówek i autobusów stała się nie-

podważalna. 

Pierwszy autobus Scanii był zarazem 
pierwszym, jaki kursował w Szwecji 

na regularnej linii. „Nordmark” z 1911 r. 
miał 12 miejsc siedzących. Wsiadało się 

drzwiami z tyłu karoserii.

„Buldog” z początku lat 30. o długości 8 metrów. W wariancie 8305 
miał 37 miejsc siedzących i 6 stojących. Typ 8307 był o 5 cm szerszy. 
Za wąskim wlotem powietrza znajdował się jeszcze węższy silnik, 
przez co miejsca z przodu było zaskakująco dużo.

Scania-Vabis 860 wyprodukowana 
w latach 1936-38 w liczbie 11 sztuk. 

Duża i opływowa mogła uchodzić 
za wyjątkowo nowoczesną. 
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prawa do produkcji i sprzedaży autobusów 

Mack C50 na terenie całego świata z wyłą-

czeniem USA. Tak narodziła się Scania-Va-

bis Metropol. 

Autobus miał ośmiocylindrowy, rzędo-

wy silnik Scanii umieszczony poprzecznie 

z tyłu. Był to diesel z „unitarnej” rodziny, 

w której w 1949 r. wprowadzono bezpośred-

ni wtrysk paliwa. Osiągał 180 KM i współpra-

cował z automatyczną, dwubiegową skrzynią 

Spicer. Układ kierowniczy wyposażony był 

w wydajne wspomaganie. Samonośne nadwo-

zie było obszerne i dobrze ogrzewane. Zamie-

szanie wprowadzał kierunek ruchu pasażerów 

w autobusie. Metropol był przystosowany do 

jednoosobowej obsługi. Wchodziło się przez 

drzwi obok kierowcy, wychodziło zaś tylny-

mi. We wcześniejszych, sztokholmskich auto-

busach wchodziło się tyłem i płaciło konduk-

torowi. 

W 1955 r. na bazie Scanii Metropol powstał 

mniejszy Capitol (typ C70), przystosowany 

do ruchu w centrum miasta. W odmianie C75 

był pierwszym, szwedzkim autobusem z za-

wieszeniem powietrznym. 

Przestrojenie

„Amerykańskie” Scanie były praktycznie 

niezniszczalne. Jednak Metropole wycofa-

no na długo przed tym, gdy usprawiedliwia-

łoby to ich zużycie. Od 1963 r. kraj przygo-

towywał się do „Dnia H”. 3 września 1967 r. 

przestawił się z ruchu lewo- na prawostron-

ny. Wiele autobusów przebudowano, montu-

jąc drzwi po przeciwnej stronie, ale całkiem 

sporo, tak jak Metropole po prostu wycofano. 

Niektóre miasta zrezygnowały z tramwajów 

i trolejbusów i oparły komunikację wyłącznie 

o autobusy. 

Dla producentów był to dodatkowy impuls 

do rozwoju. W 1959 r. Scania wprowadziła 

pierwszy, własny autobus z nadwoziem samo-

nośnym, ale silnikiem umieszczonym jeszcze 

z przodu. Model CF sprzedawano przez sie-

dem lat, a całkowita produkcja zbliżyła się do 

tysiąca sztuk. Także w 1959 r. rozpoczął się 

montaż podwozi i całych autobusów w Brazy-

lii, a w 1960 r. fi rma uruchomiła nową fabry-

kę autobusów w Södertälje. Następcą modelu 

Metropol został CR76 z 1965 r., z drzwiami po 

prawej stronie. Tylko w ciągu pierwszego roku 

sprzedano 500 sztuk!

