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TruckTruckVan&

Posłowie Parlamentu Europejskiego postanowili wziąć się za bezpieczeństwo na drogach. 
Chcą, aby w latach 2010-2020 spadła o połowę liczba śmiertelnych wypadków drogowych, 
o 40% ofi ar z obrażeniami zagrażającymi życiu i o 60% śmiertelność dzieci (do 14 lat).
Cel szczytny. Metody jednak wydają się oderwane od rzeczywistości. Otóż głównymi 
narzędziami w walce z piratami drogowymi mają być: wprowadzenie obowiązku stosowania 
blokad antyalkoholowych w nowych samochodach osobowych i dostawczych 
oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h na obszarze zamieszkałym przez ludzi.
No cóż. Od razu nasuwa się powiedzenie „Polak potrafi ”, zresztą na pewno nie tylko Polak, 
więc w skuteczność blokad trudno uwierzyć, natomiast w dodatkowe urządzenie, 
za które trzeba będzie zapłacić, a i owszem. Oczywiście można założyć, że uczciwy obywatel, 
zweryfi kowany przez własne auto pod kątem zdolności do prowadzenia, z radością odjedzie, 

mając czyste sumienie, lub podda się wer-
dyktowi i opuści maszynę na czas jakiś. 
Tylko, że ten uczciwy i świadomy 
już dzisiaj zabiera ze sobą alkomat, 
który daje mu pewność, że bezpiecznie 
dojedzie do celu. Delikatnie mówiąc 
lekkomyślny, nie podda się zbyt szybko 
i w myśl zasady „na każdy sposób 
jest metoda”, spróbuje swoich sił…
Zastanawiające jest również, 
jak do bezpieczeństwa na drogach 
przyczyni się ograniczenie do 30 km/h. 
Dzisiaj jest 50 i rzadko kto się 
do niego stosuje. Może wystarczy 
konsekwentnie egzekwować to, co już 
mamy, zamiast wprowadzać coś, co będzie 
fi kcyjnym zapisem i dobrą okazją 
na podreperowanie budżetu gminy. 
Trudno jest uwierzyć, że kierowcy taką 

zmianę zaakceptują. Być może w krajach, gdzie są porządne obwodnice i nie trzeba przejeż-
dżać przez tereny zabudowane, ruch się bardziej ograniczy. U nas można sobie łatwo wyobra-
zić, jakby wyglądał przejazd z jednego końca Polski w drugi przy takim ograniczeniu…. 
„Dużo udało się osiągnąć, ale wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń na drodze” 
– głosi niemiecki deputowany Dieter-Lebrecht Koch. I ma słuszność. 
Jednak w tym kontekście może należałoby się zastanowić nad programem szkoleń, 
które w sposób przemawiający do wyobraźni uświadamiałyby, jak niebezpieczny 
dla otoczenia jest nieodpowiedzialny kierowca. 
W zaleceniach europejskich posłów znalazła się również harmonizacja przepisów i znaków 
drogowych, zasad przeprowadzania kontroli technicznych pojazdów oraz ujednolicenia limi-
tów zawartości alkoholu we krwi kierowców. �

Katarzyna Dziewicka
��k.dziewicka@truck-van.pl
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Volvo FH16 już niedługo będzie 
można kupić z silnikiem o mo-
cy 750 KM i momentem obro-

towym 3550 Nm. Na rynku pojawi 
się dokładnie w 25. rocznicę premie-
ry silnika 16-litrowego. Volvo F16 na-
pędzane pierwszym w historii Volvo 

750 KM. Zabawa trwa…
Volvo znów prowadzi. Przesz�o rok temu Scania wprowadzi�a do oferty silnik 730-konny. 
Teraz palm� pierwsze�stwa dzier�y Volvo. Wy�cig mocy nakr�ca emocje.

Standardowym elementem ukła-
du napędowego jest zautomatyzowana 
skrzynia biegów I-Shift , którą dosto-
sowano do przenoszenia dużego mo-
mentu obrotowego nowej jednostki 
napędowej. Wybór tylnych osi umoż-
liwia konfi gurowanie pojazdów o do-
puszczalnej masie całkowitej zestawu 
drogowego do 250 t. Ostatnio ofertę 
poszerzono o oś RS1360, opracowaną 
z myślą o energooszczędnym transpor-
cie długodystansowym. 

„Siedemsetpięćdziesiątka” rozwija 
2800 Nm już przy 900 obr/min, skąd 
krzywa momentu obrotowego ostro 
pnie się w górę, do maksymalnego po-
ziomu 3550 Nm przy 1050 obr/min, 
który pozostaje niezmienny aż do 1400 
obr/min. Taka charakterystyka umoż-
liwia utrzymywanie dużych prędkości 
nawet na najbardziej stromych podjaz-
dach. 

„Wioząc ciężki ładunek, im więcej 
mocy masz do dyspozycji przy niskiej 
prędkości obrotowej, tym mniejsze 
obciążenie silnika i tym bardziej eko-
nomiczna jazda. A to z kolei przy-
nosi rezultat w postaci doskonałych 
właściwości jezdnych” – mówi Hay-

Charakterystyka silnika D16G750

silnikiem 16-litrowym, rozwijającym 
moc 470 KM zadebiutowało w 1987 r. 
W kolejnych latach jednostka ta nabie-
rała coraz więcej sił. 

Strome podjazdy 
niestraszne

Nowy silnik bazuje na sprawdzonej 
technologii wykorzystywanej przez Vo-
lvo Trucks w aktualnie produkowanym 
silniku 16-litrowym o mocy 700 KM. 
Jest to rzędowa „szóstka” z górnym 
wałkiem rozrządu, czterema zawora-
mi na cylinder i pompowtryskiwacza-
mi. Zyskała większą moc i moment ob-
rotowy, przy niezmienionym zużyciu 
paliwa. 750-konny silnik jest dostępny 
w dwóch wersjach: Euro 5 oraz EEV. 
Do oczyszczania spalin służy system 
SCR z oprogramowaniem dostosowa-
nym do nowego silnika.

www.truck-van.pl
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der Wokil, menedżer produktu w Volvo 
Trucks. 

25 lat wspinaczki

Volvo FH16 750 jest przeznaczone za-
równo do najcięższych zadań transpor-
towych, jak i przewozów w terenie gó-
rzystym, podczas których pożądane jest 
utrzymywanie dużych prędkości średnich. 
„Dla większości nabywców FH16 najistot-
niejszą kwestią jest możliwość przetrans-
portowania jak największego tonażu w jak 
najkrótszym czasie. Ale na szybkim trans-
porcie zależy również wielu innym klien-
tom, przewożącym produkty o dużej war-
tości lub łatwo psujące się na duże odle-
głości, w warunkach zróżnicowanej topo-

grafi i, a także przewoźnikom realizującym 
dostawy w systemie just-in-time” – wyja-
śnia Hayder Wokil. 

Rezultatem utrzymującej się od daw-
na tendencji do zwiększania ciężaru ła-
dunków są stale rosnące wymagania do-
tyczące mocy silników samochodów cię-
żarowych. Po 5 latach od debiutu Volvo 
F16 z 470-konnym silnikiem 16-litrowym 
pierwszej generacji, w 1993 r. zwiększono 
moc do 520 KM. Dziesięć lat później po-
jawił się silnik bazujący na nowej techno-
logii o mocy 610 KM. W roku 2009 Volvo 

Staffan Jufors, 
prezes i dyrektor generalny 
Volvo Trucks

„Dzi�ki Volvo FH16 750 mo�emy oferowa� 
klientom samochód ci��arowy o niepodwa-
�alnie najwy�szych osi�gach, dobrej eko-
nomice paliwowej i wy-
j�tkowo niskim pozio-
mie emisji spalin. To 
bezkompromisowe po-
��czenie cech niezb�d-
nych dla realizacji naj-
ci��szych i najbardziej 
wymagaj�cych zada
 
transportowych”.

D16G750, EU5SCR-M, EEV 

Liczba cylindrów ............................................................ R6
Pojemno�� (dm3)  ........................................................16,1
Moc (KM/kW/obr/min) .........................750/551/1550÷1800
Maks. obroty ...............................................................2000
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) .............3550/1050÷1400
�rednica cylindra (mm) .................................................144
Skok t�oka (mm) ............................................................165
Stopie
 spr��ania .....................................................16,8:1
Moc hamulca wydechowego (kW/obr/min) ..........230/2000
Moc hamulca silnikowego (kW/obr/min) ..............325/2200
Ekonomiczny zakres obr/min ............................1000÷1400
Optymalny zakres obr/min ................................1150÷1300
Masa silnika (kg) .........................................................1325
Przegl�dy  .............................co 100 tys. km lub raz na rok
Gwarancja  ...1 rok na ca�y pojazd, 2 lata na uk�ad nap�dowy

Trucks wysoko postawiło porzeczkę, ofe-
rując jednostkę o mocy 700 KM. Minęły 
kolejne 2 lata i jest 750.

Produkcja Volvo FH16 napędzanych 
najmocniejszym silnikiem, przeznaczo-

nych na rynek europejski, ruszy na począt-
ku 2012 r. Oprócz 750 KM, 16-litrowy sil-
nik Volvo będzie oferowany także w wa-
riantach 540, 600 i 700 KM. �

Fot. Volvo

Przez 25 lat jednostka nap�dowa oferowana przez Volvo Trucks 
zwi�kszy�a swoj� moc o 280 KM.

 Zachowaj zimna krew, 
gdy robi sie goraco. ˛

˛
˛

www.pozkrone.pl
POZKRONE S.A. - Generalny Importer Pojazdów Krone  Tel +48 61 814 72 11  biuro@pozkrone.pl

Przekonująca skuteczność chłodzenia: 
seria Cool Liner Duoplex.
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K iedy w drugiej poło-
wie lat dziewięćdziesią-
tych pojawił się pierw-

szy Mercedes Actros, szyb-
ko okrzyknięto go rewolucyj-
nym – zwłaszcza pod wzglę-
dem elektroniki wykorzysta-
nej w samochodzie ciężaro-
wym. Przełomem było za-
stosowanie szyny CAN za-
miast konwencjonalnej in-

stalacji elektrycznej. Dziś po-
wszechnie stosowane rozwią-
zania, wówczas budziły scep-
tycyzm u konserwatywnych 
użytkowników, równocze-
śnie wprawiając w zachwyt 
zwolenników nowoczesnych 
technologii i specjalistów pa-
trzących w przyszłość. Jak 
się okazało w praktyce jedni 
i drudzy mieli rację. 

Opinia ciężarowych Mer-
cedesów została lekko nad-
szarpnięta przez usterki pierw-
szych Actrosów. Słabe punk-
ty wprawdzie szybko zlokali-
zowano i naprawiono, ale ne-
gatywna opinia i tak ciągnęła 
się przez kilka lat. W dłuższej 
perspektywie optymiści mieli 
jednak rację. Rozwiązania za-
stosowane w Actrosie stanowią 

W obj�ciach
Po hucznej premierze przyszed� czas na sprawdzian praktyczny.
Nowy Actros wzbudza wiele emocji. Bli�sze spotkanie nie rozczarowuje.

Nowego Actrosa nap�dzaj� 6-cylindrowe silniki rz�dowe o mocy od 421 do 510 KM. Maksymalny moment obrotowy pojawia si� ju� przy 1400 obr/min
i ma warto�� od 2100 do 2500 Nm. Si�a nap�dowa trafia na ko�a za po�rednictwem zautomatyzowanej przek�adni PowerShift trzeciej generacji.

dziś standard w konstruowa-
niu ciężarówek. Przecieranie 
szlaków nigdy nie było łatwe.

Pod sta�� kontrol�

W latach 90. przeskok po-
między Mercedesem serii SK 
a Actrosem był dość duży. 
Obecnie nowy Actros, w po-
równaniu z MP3, stanowi ewo-

www.truck-van.pl
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lucyjny, jednak zdecydowany 
krok. Trudno tu mówić o mo-
dyfi kacji, to praktycznie nowy 
pojazd. Inżynierowie postawi-
li duży nacisk na zwiększenie 
efektywności, a służyć temu 
ma m.in. system telematycz-
ny. Teraz FleetBoard monto-
wany jest seryjnie. Urządze-
nie rejestruje szereg informacji 
dotyczących parametrów jazdy 
i wysyła je na serwer skąd 
można je ściągnąć i zapisać 
w pamięci swojego kompute-
ra. Zarządzający fl otą ma moż-
liwość śledzenia pozycji samo-
chodu w czasie rzeczywistym. 
Pozwala to na efektywne wy-
korzystanie pojazdu przez dys-
pozytora, który może ustalić 
czas przybycia do miejsca do-
celowego, uwzględniając czas 
pracy kierowcy. W razie po-
trzeby za pośrednictwem Fle-
etBoardu można wysłać kie-
rowcy adres, do którego pro-
wadzi go nawigacja. 

Nowym narzędziem jest 
EcoSupport. Pozwala on na 
ocenę pracy kierowcy pod ką-
tem efektywnej jazdy. Poma-
ga kierowcy w doskonaleniu 
umiejętności, równocześnie 
obniżając koszty eksploatacyj-
ne. EcoSupport daje kierow-
cy wskazówki, co dodatkowo 
pozwala unikać błędów. Wy-
niki wypracowane przez po-
szczególnych kierowców pra-
codawcy mogą traktować jako 
punkt wyjścia do przyznawa-
nia premii. System jest bez-
stronny i obiektywny, przez co 
nie stwarza konfl iktowych sy-
tuacji pomiędzy pracownika-
mi. Wprowadza natomiast ele-
ment zdrowej rywalizacji. Fir-
ma natomiast zyskuje bardziej 
ekonomiczne w eksploatacji 
pojazdy. 

FleetBoard odnotowuje m.in.
liczbę hamowań oraz siłę, 
z jaką kierowca wciska pedał 
hamulca, gwałtowne przyspie-
szenia, stopień wykorzystania 
tempomatu i retardera oraz 
sposób, w jaki prowadzący 
przewiduje sytuacje na drodze. 
Bierze przy tym pod uwagę 
masę brutto pojazdu. Na pod-
stawie kilku czynników ana-
lizuje również stopień trud-
ności trasy. System daje moż-

liwość wnikliwej analizy po-
szczególnych elementów tech-
niki jazdy z podziałem na do-
wolny okres czasu lub poszcze-
gólne odcinki. 

Dobre wzorce

Nawet największe umie-
jętności na nic się zdadzą, je-
śli kierowca będzie zmęczony, 
znużony czy zabraknie mu mo-
tywacji. Dlatego wielkie zna-
czenie ma komfort pracy oraz 
wypoczynku. W ruchu dale-
kobieżnym kierowca spędza 
za kierownicą wiele żmudnych 
godzin. Stale narażony jest na 
stresujące sytuacje, dodatkowo 
bezustannie musi być skoncen-
trowany. Ponieważ trasy trwają 
od kilku dni do kilku tygodni, 
komfort wypoczynku i miła at-
mosfera nie są bez znaczenia. 
Ważne jest, aby kierowca „po-
lubił” swój samochód. W no-
wym Actrosie z pewnością po-
czuje się dobrze. Nie przypad-
kowe są podobieństwa sty-
listyczne oraz kolorystyczne 
do luksusowych samochodów 
osobowych spod znaku trój-
ramiennej gwiazdy. Nowy cię-
żarowy Mercedes nie ma klu-
czyka, a otwiera się za pomocą 
multifunkcyjnego pilota. Sil-
nik włącza się przyciskiem na 
desce rozdzielczej.

Miejsca pracy i odpoczyn-
ku zostały wyraźnie oddzie-
lone. Za kierownicą siedzi się 
wygodnie – m.in. to zasłu-
ga nowych foteli, dostępnych 
w wielu opcjach. Wszystkie ele-
menty obsługi są rozmieszczo-
ne intuicyjnie i w zasięgu ręki. 
Tablica wskaźników z nowym 
wyświetlaczem centralnym dos-
tarcza koniecznej dawki in-
formacji, nie przeciążając kie-
rowcy zbędnymi danymi. We 
współczesnych ciężarówkach 
już od dawna komputer pilnuje 
najważniejszych wskaźników 
i informuje kierowcę dopiero, 
gdy odnotuje sytuację wyjąt-
kową czy nieprawidłowość. 

Można odnieść wrażenie, 
że kierowca otoczony jest Ac-
trosem, który stara się umilić 
mu pracę i odpoczynek drob-
nymi, ale przydatnymi rozwią-
zaniami. Zarówno za kierow-

nicą, jak i w strefi e odpoczyn-
ku jest sporo nowych półek 
i schowków, uchwyty na kubki 
i butelki, pojemne i funkcjonal-
ne szufl adki czy składany stolik. 
A gdy dorzucimy do tego dobry 
zestaw multimedialny i dopra-
cowany układ klimatyzacyjny, 
to robi się całkiem miło.

Pod opiek� 
technologii

W czasie jazdy kierowca 
może liczyć na wsparcie sze-
regu układów elektronicznych, 
poprawiających bezpieczeń-
stwo i komfort pracy. Dopra-

cowano Adaptive Cruise Con-
trol. Tempomat nie tylko utrzy-
muje zadaną prędkość, ale tak-
że obserwuje „oczami” rada-
rów sytuację przed samocho-
dem, w razie potrzeby zwalnia-
jąc. Kiedy droga znów jest wol-
na, rozpędza zestaw do usta-
lonej przez kierowcę prędko-
ści. W razie drastycznej różni-
cy szybkości system informuje 
o niebezpieczeństwie, a w przy-
padku braku reakcji rozpoczy-
na hamowanie. Mercedes był 
zawsze pionierem w zakre-
sie stosowania elektronicznych 
układów w samochodach cię-
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Dla najprzeró�niejszych bran� oferujemy specjalistyczne wyposa�enie 
naczep z bardzo wydajnymi praktycznymi rozwi�zaniami. Nasza innowacyjna 
naczepa dla transportu w niskich temperaturach Kögel Cool to zimny 
profesjonalista i jednocze�nie waga lekka. Dzi�ki niewielkiej masie w�asnej 
oferuje najwy�sze obci��enie u�ytkowe przy optymalnym wolumenie 
i du�ej obci��alno�ci mechanicznej.