Silnik Hesselmana

Stworzony w 1925 r. przez Szweda, Jona-
sa Hesselmana, był pierwszym silnikiem 
iskrowym wyposażonym we wtrysk paliwa. 
Przystosowany był do spalania cięższych 
frakcji ropy naftowej, między innymi nafty 
i oleju napędowego. 
Ponieważ stopień sprężania w cylindrze 
był niski, jak w silniku benzynowym, paliwo 
musiało być zapalane przez świecę zapłonową. Na ogół silnik ruszał na benzynie, a dopie-
ro gdy się rozgrzał, należało go przełączyć na zasilanie olejem napędowym. Również przed 
wyłączeniem trzeba było „przepłukać” go benzyną. Był lżejszy od ówczesnych silników Die-
sla i zużywał trochę mniej (w dodatku tańszego) paliwa niż silnik benzynowy. Ponieważ roz-
grzewał się powoli, miał skłonność do niecałkowitego spalania mieszanki, co skracało życie 
świec i prowadziło do intensywnego dymienia z rury wydechowej. 
Stosowali go producenci ciężarówek i autobusów w latach 20. i 30., głównie w Szwecji. Sil-
nik Hesselmana wyparły ulepszone, lżejsze silniki wysokoprężne, przystosowane do napę-
dzania samochodów. ▐

Po amerykańsku

W latach 30. Scania sprzedawała więcej au-

tobusów niż ciężarówek. Tuż przed wojną po-

jawiła się nowa rodzina autobusów z silnika-

mi „unitarnymi”. Jeden z jej przedstawicie-

li, „Wysoki” B31 na długie lata zrósł się z uli-

cami Sztokholmu. Miał troje drzwi i ośmio-

cylindrowy silnik przekazujący napęd do tyl-

nych kół za pośrednictwem półautomatycz-

nej skrzynki Lysholm-Smith wyposażonej 

w przekładnię hydrokinetyczną. 

Po wojnie stolica potrzebowała autobusów 

na trasy podmiejskie. Delegacja przedsię-

biorstwa „Sztokholmskie Tramwaje” odwie-

dziła w 1948 r. Stany Zjednoczone. Tam mia-

ła okazję przetestować nowy autobus dla No-

wego Jorku. Potężny, opływowy Mack C50 

szalenie im się spodobał. „Sztokholmskie 

Tramwaje” zwróciły się do szwedzkich fi rm, 

aby przyszykowały im coś w tym guście. Sca-

nia zareagowała natychmiast. Do Ameryki 

pojechał dyrektor zarządzający Carl-Bertel 

Nathorst i 10 kwietnia 1949 r. podpisał umo-

wę licencyjną, dającą Scanii-Vabis wyłączne 

Metropol po cięciach, czyli Capitol typ C70. 
Na linii produkcyjnej zastąpił większego kuzyna 
w 1955 r. W szwedzkich warunkach okazał 
się bardziej praktyczny i przetrwał nawet 
zmianę ruchu na prawostronny. Ten zabytkowy 
egzemplarz z 1957 r. pozostał 
w pierwotnym stanie. 

Scania-Vabis Metropol z 1953 r. na licencji 
amerykańskiego Macka C50. Kierowanie tym 
olbrzymem było czystą przyjemnością. Miał 

wspomaganie kierownicy i automatyczną 
skrzynkę biegów. W środku było 48 miejsc 

siedzących i 32 stojące. Młodzież najchętniej 
zajmowała szeroką kanapę na samym końcu.

„Wysoka” Scania-Vabis B31 
na ulicy w Sztokholmie w 1949 r. 
Półautomatyczna skrzynia biegów 
była ułatwieniem dla kierowcy, 
podwójne, szerokie drzwi z tyłu 
– dla pasażerów. Napędzał ją silnik 
z „unitarnej” rodziny.
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nocześnie fi rma wprowadziła pierwszy au-

tokar z samonośnym nadwoziem i silnikiem 

umieszczonym za tylną osią, wzdłużnie. Wa-

riant CR85 miał rzędową „szóstkę”, a CR145 

– widlastą „ósemkę”. 

Krótkotrwałą przygodą była współpraca 

z brytyjską fi rmą karoseryjną Metro-Cammel 

Weyman Ltd. W jej wyniku na podwoziu CR 

110 powstał „piętrus” przeznaczony na rynek 

angielski. Osie o specjalnej budowie pozwoli-

ły obniżyć podłogę z korzyścią dla wysokości 

obu pokładów. Autobus miał pneumatyczne 

zawieszenie, automatyczną skrzynkę i wspo-

maganie kierownicy, które Brytyjczycy oceni-

li jako „zbyt dobre”. Zażyczyli sobie nawet, aby 

CR76 miał silnik za tylną osią. Podłoga 

biegła nisko, a samonośne nadwozie z po-

szyciem z aluminium było lekkie i trwałe. 