Firma Hama Polska zajmuj�ca si� wynajmem pojazdów ci��arowych 
dla � rm transportowych, testuje nasze ch�odnie ju� od ponad roku. 
„Jeste�my bardzo zadowoleni z naczep Kögel Cool. Równie� wspó�praca 
z serwisem nie budzi �adnych zastrze�e�” – mówi Adam Auksztulewicz 
– prezes Hama Polska

Kögel – Twój partner w Polsce Kögel – Twój partner w Polsce 

Eurotrailer Sp. z o.o.Eurotrailer Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43 A, 10-410 Olsztyn
tel. +48 89 539 73 71, fax +48 89 533 68 56
koegel@eurotrailer.pl 

Dzia� cz��ci:
897 155 477
666 055 693
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żarowych. Protoplasta Actro-
sa – model SK z lat 90. – po-
siadał sterowany elektronicz-
nie system zmiany przełożeń 
EPS. Choć ułatwiał kierowcy 
życie i nie wymagał wysiłku, to 

Miejsce pracy oddzielone jest od strefy odpoczynku wygl�dem i kolorystyk�. 
Deska rozdzielcza ma praktyczn�, ciemn� barw�, a strefa wypoczynkowa i sypialna utrzymana 
jest w ja�niejszych tonacjach. Wysoka jako�� materia�ów, staranny monta�, wielofunkcyjna 
kierownica czy rozbudowane systemy multimedialne podkre�laj� aspiracje Actrosa.

Taki obrazek znamy ju� z konkurencyjnych 
marek. W Actrosie uk�ad oceny stylu 
jazdy jest cz��ci� bardziej rozbudowanego 
rozwi�zania, czyli systemu FleetBoard, 
który montowany jest seryjnie.

przełączanie biegów trwało jed-
nak bardzo długo i nie zawsze 
przełożenia były dobierane ide-
alnie do sytuacji. To były jed-
nak początki zautomatyzowa-
nych skrzyń biegów. Teraz naj-

600 z�
Tu jest miejsce 

na Twoj� reklam�!
ZADZWO�: 

tel. 22 213 88 280000000000000000000000 z0 z0 
reklama@truck-van.pl

Kabin� wyposa�ono w wiele przydatnych 
drobiazgów. Pojawi�o si� kilka nowych 
uchwytów, schowków i pó�ek. 
Jest te� funkcjonalny, sk�adany stolik.

nowsza PowerShift  w zasadzie 
nie wymaga korekt. Komputer 
analizując szereg parametrów, 
bardzo dobrze dobiera prze-
łożenia i przewiduje sytuację. 
Również szybkość zmiany bie-
gów odpowiada współczesnym 
oczekiwaniom. 

Projektanci sięgnęli w głąb 
i wprowadzili zmiany również 
w zawieszeniu mostu napę-
dowego oraz przeprojektowa-
li ramę, dzięki czemu znacz-
nie poprawiły się właściwo-
ści jezdne. Na wąskich krę-
tych drogach kierowca, dzię-
ki stosunkowo sztywnemu za-
wieszeniu, ma dobry kontakt 
z nawierzchnią. Nawet naj-
większa kabina nie ma tenden-
cji do przechyłów. I choć już 

poprzedni Actros prowadził 
się pewnie i intuicyjnie, to róż-
nica na korzyść nowego mode-
lu jest wyraźna. Pierwsze wra-
żenia z obcowania z Actrosem 
anno domini 2011 są bardzo 
pozytywne. 

Porównując go do poprzed-
nika, zdecydowanie widać 
wkład pracy w dopracowanie 
szczegółów mających na celu 
poprawę efektywności i bez-
pieczeństwa. To dobry zwia-
stun dla pozycji i postrzegania 
tej marki. Może w końcu i na 
polskim rynku ten wciąż nie-
doceniany pojazd zdobędzie 
reputację, jaką od lat utrzymu-
je na rynkach europejskich. �

Waldemar Zych
Fot. Daimler

Nowa, sztywniejsza rama i wi�kszy rozstaw kó� zapewniaj� jeszcze lepsz� stabilno�� 
w stosunku do Actrosa MP3. Je�li sama mechanika nie wystarczy, z pomoc� idzie 
rozbudowana elektronika. Cztery miechy pneumatycznego zawieszenia tylnej osi dzia�aj� 
szybciej i lepiej znosz� obci��enie �adunkiem.
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D robne, ale innowacyjne i przede 
wszystkim funkcjonalne ulepszenia 
stają się znakiem rozpoznawczym na-

czep Kässbohrer. Teraz naczepy plandekowe 
otrzymały kolejną porcję innowacji. Najważ-
niejszą z nich jest nowy system mocowania 
ładunków K-Fix oferowany jako standardo-
we wyposażenie każdej naczepy kurtynowej.

Uniwersalne otwory

K-Fix to system otworów na obrzeżu 
ramy, umożliwiający dużo prostsze i sku-

teczniejsze mocowanie pasów, niż w przy-
padku tradycyjnych uchwytów w podło-
dze. Fasolowaty kształt otworów pozwala 
na stosowanie zwykłych pasów o nośności 
2 ton i ułatwia mocowanie haków, zapew-
niając zdecydowanie lepsze przyleganie 
haka do obrzeża otworu, niż w przypad-
ku otworów okrągłych. Same otwory roz-
lokowane są co 75 mm. Dzięki temu każ-
dy ładunek można umocować dużo sku-
teczniej – również taki, który sięga nie-
mal do krawędzi naczepy i zasłania otwo-
ry w podłodze. System K-Fix jest zgodny 

z normami zabezpieczenia ładunku DC 9.5 
oraz EN 12642 XL. Co istotne, pasy można 
mocować do otworów w ramie pod dowol-
nym kątem – nie ma tu ograniczenia do 30 
stopni, obowiązującego przy pierścieniach, 
co skrupulatnie sprawdzają m.in. niemiec-
kie służby kontrolne. Jedynym ogranicze-
niem jest odstęp pomiędzy sąsiednimi pa-
sami 225 mm, czyli pasy można mocować 
co trzeci otwór. Oczywiście same pierście-
nie w podłodze (których w Kässbohrerze 
jest aż 17 par) również pozostają standar-
dowym wyposażeniem naczepy, tak jak ich 
dodatkowa para w przedniej ścianie. 

W odróżnieniu od rozwiązań konkuren-
cyjnych, listwa z otworami nie jest jedno-
litym elementem, przyspawanym do ramy. 
W K-Fix stalowe profi le listew podzielo-
ne są na standardowe, 1,5-metrowe sek-
cje i mocowane do obrzeża ramy za po-
mocą śrub. Listwy pełnią też rolę odbo-
jów zabezpieczających obrzeże ramy przed 
uszkodzeniami, np. uderzeniem wózka 
widłowego. Mocowanie na śruby pozwa-
la na szybkie i względnie tanie wymienie-
nie uszkodzonego elementu. W przypadku 
konkurencyjnych rozwiązań zintegrowa-
nych na stałe z obrzeżem ramy, konieczna 
jest skomplikowana wymiana całego profi -
lu, wycinanie i spawanie. 

Drobne usprawnienia

Przy okazji wprowadzenia systemu K-Fix, 
kurtynowe naczepy Kässbohrer otrzymały 
kilka udogodnień, które będą oferowane se-
ryjnie. Konsola przyłączeniowa, montowa-
na do tej pory na dodatkowych wsporni-
kach do płyty najazdowej, teraz przytwier-
dzona jest bezpośrednio do stalowych za-
strzałów biegnących przez przednią ścianę 
naczepy. Dodatkowo same zastrzały rów-
nież połączone są bezpośrednio z płytą na-
jazdową, co zwiększyło sztywność i wytrzy-
małość ściany przedniej. Dotychczas stoso-
wany przedni napinacz kurtyny był chowa-
ny pod naroże naczepy, przez co bywał nie-
wygodny w obsłudze i narażony na uszko-
dzenie przy podpinaniu naczepy pod ką-
tem. Nowy napinacz ma dużo większe wy-
miary i jest bardziej ergonomiczny w obsłu-
dze. Tylna belka przeciwnajazdowa, pomi-
mo seryjnego zabezpieczenia KTL, dodat-
kowo chroniona jest z tyłu i od spodu bitu-
miczną masą natryskową. Suwany dach sys-
temu Edscha Cross Tensioner uzupełniono 
o dodatkowe linki poprzeczne, które za-
pobiegają opuszczaniu się napinacza, przy 
zsuwaniu dachu – rozwiązanie to w nacze-
pach Kässbohrer oferowane jest seryjnie, co 
nie zawsze jest standardem u konkurencji. �

Miros�aw Ganiec
Fot. M. Ganiec

ZafiksowaniZafiksowani
Czy w zwyk�ej naczepie kurtynowej mo�na jeszcze cokolwiek 
udoskonali�? Otó� mo�na. Kässbohrer stawia na nowy, 
przemy�lany, a przy tym prosty system mocowania �adunków, 
który b�dzie oferowany, jako wyposa�enie standardowe.

System K-Fix nie 
wymaga stosowania 
specjalnych pasów. 
Owalny kszta�t otworów 
zapewni dobre 
przyleganie ka�dego 
haka. Mocowanie 
1,5-metrowych sekcji na 
�ruby pozwoli na szybk� 
wymian� w przypadku 
uszkodzenia listwy. 

	adunek umieszczony przy 
samej kraw�dzi utrudnia 
wykorzystanie tradycyj-

nych pier�cieni. Dla K-Fix 
to nie problem. Listwy 

K-Fix pe�ni� te� rol� dodat-
kowego zabezpieczenia 
odbojowego, chroni�c 

kraw�d
 naczepy 
przed uderzeniem 
wózka wid�owego.

Zmniejszona odleg�o�� pomi�dzy 
pionowymi zastrza�ami �ciany 
przedniej pozwoli�a na po��czenie ich 
z p�yt� najazdow� oraz bezpo�redni 
monta� konsoli przy��czeniowej 
bez dodatkowych wsporników. 
Ograniczy�o to mas� i zwi�kszy�o 
sztywno�� �ciany przedniej. 
Napinacz kurtyny zyska� dodatkowe 
zabezpieczenie antykorozyjne i jest 
teraz �atwiejszy w obs�udze.
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„Consistently Effi  cient” Tour 2011 
rozpoczął się w Monachium. 
Głównym jego zadaniem było 

przedstawienie aspektów efektywności 
transportu i wskazanie możliwości dalsze-
go obniżania kosztów eksploatacji pojaz-
dów użytkowych. W ramach tej prezen-
tacji trzy MAN-y TGX, w tym dwa TGX 
Effi  cientLine oraz standardowy pojazd re-
ferencyjny przejechały ponad 10 tys. km. 
Nie przez przypadek w tej proekologicznej 
trasie wzięli również udział partnerzy MA-
N-a m.in.: producent naczep Kögel, środ-
ków smarnych Castrol i opon – Miche-
lin. Oszczędności generuje wiele czynni-
ków, które należy brać pod uwagę, szuka-
jąc efektywności w transporcie drogowym.

Najwi�kszy potencja�  w paliwieNajwi�kszy potencja�  w paliwie

Według badań przeprowadzonych na 
rynku niemieckim, największy udział 
w kosztach przedsiębiorstwa transporto-
wego, które obsługuje trasy długodystan-
sowe ma paliwo – ponad 29%, sporą część 
stanowią też inwestycje w pojazd – 17,5% 
oraz naprawy i ogumienie – 5%. Na te 
czynniki przedsiębiorca ma bezpośred-
ni wpływ. Ich udział w ogólnych kosztach 
można kształtować, jeżeli tylko wie się jak. 
Zużycie paliwa zależy od konfi guracji po-
jazdu oraz kierowcy. Wprawdzie „lep-
sza” ciężarówka jest droższa, jednak szyb-
ko zwróci się jej koszt dzięki niezawodnej 
i długiej eksploatacji. Dlatego podczas po-
dejmowania decyzji o zakupie należy brać 

pod uwagę koszty związane ze 
spalaniem czy 

serwisem oraz wartość odsprzedaży. War-
to maksymalizować wykorzystanie pojaz-
du poprzez minimalizacją przestojów. 

Cztery filaryCztery filary

Gdy mówimy o efektywności transpor-
tu, przede wszystkim powinniśmy pomy-
śleć o redukcji oporu powietrza. Opór ro-
śnie z kwadratem prędkości, tzn. przy po-
dwójnej prędkości oddziałuje poczwór-
ny opór powietrza. Pierwszym krokiem 
w kierunku redukcji tego zjawiska jest za-
stosowanie pakietu Aero. Ważne jest, aby 
kabina była odpowiednio dostosowana do 
ciągnionej naczepy (nie może być za wyso-
ka i za niska), spoiler dachowy powinien 
być dobrze ustawiony – nie wystarcza tyl-
ko jego obecność. Warto też zmontować 
osłony aerodynamiczne. Oczywiście trze-
ba się pożegnać z fanfarami, osłoną prze-
ciwsłoneczną czy dodatkowym oświetle-
niem – to wszystko nie współgra z aero-
dynamiką pojazdów. Istotna jest również 
prędkość pojazdu. Ograniczenie jej zale-
dwie o 5 km/h daje spore efekty małym 
kosztem (głównie czasu). Ten zabieg za-
wsze budzi obawy. Przecież w tym fachu 
liczy się czas. On umyka nieubłagalnie, 
a tu jeszcze z 89 km/h chcą zrobić 85! Jed-
nak gdy weźmiemy pod uwagę spowol-
nienia na drodze, to okaże się, że czy ktoś 
jechał z maksymalną prędkością 89 czy 
85 km/h i tak spotka się w tym samym miej-
scu, np. w kolejce przed rondem. Jeżeli na-
tomiast weźmiemy pod uwagę idealne wa-
runki na drodze, okaże się, że kierowca ja-
dący 85 km/h na 300 km odcinku stracił 
9 minut. Innymi słowy: podczas 9,5-go-

dzinnej jazdy pojazd pokona o 38 km mniej, 
ale również mniej o prawie 19 l zużyje paliwa.

Kolejnym wrogiem oszczędnej jazdy jest 
opór toczenia. Przede wszystkim zależy on 
od opon. Już o 2 bary za niskie ciśnienie 
w jednej oponie może spowodować wyż-
sze zużycie paliwa o 0,2 l/100 km. W dba-
niu o odpowiedni poziom powietrza po-
magają elektroniczne systemy. MAN oferu-
je Tire Pressure Monitoring, który pokazu-
je w odpowiednim momencie tzw. „pełzają-
cą gumę”, minimalizując w ten sposób czas 
awarii i związane z jej naprawą koszty. Do-
bór optymalnej opony zależy od takich czyn-
ników jak: wyprofi lowanie, przebieg, możli-
wość bieżnikowania i trwałość. Tym, którzy 
chcą jeździć oszczędnie, MAN rekomendu-
je opony z serii Severgreen fi rmy Michelin.

Ważny jest również ciężar własny po-
jazdu, który powinien być możliwie mały. 
I tutaj MAN-y mają się czym pochwalić.

Na drodze do oszczędności stają też 
własne akcesoria ciężarówki, pobierające 
energię. Głównym celem jest ich urucha-
mianie jedynie wówczas, gdy są potrzebne, 
albo praca w trybie ciągłym przy minimal-
nym oporze. Przykładem może być pom-
pa powietrza, która jest napędzana tylko 
wtedy, gdy musi wytworzyć sprężone po-
wietrze, albo nowoczesne światła do jazdy 
dziennej, które nie tylko zapewniają bez-
pieczeństwo, ale również zużywają 42 za-
miast 300 watów. 

Na końcu, choć może powinien być na 
początku, jest człowiek i jego umiejętne 
posługiwanie się pojazdem. MAN wraz 
z pakietem Effi  cientLine oferuje szkolenie 
kierowcy w szkole MAN Profi Drive. Po 
przeszkoleniu z zakresu oszczędnej jazdy 
efekty można śledzić w systemie TeleMa-

ZielonaZielona fala fala
Wiosn� ekipa MAN-a odwiedzi�a 20 metropolii w dziesi�ciu europejskich krajach. 
Cel by� jeden: zarazi� ide� efektywnego wykorzystywania pojazdów.
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tics. W ten sposób można konsekwentnie 
instruować, ale także premiować kierow-
ców. MAN TeleMatics nie tylko ułatwia za-
rządzanie pojazdami, ale również pozwala 
odczytywać wszystkie istotne dane. Dzięki 
nawigacji, kierowca może szybko znaleźć 
najlepszą drogę, bez błądzenia, tracenia 
czasu i niepotrzebnego spalania paliwa. 

Model dla oszcz�dnychModel dla oszcz�dnych

Głównym bohaterem przedsięwzięcia 
był MAN TGX Effi  cientLine, którego wy-
posażenie współgra z zieloną fi lozofi ą. Wy-
korzystuje on stale udoskonaloną techno-
logię napędu i zoptymalizowaną aerody-
namikę. Dzięki lżej pracującemu Intar-
derowi, sprężarce, która działa wyłącz-
nie, gdy jest to konieczne (MAN Air Pres-
sure Management) oraz wydajniejszemu 
o 4% trzyfazowemu generatorowi udało się 
obniżyć zużycie paliwa. Zestaw bocznych 

osłon podwozia, regulowany spoiler da-
chowy, boczne panele oraz prędkość mak-
symalna ograniczona do 85 km/h istot-
nie wpływają na opór powietrza. Alumi-
niowe felgi i zbiornik paliwa oraz zbiorni-
ki na sprężone powietrze wykonane z bar-
dzo lekkiego metalu pozwalają zwiększyć 

napędowego. Odpowiednio skonfi gurowa-
ny układ napędowy optymalnie wykorzy-
stuje charakterystykę mocy silnika, strate-
gię przełączania biegów i przełożenie osi 
podczas jazdy na równym podłożu, pod 
górę i w dół. 