Silnik osiągał 190 KM. Gdy pod koniec de-

kady Scania przejęła fi rmę nadwoziową Ka-

rosseri Verkstäderna w miejscowości Katri-

nenholm, tam przeniesiono produkcję tego 

modelu. 

W 1968 r. markę produkowanych samo-

chodów zmieniono ofi cjalnie ze Scania-Va-

bis na Scania, a wszystkie modele otrzymały 

nowe oznaczenia. CR76 stał się Scanią CR110, 

gdzie 11 oznaczało pojemność silnika w li-

trach. Rok później Saab i Scania połączyły się. 

Jednocześnie fi rma wprowadziła 14-litrowy 

silnik V8 o imponującej mocy 350 KM. 

Mocniej, ciszej, wyżej, niżej

W 1971 r. pojawił się „Cichy” CR111. Był to 

pierwszy autobus Scanii, który emitował ha-

łas na poziomie samochodu osobowego. Jed-

je osłabić. Zarząd londyńskiego przewoźnika 

obawiał się, że kierowcy jeżdżący innymi au-

tobusami zażądają wymiany całej fl oty na wy-

godniejsze pojazdy! Największą wadą auto-

busu było jednak pochodzenie. W dobie kry-

zysu angielskiego przemysłu motoryzacyjne-

go, kupowanie podwozi w Szwecji traktowano 

jak zamach stanu. Mimo to w latach 1971-78 

powstały 663 „piętrusy” oznaczone BR111DH 

i 133 zwykłe autobusy BR111. 

Scania CR145 miała 
mocny silnik V8. 

W latach 70. autokary 
nie mogły być już 

zawalidrogami, 
posapującymi 

na każdej górce. 

Autobus CR76 z 1965 r. był już przysto-
sowany do ruchu prawostronnego. 
Jego następca z 1971 r., „Cichy” CR111 
zrobił spóźnioną karierę w latach 90. 
w Polsce. Dużą partię używanych egzemplarzy 
kupił Kraków, lecz nie było to jedyne miasto, 
gdzie można było spotkać ten autobus. 

Scania na Islandii. Jedyny 
egzemplarz Scanii-Vabis CF65, jaki 

kiedykolwiek wyeksportowano. 
Powstał w 1963 r. 

Miał umieszczony z przodu silnik 
diesla z bezpośrednim wtryskiem 

o mocy 165 KM. 

Atrakcyjny, bogato przeszklony 
i przewiewny autokar Scania-Vabis B83 
z 1952 r., wyposażony w ośmiocylindrowy, 
rzędowy silnik. Karoserie montowane 
na szwedzkich podwoziach często 
miały oryginalną formę, zgodną z modą 
swoich czasów. 

OmniCity zadebiutowała w 1996 r. i zaraziła „uśmiechem” 
mnóstwo innych samochodów. Dzięki aluminiowemu 
nadwoziu ważyła o 600 kg mniej niż autobus miejski 
o tradycyjnej konstrukcji. Po modernizacji w 2006 r. 

otrzymała mniejsze, projektorowe reflektory. 

Scania w Hong Kongu. Model K94 
z nadwoziem Volgren. Obecnie 
w Słupsku powstaje równie elegancki 
„piętrus”, który spełnia wymagania 
stawiane przez Londyn.

Scania Irizar Century na podwoziu typu K 
z połowy lat 90. Potrójne reflektory to było 

coś! Szwedzko-hiszpańską współpracę 
umocniło porozumienie z 1992 r. 

Rocznik 1981: z lewej dwupokładowy BR112 A, obok kanciasty CR112, 
a dalej przegubowiec BR112A z karoserią Van Hool. 

Barwne pasy wymalowane na nadwoziu ocieplały nieco oschły, racjonalny dizajn. 
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W owym czasie najbardziej postępowe mia-

sta zaczęły wymagać, aby autobusy z silnika-

mi diesla były wyposażane w fi ltr cząstek sta-

łych. W 1980 r. trafi ły do użytkowników pierw-

sze autobusy na gaz. Udanej adaptacji znanego, 

11-litrowego silnika do zasilania gazem doko-

nała norweska fi rma Marintek. Do dziś Scania 

sprzedała na całym świecie ponad 800 autobu-

sów na etanol i przeszło 2400 na gaz. 