Efektywna praca pojazdu to cały pro-
ces, na który składa się racjonalne myśle-
nie przedsiębiorcy. Nie wystarczy nowo-
czesny pojazd uzbrojony w pakiet ekono-
miczny. Konieczny jest przeszkolony kie-
rowca, który będzie potrafi ł spożytkować 
walory maszyny. Nie bez znaczenia jest 
również umiejętność wykorzystania ła-

Czynniki wp�ywaj�ce na obni�enie zu�ycia paliwa

Potencja� oszcz�dno�ci w ci�gniku siod�owym 4×2, 40 t DMC, 440 KM, z uk�adem nap�do-
wym skonfigurowanym do jazdy dalekobie�nej (przeci�tne zu�ycie ok. 32 l/100 km) i �red-
nim przebiegiem rocznym 150 000 km 
Czynniki ..................................................................................Mniejsze zu�ycie (l/100 km)
Zmniejszony opór powietrza  ........................................................................................  –1,34
Zmniejszony opór toczenia  ..........................................................................................  –0,40
Mniejszy ci��ar w�asny pojazdu ...................................................................................  –0,10
Mniejsze zapotrzebowanie na dodatkow� moc ............................................................  –0,76
Suma �rodków technicznych  .......................................................................................  –2,60
Szkolenie ProfiDrive (co najmniej) ................................................................................  –0,40
Suma ulepsze
 dzi�ki EfficientLine ..............................................................................  –3,00 
Dalsze mo�liwo�ci mog� pojawi� si�, je�li nie stosowano jeszcze systemów MAN TipMatic, 
pakietu Aero czy TeleMatics.

ECO oszcz�dno�ci

Mniejsze zu�ycie paliwa do ................................................................................... 3 l/100 km
Za�o�enie: roczny przebieg 150 000 km
Oszcz�dno�� paliwa (co najmniej) na rok ......................................................................4500
1 litr oleju nap�dowego � 1,11 euro netto za litr
Roczna oszcz�dno�� w euro ..........................................................................................5000
Roczna oszcz�dno�� CO2  ......................................................................................11 835 kg

29,2%

0,4%

5,0%

17,5%

11,8%

4,7%
4,6%

26,8%

Paliwo

AdBlue 

Naprawa i ogumienie

Inwestycje w samochód ci��arowy 
/ przyczep� i nadwozie

Koszty personalne kierowców

Myto

Podatki i ubezpieczenie

Koszty sta�e

ładowność o ponad 200 kg przy jednocze-
snym obniżeniu oporu toczenia.

Zautomatyzowana skrzynia biegów 
MAN TipMatic dzięki zastosowaniu in-
teligentnej strategii przełączania znacznie 
ogranicza zużycie paliwa: ciężarówka ob-
sługująca dalekie trasy może w ten sposób 
zaoszczędzić rocznie nawet 2250 l oleju 

downości i przestrzeni jaką dają nam po-
jazdy oraz wybrania takiej naczepy, któ-
ra swoją konstrukcją będzie wspierała cią-
gnik w walce o oszczędności. Odpowied-
nie opony czy oszczędny olej to kolejne 
elementy zielonej układanki. Przy racjona-
lizacji wydatków warto również pomyśleć 
o systemie telematycznym, który nie tylko 
wskaże drogę do oszczędności, ale również 
pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i nerwów 
oraz zoptymalizuje pracę całej fl oty. Pro-
wadząc biznes, należy patrzeć w przyszłość 
i tutaj mogą okazać się korzystne kontrak-
ty serwisowe, które chronią przed nieprzy-
jemnymi niespodziankami. 

„Consistently Effi  cient” Tour 2011 swój 
bieg w Polsce zakończył w Wolicy, gdzie 
w czerwcu klienci fi rmy MAN mogli się 
bawić podczas MAN Green Party, zorga-
nizowanym specjalnie na cześć ciężarów-
ki MAN TGX, zdobywczyni tytułu „Green 
Truck 2011”. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. MAN
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W  Europie 80% populacji żyje w mia-
 stach. Jedna osoba konsumuje 
 rocznie 20 t dóbr. 10% emisji CO2 

produkują pojazdy ciężarowe. Samochody 
do transportu miejskiego stają się więc bar-
dzo ważnym punktem w ofertach producen-
tów pojazdów ciężarowych. Wszyscy poszu-
kują rozwiązań, które zaspokoją oczekiwania 
społeczne, jednocześnie pozwalając na efek-
tywną pracę fi rmom przewozowym.

Do wyboru mamy różne rozwiązania. 
Wszystkie znane już od wielu lat, jednak jak 
do tej pory trudno im przebić się poza ma-
giczną strefę badań i testów. Po trosze odpo-
wiedzialność za to spada na ostrożnych użyt-
kowników, którzy nigdy nie są skorzy do eks-

perymentów, po trosze to również wina ceny, 
która wciąż nie jest konkurencyjna. Wciąż 
również wszystkie te tzw. alternatywne na-
pędy są doskonalone. Najwięcej problemów 
przysparza nadal niedostosowana infra-
struktura, zarówno w przypadku pojazdów 
elektrycznych, jak i gazowych. U nas prak-
tycznie nie istnieje.

Pojazdy zasilane gazem ziemnym oferu-
ją niższą emisję spalin i hałasu. Hybrydy po-
zwalają zaoszczędzić ok. 20% paliwa. Naj-
lepiej pod tym względem wypadają pojaz-
dy elektryczne – nie emitują spalin i pracu-
ją bezszelestnie.

Gama Renault Trucks ma wiele propozycji 
do miasta. W zależności od potrzeb można 

wybrać między Masterem, Maxity, Midlum, 
Premium Distribution a Accessem, których 
dmc waha się od 2,8 do 26 t. Jako przyjazne 
środowisku, pojazdy Clean Tech oferowa-
ne są: elektryczne Maxity Elecric, hybrydo-
we Premium Distribution Hybrys Tech i na-
pędzane gazem ziemnym Premium Distribu-
tion CNG. 

Do 100 km

Jeżeli auto tylko do miasta, to rozwiąza-
nie z elektrycznym silnikiem wydaje się naj-
lepsze. Prąd jest stosunkowo tani, a punkt ła-
dowania baterii może być ulokowany w bazie 
transportowej. Pytanie tylko, jak długie trasy 
auto będzie musiało pokonać. Jeżeli dłuższe 
niż 100 km dziennie, to może być problem. 

Renault Maxity Electric jest bardzo cichy 
i nie emituje zanieczyszczeń, co oznacza, 
że może być wykorzystywany w strefach 
o ograniczonej emisji spalin. Dzięki nie-
wielkim rozmiarom, Maxity dobrze czuje 
się w mieście. Jego masa całkowita to 4,5 t. 
Elektryczna wersja powstaje na bazie Maxi-
ty 130.45. Jego ładowność to 1895 kg. Roz-
staw osi do wyboru: 2,5, 2,9 i 3,4 m. Maxity 
Elekric mogłoby się poruszać z maksymal-
ną prędkością 90 km/h, ale zmniejszono ją 
do 70 km/h, aby wydłużyć zasięg. W mie-
ście wydaje się to i tak aż nadto. Bez łado-
wania baterii powinien przejechać 100 km. 

Cichosza
Transport miejski stawia du�e wymagania przed pojazdami. 
Musz� by� kompaktowe, aby sprosta� w�skim uliczkom, ciche, aby nie dokucza� 
�pi�cym mieszka�com i czyste, aby móc wjecha� do miejsc, gdzie wjazdu 
broni� ograniczenia zwi�zane z emisj� szkodliwych substancji.

Maxity Electric jest wyposa�ony w zautomatyzowan� 
skrzyni� biegów, co raczej jest rzadko�ci� w tego 
typu pojazdach. Zamiast d�ojstika elektroniczna 
klawiatura do wybierania trybów pracy.

	adowanie Maxity po ca�kowitym 
roz�adowaniu trawa ok. 7 godzin. 
Na pe�nych bateriach samochód 
ma zasi�g do 100 km.
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Zasięg zależy od prędkości, warunków pra-
cy i temperatury zewnętrznej. Tu zastana-
wia, jak będzie się sprawował w temperatu-
rze minusowej? 