Przejęcie przez Scanię duńskiej fi rmy DAB 

Silkeborg w 1994 r. doprowadziło do zbudo-

wania w 2007 r. eksperymentalnego, hybrydo-

wego autobusu Scania Hybrid Concept. Przy 

okazji skorzystano z duńskiego pomysłu na 

kompaktowy autobus miejski z zupełnie pła-

ską podłogą i kołami w narożach. W latach 

2009-10 trwały praktyczne testy sześciu hy-

bryd szeregowych zasilanych etanolem, zbu-

dowanych na bazie trzyosiowego, 14-metro-

wego autobusu OmniLink. DAB interesował 

się również ogniwami paliwowymi, jednak 

póki co Scania nie pociągnęła tematu. Zapew-

ne ważniejsze jest spełnienie wymagań stałe-

go klienta, Sztokholmu, który do 2025 r. chce 

mieć tabor zużywający wyłącznie ekologicz-

ne, odnawialne źródła energii: bioetanol, bio-

gaz i biodiesel. 

Bliżej do świata

Bezpośrednią korzyścią z zakupu DAB-a 

było opanowanie technologii produkcji nad-

wozi w całości z aluminium, w których zarów-

no szkielet, jak i poszycie są wykonane ze sto-

pów lekkich. Pierwszym tego rodzaju autobu-

sem była miejska Scania OmniCity, przedsta-

wiona w 1996 r. Miała nie tylko nowatorską 

konstrukcję, ale też urzekającą stylizację. Jej 

sympatyczny, „uśmiechnięty” przód jest na-

gminnie kopiowany, nie tylko przez produ-

centów autobusów. 

W latach 90., wraz z pojawieniem się no-

wych ciężarówek serii 4, paleta układów napę-

dowych, podwozi i kompletnych autobusów 

uległa dalszej unifi kacji. Obecnie produkowa-

ne są podwozia tylnosilnikowe serii N dla au-

tobusów niskopodłogowych, serii K dla lokal-

nych, międzymiastowych i turystycznych oraz 

serii F z silnikiem z przodu. Te ostatnie znik-

nęły na kilka lat z oferty, ale wróciły na życze-

nie nabywców. 

W 2000 roku Scania ostatecznie rozsta-

ła się z Saabem. Ważnym punktem na ma-

pie zakładów Scanii jest fabryka w Słupsku, 

gdzie powstają autobusy miejskie i podwozia 

do nich, typu N. Od 2005 r. produkowany jest 

tu również „piętrus”. Wyrosła z uruchomionej 

w 1993 r. montowni ciężarówek i autobusów, 

dzięki której fi rma mogła ominąć ówczesne 

bariery celne, ograniczające dostęp do pol-

skiego rynku. 

W produkcji autokarów stałym partnerem 

Scanii jest od 1992 r. hiszpańska fi rma nad-

woziowa Irizar. Pierwszym efektem zacie-

śnienia współpracy był autokar Irizar Centu-

ry. Obecnie wszystkie gotowe modele auto-

karów sprzedawane w europejskiej sieci Sca-

nii, korzystają z nadwozi Irizar. Z jednym wy-

jątkiem: przedstawiony w 2009 r. Touring ma 

nadwozie chińskiej fi rmy Higer. Autobus jest 

pierwszą tego rodzaju propozycją na europej-

skim rynku. Wśród konkurentów wzbudza 

niepokój, ponieważ ma łączyć jakość Scanii 

z niską ceną. Nadal fi rma dostarcza podwozia 

dla producentów karoserii na całym świecie. 

Tam jednak, gdzie to możliwe stara się zapew-

nić sobie wyłączność na ich dostawę. 

Zdaniem ludzi ze Scanii przyszłość należy 

do komunikacji miejskiej typu BRT (ang. Bus 

Rapid Transit – szybki transport autobusowy). 

Opiera się ona na autobusach o dużej pojem-

ności, kursujących wytyczonymi specjalnie dla 

nich trasami, oddzielonymi od dróg dla pozo-

stałych uczestników ruchu. BRT z powodze-

niem funkcjonuje w krajach Ameryki Połu-

dniowej, a także w nieodległej od nas Ankarze. 

Przez sto lat Scania miała nosa do dobrych po-

mysłów. Może i teraz ma rację? ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Scania

W 1978 r. Scania przedstawiła nowy, kan-

ciasty autobus CR112, przezwany „Shoebox” 

(ang. pudełko na buty). Do pary pokazano tu-

rystyczny model BR116, który zastąpił CR85 

i CR145. 