Pojazd wyposażono w zautomatyzo-
waną przekładnię 6-biegową. Silnik elek-
tryczny ma moc 47 kW, maksymalny mo-
ment obrotowy dostępny już w chwili ru-
szenia wynosi 270 Nm. Zdolność pokony-
wania wzniesień to 15%. Podczas hamowa-
nia energia jest odzyskiwana. Baterie lito-
wo-jonowe mają pojemność 42 kWh. Trze-
ba je ładować przez 7 godzin. Cztery zesta-
wy baterii umieszczono pomiędzy osiami 
i na tylnym zwisie. Bateriami zarządza sys-
tem BMS (Battery Management System), 
który monitoruje wszystkie komórki bate-
rii i sprawdza, czy na skutek nieprawidło-
wości nie rozgrzewa się ona za bardzo. Je-
żeli tak się stanie, system automatycznie 
temu zapobiega. Wspólnie z firmą PVI Re-
nault Trucks przygotowało ofertę dotyczą-
cą bieżącej obsługi baterii i kontraktów na 
ich wynajem. 

Silnik elektryczny w Maxity jest kontrolo-
wany przez automatyczną przekładnię, któ-
ra dobierając odpowiedni bieg, pozwala za-
oszczędzić energię. Polepsza ona osiągi sa-
mochodu np. podczas jazdy pod górę. Każda 
z dodatkowych funkcji pojazdu, jak wspoma-
ganie hydrauliczne kierownicy, pompa ukła-
du hamulcowego, sprężarka powietrza, jest 
napędzana przez silnik elektryczny. Za każ-
dym razem, gdy pedał gazu jest zwalniany, sil-
nik elektryczny pracuje jak prądnica. 

Pierwszym nabywcą elektrycznego Maxi-
ty była fi rma Tafanel, dystrybutor piwa i na-
pojów bezalkoholowych. Kupiła ona ten po-
jazd w maju 2010 r. Drugi egzemplarz nabyła 
gmina Lyon we wrześniu 2010 r. W kwietniu 
2011 r. następne Maxity zaczęło pracować 
w barwach fi rmy JM Bruneau, dostarczającej 
wyposażenie biur. A niedawno czwarte z ko-

lei trafi ło do fi rmy GF Service, dostarczającej 
dobra luksusowe.

Model elektryczny jest oferowany tylko we 
Francji. Choć już wkrótce ma również zna-
leźć się w ofercie na innych rynkach.

Na dwa fronty

Alternatywą dla czysto elektrycznego po-
jazdu jest hybryda. Łączy ona cechy auta 
spalinowego z elektrycznym, tworząc swe-
go rodzaju kompromis. Jest rozwiązaniem 
dla większych pojazdów, które o napędzie 
elektrycznym jeszcze nie mogą marzyć. Re-
nault Distribution Hybrys jest już używane 
przez fi rmę Sita, gminę Lyon, Colas, Coca-
Colę oraz Norbert Dentressangle. Samochód 
jest hybrydą równoległą, co oznacza, że mo-
ment obrotowy dostarczany do kół pochodzi 
od silnika spalinowego i elektrycznego. Jed-
nocześnie silnik elektryczny podczas hamo-
wania pełni funkcję generatora prądu, któ-
ry doładowuje baterie. Taki układ napędo-
wy zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2 
o 20%. Samochód pracuje cicho. Emituje ha-
łas na poziomie nie wyższym niż 74 dB, gdy 

pracuje wyłącznie na silniku elektrycznym, 
co rekomenduje go do dostaw nocą.

Pojazd napędza silnik spalinowy DXi7 
o mocy 310 lub 340 KM i elektryczny o mocy 
70 kW, współpracuje z nimi zautomatyzowa-
na skrzynia biegów Optidriver+. 

Przyjemną cechą samochodu jest jego 
sposób poruszania. Połączenie silnika spali-
nowego z elektrycznym powoduje, że bardzo 
sprawnie przyspiesza. Obecnie najnowszy 
wariant Hybrysa został udoskonalony m.in. 
o sprzęt pomocniczy napędzający wspoma-
ganie kierownicy i sprężarkę powietrza. Jest 
więc znacznie cichszy podczas jazdy wyłącz-
nie na prądzie.

Wersja ta trafi  do sprzedaży pod koniec 
tego roku.

Na skróty

Najbardziej przyziemną wersją połącze-
nia ekologii z ekonomią jest pojazd zasila-
ny gazem ziemnym. Jest też najbardziej ak-
ceptowany na rynku. U nas natrafi a w za-
sadzie na jeden problem – barak stacji tan-
kowania CNG. Jednak zakładając, że będzie 
operował tylko w mieście, można znaleźć 
kilka, gdzie takowe są. Dodatkowym proble-
mem są butle, które ograniczają ładowność 
pojazdu – w mieście jednak, na krótkich 
dystansach, można ich liczbę ograniczyć. 
W Premium Distribution CNG pracuje sil-
nik Cumminsa o mocy 300 KM i momen-
cie obrotowym 1166 Nm. Współpracuje on 
z klasyczną 7-biegową przekładnią automa-
tyczną Allison 3000.

CNG może być przechowywane w 6 bu-
tlach o łącznej pojemności 120 m3 pod ciśnie-
niem 200 bar. Dodatkowo mogą być tam za-
instalowane jeszcze 2 butle. Pojazd występu-
je w konfi guracji jako podwozie 18 lub 19 t 
z napędem 4×2 lub 26 t z napędem 6×2*4. Oby-
dwa z przeznaczeniem do pracy w miastach. 
Gazowe Premium zachowuje wszystkie cechy 
pojazdu z silnikiem Diesla. Jest równie dyna-
miczny, ale pracuje ciszej, zwłaszcza przy pręd-
kościach obrotowych 1000÷1800 obr/min. 
To czyni go idealnym pojazdem do pracy 
w mieście. Ten model oferowany jest obecnie 
w siedmiu krajach: Francji, Hiszpanii, Szwaj-
carii, Włoszech, Belgii, Holandii i Norwegii.

Alternatywne napędy to cały czas przy-
szłość. Wydaje się jednak, że coraz śmie-
lej wprowadzane ograniczenia, wymuszą na 
fi rmach transportowych większe nimi zain-
teresowanie. Nie bez znaczenia są tutaj rów-
nież państwowe dotacje, które wspierają nie 
tylko potencjalnych użytkowników, ale rów-
nież dają siłę napędową dla rozwoju techni-
ki. Niestety w Polsce, też na razie nie mamy 
na co liczyć. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault

W Premium Distribution CNG gaz znajduje 
si� w 6 butlach o ��cznej pojemno�ci 
120 m3. Chc�c zwi�kszy� zasi�g, mo�na 
zamówi� dodatkowe 2 butle, uzyskuj�c 
160 m3 pojemno�ci.
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Idąc „po kosztach” najłatwiej sięgać po 
pojazdy najprostsze, dostępne na ryn-
ku od ręki. Wystarczy wybrać roz-

miar nadwozia. Często ten sposób postę-
powania zadowala nabywcę. Co jednak, 
gdy jednym pojazdem chcemy wozić ga-
tunki żywności, z których każdy wymaga 
odmiennego traktowania? Albo jedzenie 
w postaci, w której nie daje się ułożyć 
w kartonie czy na palecie? 

Prawo i praktyka

Polscy użytkownicy są przywiązani do 
samochodów najbardziej typowych, czę-
sto spontaniczni w decyzjach o zakupie 
tego, nie innego samochodu. Zarówno 
mali przedsiębiorcy, jak duże fi rmy szu-
kają „okazji”. Tylko, że te drugie nazywają 
to „wyborem najlepszej oferty”. Efekt bywa 
zaskakujący, nie zawsze mile. 

Mimo swego nieskomplikowania, za-
budowy izotermiczne i chłodnicze wyma-

gają od konstruktora i producenta wie-
dzy, doświadczenia i staranności. Podsta-
wy bezpiecznego transportu żywności za-
wiera norma ISO 22000:2005, czyli system 
zarządzania bezpieczeństwem żywności. 
W praktyce jego zastosowanie ułatwia roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego 
WE 852/2004, które ustanawia ogólne zasa-
dy dla przedsiębiorstwa sektora spożywcze-
go w zakresie higieny środków spożywczych. 
Podobną rolę pełni HACCP (Hazard Ana-
lysis and Critical Control Points), czyli Sys-
tem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punk-
tów Kontroli. Określa on sposób postępowa-
nia zmierzający do zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywności – zarówno podczas produkcji, 
jak i transportu i dystrybucji.

Warunki przewozu żywności w ruchu 
międzynarodowym, w tym artykułów głę-
boko mrożonych, mrożonych i schłodzo-
nych, a także klasyfi kację pojazdów prze-
znaczonych do transportu żywności i me-
tody badania i znakowania tych pojazdów 

zawiera „Umowa o międzynarodowych 
przewozach szybko psujących się artyku-
łów żywnościowych i o specjalnych środ-
kach transportu przeznaczonych do tych 
przewozów”. Określana jest ona skrótem 
ATP (fr. Accord Transports Perrisables). 
Obowiązuje od 1970 r., a Polska podpisała 
ją w 1984 r. Z biegiem lat umowa ATP była 
uzupełniana. Dzieli pojazdy do transpor-
tu żywności na izotermy, lodownie, chłod-
nie i ogrzewane środki transportu oraz na 
klasy w zależności, od temperatury, jaką 
można utrzymać w ich wnętrzu. Klasy-
fi kacja ta jest podstawą dla oznaczeń, ja-
kie noszą poszczególne pojazdy, takich 
jak np. FRC, identyfi kujące chłodnię wy-
posażoną w urządzenie chłodnicze (lite-
ra F), ze wzmocnioną izolacją (R), gdzie 
współczynnik przenikania ciepła k<–0,4 
W/(m2K), zdolnej utrzymać temperaturę 
<12÷–20>°C (C).