Nadchodziła nowe epoka, gdy dopasowa-

nie stało się ważniejsze niż indywidualność. 

W 1981 r. zadebiutowały dalece zunifi kowane 

ciężarówki, a rok później podwozie autobuso-

we serii K z silnikiem z tyłu, co oznaczało ko-

niec typu BR116. Jednocześnie pojawiło się 

podwozie serii F z silnikiem z przodu. Przezna-

czone dla odbiorców wymagających prostoty 

i odporności na trudne warunki drogowe, za-

stąpiło wiekowe, produkowane od 1959 r. pod-

wozie BF. W 1984 r. do miejskiego CR112 do-

łączył wariant przegubowy z układem napędo-

wym w drugim członie (tzw. „pchacz”). Po raz 

pierwszy elektroniczny układ sterował prze-

gubem i zapobiegał „złożeniu się” autobusu. 

W 1987 r. pojawił się międzymiastowy CK112, 

a w 1989 r. całą gamę autobusów zmodernizo-

wano w podobny sposób, jak nowe ciężarów-

ki serii 3. Oznaczenie zmieniło się na 113, a do 

oferty dodano model CL113 z pochylonym, 

umieszczonym wzdłużnie z tyłu silnikiem, któ-

ry pozwolił obniżyć poziom podłogi. W 1993 r.

na podwoziu CN113 powstał niskowejściowy 

autobus marki Scania: MaxCi z płaską podło-

gą między pierwszymi i środkowymi drzwia-

mi, wyposażony w układ przyklęku. Wcześniej 

tego typu konstrukcje na szwedzkich podwo-

ziach prezentowali wytwórcy nadwozi, np. fi ń-

ska fi rma Wiima. Innowacją, która szybko we-

szła do standardu w autokarach był Scania Re-

tarder, także wprowadzony w 1993 r. 

Co zatankować?

Dwa pierwsze autobusy Scanii na etanol roz-

poczęły próby w Brazylii w 1979 r. Tamtejsze 

władze zaczęły wtedy namawiać do używa-

nia paliw produkowanych w kraju. Od 1984 r. 

trwały próby w Szwecji. Etanolem, jako „czy-

stym” paliwem interesował się Sztokholm. 

Scania w Buenos Aires. W nadwoziu modelu 
BR110 z 1971 r. wyraźne są północnoame-
rykańskie wpływy. Ukośne, pochylone okna 
i uskok na dachu były charakterystyczne 
dla słynnych, dalekobieżnych autobusów 
jeżdżących w barwach firmy „Greyhound”. 

Scania w Daar es Salaam w Tanzanii. 
Na podwoziu S82H z silnikiem z przodu, 
miejscowa firma zamontowała prościutkie 
nadwozie z nieodzownym bagażnikiem 
dachowym. Ten egzemplarz powstał w 1985 r.
i nie jest wykluczone, że jeździ nadal. 

Czteroosiowa, dwupokładowa, tylnosilnikowa Scania 
z karoserią firmy Marcopolo. Autobusy eksploatowa-
ne w Ameryce Południowej pokonują czasem jednym 

kursem nie setki, a tysiące kilometrów. Niektóre, 
poruszające się po gorszych drogach nadal korzys-

tają z podwozi typu F, z silnikiem z przodu.
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9/201146 TruckTruckVanVan&
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AGRO SHOW

www.agroshow.pl

- największa wystawa rolnicza w Europie
- pokazy maszyn w pracy

- indywidualne poletka pokazowe
- wstęp wolny

- bezpłatny parking
- darmowy katalog wystawy

- dofi nansowanie dojazdów grupowych

Wystawa czynna: 23-25.09 w godz. 900 - 1700, 26.09 w godz. 900 - 1400

XIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

23 - 26 września 2011 r. 
Bednary koło Poznania, gmina Pobiedziska       

ORGANIZATOR WYSTAWY
POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
tel. + 48 (56) 651 47 40, (56) 623 31 25, fax + 48 (56) 651 47 44

e-mail: biuro@pigmiur.pl

Patronat 

medialny

Honorowy 

patronat

Organizator 

wystawy



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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