Wymagania zawarte w powyższych do-
kumentach wpływają na konstrukcję po-

Kostka ch�odu
Samochody do przewo�enia �ywno�ci s� równie urozmaicone, jak zdrowa dieta. 
Lecz tak jak niektóre potrawy, nie ka�dy b�dzie dla ciebie odpowiedni.

Samochód ch�odniczy mo�e by� 
ca�kiem ma�y. Ten powsta� 

w nadwoziu Citroëna Nemo.
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jazdów, jednak decydującą rolę odgrywa-
ją oczekiwania klientów. Mniejsi, którzy 
sami używają swojego samochodu, zwra-
cają uwagę, aby był praktyczny, wygodny 
podczas pracy i tani: tak w chwili zakupu, 
jak i potem, podczas jazdy. Dla dużych od-
biorców podstawowe znaczenie ma wła-
ściwa ochrona ładunku, która zabezpieczy 
ich przed stratami fi nansowymi. Zepsu-
tą żywność trudno sprzedać. Prowadząc 
przewóz niechlujnie, można narazić się 
na karę wymierzoną przez organy kontro-
li. Duże fi rmy korzystają z pracowników 
najemnych, a system wynagrodzeń rzad-
ko motywuje do pracy choć trochę lepszej 
niż taka, która pozwala utrzymać zatrud-
nienie. Nie mogąc polegać na ludziach, na-
bywcy ci inwestują w sprzęt. Przy czym 
i tu obowiązuje rachunek ekonomiczny 
i koszt inwestycji musi szybko się zwrócić. 
Pojazd, jako tylko „tragarz”, nie skupia na 
sobie uwagi menedżerów. Wymaga się od 
niego, aby nie sprawiał kłopotów i nikt nie 
ma ochoty tracić czasu na niuanse budo-
wy czy obsługi. 

Je�� z pod�ogi

Materiały na nadwozie do transpor-
tu żywności winny mieć w Polsce ate-
sty Państwowego Zakładu Higieny. Sama 
konstrukcja modelowej karoserii nie jest 
skomplikowana. Ot, prostopadłościan na 
podwoziu dostawczaka, ciężarówki, przy-
czepy lub naczepy. Poszycie zewnętrz-
ne, izolacja, poszycie wewnętrzne, drzwi 
– najczęściej jedne i agregat – jeśli potrzeb-
ny. W samochodach izotermicznych izo-
lacja ma grubość około 40 mm, w chłod-
niach 60, a lodowniach około 80 mm. Izo-
lacja to z reguły pianka poliuretanowa lub 
polistyren. Na poszycie zewnętrzne i we-
wnętrzne używana jest blacha aluminio-
wa lub stalowa, ocynkowana. Wykorzysty-
wany jest też laminat poliestrowo-szklany 
z warstwą żelkotu. Nadwozia takie wyróż-
niają się mniejszą wartością współczynni-

ka przenikania ciepła niż blaszane. „San-
dwiczowa” jak ściany podłoga może być 
pokryta ryfl owaną blachą aluminiową lub 
wylewką antypoślizgową. Zasadnicze za-
grożenia dla żywności są dwa: brud i cie-
pło (lub zimno) z otoczenia. 

Miejsca łączenia ścian i podłogi, 
a przede wszystkim krawędzie drzwi są 
źródłem mostków termicznych. Utrud-
niają one uzyskanie właściwej temperatury 
wewnątrz. Elementy nadwozia muszą być 
starannie składane, a miejsca styku zabez-
pieczone tak, aby ograniczyć do minimum 
możliwość przedostawania się tą drogą 
ciepła lub zimna. Zarówno docierającego 
z zewnątrz, jak i uciekającego z wnętrza. 
Przypomnę tu, że pojazdy izolowane ter-
micznie wożą ładunki potrzebujące opty-
malnej temperatury – niskiej lub podwyż-
szonej. Z tego też powodu agregaty zwa-
ne popularnie chłodniczymi miewają rów-
nież często funkcję ogrzewania. 

Idealne wnętrze winno być gładkie 
i pozbawione zakamarków, w których 
gromadzi się brud. Wygodne do dokład-
nego umycia i zdezynfekowania. Kłopo-
tliwe punkty to znowu łączenia oraz akce-
soria do mocowania ładunku. Ze wzglę-
dów higienicznych odpadają typowe oka 
w podłodze: potencjalne siedlisko kurzu 
i drobnoustrojów. Producenci proponu-
ją zagłębienia w ścianach bocznych lub 
szyny z zagłębieniami, w które wkłada się 
końce teleskopowych belek rozporowych, 
zapobiegających przemieszczeniu się ła-
dunku. Nie jest to rozwiązanie idealne, 
nie tylko ze względu na obowiązek zacho-
wania czystości. Ściany typowej izoter-
my nie mogą przenosić dużych obciążeń. 
Można podzielić nadwozie na przegrody, 
ale to zwiększa masę i koszty. Wielu na-
bywców radzi sobie, rozmieszczając ła-
dunek tak, aby sam siebie blokował. Wy-
jątkiem są lodownie, które prawie zawsze 
podzielone są na kilka komór, do których 
prowadzą osobne drzwi. W ten sposób ła-
twiej jest utrzymać bardzo niską tempe-

raturę, niezależnie od liczby postojów na 
rozładunek. 

Otwarcie drzwi nadwozia powoduje wy-
mianę ciepła z otoczeniem. Podczas zała-
dunku jest zwykle nieunikniona. Jednak 
w czasie kilkuetapowego rozładunku wy-
mianę tę ograniczają np. kurtyny z pa-
sków folii, umocowane wewnątrz. Moż-
na też założyć dodatkowe, wąskie drzwi 
w prawej ścianie, przez które wygodnie jest 
wyjąć towar nie dopuszczając do zbyt dłu-
giego kontaktu powietrza w ładowni z oto-
czeniem. 

Towary wymagające odmiennych tem-
peratur można wozić w jednym nadwo-
ziu podzielonym stałymi bądź składanymi 
lub przesuwanymi ściankami działowymi. 
Na rynku są agregaty wyposażone w wię-
cej niż jeden parownik. Stwarzają one od-
mienne warunki temperaturowe w każdej 
z wyodrębnionych w nadwoziu komór. 

Ubojnie i zakłady przetwórstwa mię-
sa korzystają z pojazdów wyposażonych 
w haki do przewozu półtusz zwierzęcych 
mocowane do sufi tu. Wymaga to od kon-
struktorów wzmocnienia dachu. Wytrzy-
małą konstrukcję musi mieć zawsze przed-
nia ściana chłodni, gdzie najczęściej przy-
mocowany jest agregat. 

Fantazja czy potrzeba?

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa, 
po opanowaniu podstawowych reguł gry 
i osiągnięciu, trudnego do zwiększenia, po-
ziomu przychodów, zainteresowanie udo-
skonaleniami wzrasta. Przychodzi pora „po-
lerowania” wydatków i myślenia perspek-
tywicznego. Wydaje się, że dla branży spo-
żywczej w Polsce zbliża się właśnie czas, gdy 
bardziej wyrafi nowane i lepiej dopasowane 
do indywidualnych wymagań rozwiązania 
transportowe będą coraz milej widziane.

Obowiązujący standard to izolowa-
ny kontener, wyposażony – jeśli trzeba 
– w agregat chłodniczy. Jest pojemny, 

Popularne na po�udniu Europy auta dostawcze 
w formie przednionap�dowych podwozi z pod�og� 
doskonale nadaj� si� do zabudowy nadwoziem 
ch�odniczym. S� dost�pne zarówno w modelach 
wielko�ci Scudo, jak i w wi�kszych, takich jak Ducato. 

Ch�odnia Nysa 501 z po�owy lat 60. 
Wn�trze by�o ch�odzone za pomoc� 
suchego lodu (CO2). Ma�e drzwi z boku 
ogranicza�y wymian� powietrza podczas 
cz��ciowego roz�adunku.

Ten Volkswagen Caddy jest naprawd� 
„cool”. Wyposa�ono go w nowoczesny 

agregat: niski i op�ywowy, który 
w relatywnie ma�ym stopniu pogarsza 

w�asno�ci aerodynamiczne auta.
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ustawny, ma płaską podłogę. Jednak pod-
łoga ta jest wysoko, a samo nadwozie ma 
niekorzystny kształt z punktu widzenia 
aerodynamiki. Przyczynia się do wzrostu 
oporów powietrza, a zatem zużycia paliwa. 
Wystając poza obrys kabiny, może u kie-
rowcy budzić obawy podczas manewro-
wania. Środek ciężkości pojazdu jest wy-
żej, co negatywnie wpływa na zachowanie 
stabilności podczas szybkiej jazdy. Moż-
na to dotkliwie odczuć w sytuacji awaryj-
nej, np. gdy trzeba szybko zmienić pas ru-
chu, aby ominąć przeszkodę. Wreszcie po-
woduje wzrost hałasu przy dużej prędko-
ści, do czego przyczyniają się również lu-
sterka wsteczne na wydłużonych ramio-
nach – nota bene łatwiej ulegające przez 
to uszkodzeniom, zwłaszcza w nadwiślań-
skiej krainie wąskich dróg z nieprzycięty-
mi gałęziami po bokach. 

Alternatywą jest izoterma czy chłodnia 
w nadwoziu standardowego, fabrycznego 
furgonu. Pojazdy takie spotyka się głównie 
na zachodzie Europy, ale przypomnijmy, 
że już na początku lat 60. powstała u nas 
Nysa NC-62 wyposażona w typową, furgo-
nową karoserię izolowaną termicznie two-
rzywem Pianizol. Poszycie wewnętrzne ła-
downi wykonano z blach aluminiowych. 
W środku była komora na suchy lód oraz 

półki na towar. Pojawiające się od tam-
tej pory nowe modele Nysy były dostępne 
również w tej odmianie. Charakterystycz-
ne, małe drzwi boczne służyły ogranicze-
niu „ucieczki” chłodu z wnętrza. 

Obecnie tego typu zabudowę można 
wykonać w dowolnym furgonie integral-
nym dostępnym na rynku. Oferowane są 
również dostosowane wielkością i wy-
dajnością agregaty chłodnicze. Oczywi-
ście zabudowa zmniejsza ładowność po-
jazdu oraz przestrzeń ładunkową, co jest 
najbardziej dotkliwe w małych samocho-
dach, lecz ma inne zalety. Nie powiększa 
gabarytów pojazdu i nie wpływa znaczą-
co na jego własności jezdne i wygodę pro-
wadzenia. Poza tym, jeśli użytkownik nie 
wozi jednorazowo dużego ładunku i za-
mówi zabudowę chłodniczą na bazie ma-
łego samochodu, ma zagwarantowane ni-
skie zużycie paliwa. 

Agregat może być umieszczony na da-
chu auta lub w zagłębieniu spojlera nad ka-
biną. Wtedy nie zwiększa wysokości całko-
witej i jest lepiej osłaniany przed przypad-
kowym uszkodzeniem. 

Krokiem pośrednim do zabudowy kon-
tenerowej jest powiększony, przestrzen-
ny furgon na bazie seryjnego podwozia 
z podłogą (platformą). Samochody w tej 

Producent preparatów leczniczych oraz ko-
smetyków piel�gnacyjnych, potrzebuje pojazdów 
do specyficznego rodzaju transportu. Zamówio-
no wi�c trzyosiowe podwozie z zabudow� ch�odni-
cz�, z silnikiem o du�ej mocy 510 KM i dmc 26 ton.

„W�asnym transportem rozwozimy produkty 
naszej firmy do 14 oddzia�ów w ca�ym kraju – po-
wiedzia� Tomasz Kowalczuk z firmy Ziaja. – Sa-
mochód musi zabra� 23 palety, ale nie mo�e to 
by� ci�gnik z naczep�, ze wzgl�du na lokaliza-
cj� punktów docelowych. Dlatego zdecydowali-
�my si� na pojazd jednocz�onowy, o maksymal-
nej dopuszczalnej d�ugo�ci 12 m”.

„Chodzi�o równie� o to, �eby pojazd by� dyna-
miczny, a jednocze�nie oszcz�dny pod wzgl�dem 
zu�ycia paliwa – dodaje Jacek B�aszkowski, za-
st�pca dyrektora Oddzia�u DBK w Gda
sku-Sza-
dó�kach. – Dlatego skonfigurowali�my nietypowo 
uk�ad nap�dowy, z najszybszym prze�o�eniem tyl-
nego mostu, aby silnik móg� pracowa� na relatyw-
nie niskich obrotach, zachowuj�c dobr� dynamik�”.

Podgrzewana ch�odnia
Firma Ziaja odebra�a niedawno 
nowozakupionego, trzyosiowego 
DAF-a XF 105.510, z ch�odni� 
Igloocar, agregatem ch�odniczym 
i... piecem!

Pojazd wyposa�ony jest w agregat ch�odniczy, 
mi�dzyosiowy Carrier Supra 850U oraz zamon-
towany w podwoziu piec Eberspächer o mocy 
5,6 kW do ogrzewania �adowni. Przy przewozie 
farmaceutyków zazwyczaj wymagane jest utrzy-
mywanie temperatury od +15 do +25°C. Sch�o-
dzenie �adowni w upalne dni to „chleb powsze-
dni”, wi�kszym wyzwaniem jest zapewnienie od-
powiedniej temperatury zim�. Zastosowany pie-
cyk pozwala wozi� tak delikatny towar nawet 
podczas najwi�kszych mrozów.

Pojazd z kabin� Super Space Cab wyposa�o-
ny jest m.in. w zautomatyzowan� skrzyni� bie-
gów AS-Tronic, zwalniacz (hamulec dekompre-
syjny MX Engine Brake) i automatyczn� klima-
tyzacj�. Zastosowano w pe�ni pneumatyczne za-
wieszenie, które zapewnia komfortow� jazd� kie-
rowcy, ale te� odpowiednie warunki do przewozu 
delikatnego towaru. �

Fot. DAF

Zabudowa na podwoziu z pod�og� firmy Renault. 
Stopie� pomi�dzy ch�odni� w standardowym 
nadwoziu furgonu, a kontenerem. Ma nisk� 
pod�og�, drzwi po dach i du�� obj�to��.

Typowy, ale tylko na pozór. W kontenerze 
jest sk�adana �cianka dzia�owa, która 
pozwala wozi� produkty wymagaj�ce 
odmiennego traktowania ni� pozosta�e.

Rozwi�zanie do�� typowe, 
ale skuteczne: pozioma belka 
na szynach zapobiega 
przesuwaniu si� �adunku.

Pomys�owy system zabezpieczenia 
�adunku z belkami rozporowymi, 
które mo�na umocowa� do g�adkich 
�cian ch�odni czy izotermy.

Ch�odnia francuskiej firmy 
Chereau. Wewn�trz widoczne 
s� prowadnice dla haków, na 

których wieszane s� pó�tusze.

www.truck-van.pl

10/201118 TruckTruckVan&

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNECh�odnieCh�odnie

TRUCK 10-2011.indd   18 2011-10-04   22:26:33



postaci oferowane są najczęściej przez pro-
ducentów aut dostawczych z przednim na-
pędem: Fiata, Citroëna, Peugeot i Renault 
i to w różnych segmentach masy całkowi-
tej i ładowności. W modelach bazujących 
na autach klasy 3,5 t przestrzeń ładunkowa 
furgonu może sięgać 22 m3. Wnętrze ma 
regularny kształt, zakłócony jedynie nad-
kolami. Pojazd jest duży, ale ma korzyst-
niejsze własności aerodynamiczne niż 
podwozie z kontenerem. Wersje pozba-
wione izolacji oraz izotermy odznaczają 
się niższą masą. Możliwe jest również zbu-
dowanie chłodni. Załadunek jest wygodny. 
Tylne drzwi sięgają dachu i kładą płasko na 
bokach nadwozia, jak w zabudowie konte-
nerowej, ale podłoga jest wyjątkowo nisko. 
Do wnętrza można wygodnie wejść i cho-
dzić po nim w pozycji wyprostowanej. Do-
datkowe akcesoria, takie jak półki, czy sys-
tem mocowania ładunku przystosowują 
pojazd do towaru, jaki wozi. 

Pude�ka miejskie 
i dalekobie�ne

Zabudowę kontenerową można adapto-
wać do każdego podwozia. Ba! Można ją 
przekładać między samochodami. Jedno 
nadwozie może więc „przeżyć” np. dwa 

podwozia, co ogranicza wydatki nabyw-
cy. Wyjątkiem są chłodnie, które w okre-
ślonym wieku mogą służyć już tylko jako 
izotermy czy wręcz furgony, tracą bowiem 
swoje własności izolacyjne. 

Długość pokonywanych tras oraz rodzaj 
ładunku wpływają na wielkość i wyposaże-
nie zabudowy. Bardziej urozmaicone są wa-
rianty do dystrybucji, zwłaszcza ciężkiej. 
Tylne drzwi są zastępowane lub uzupełnia-
ne windą załadowczą, która może również 
pełnić funkcję rampy. Samo nadwozie dys-
trybucyjne jest mocowane bądź na cięża-
rówce, bądź przyczepie lub naczepie. Jeśli 
przyczepa jest chłodnią – ma własny agre-
gat. Naczepy są różnej wielkości. Od typo-
wych do krótkich, nawet jednoosiowych. 
Mniejsze modele znajdują zastosowanie 
w ruchu miejskim i lokalnym, zaopatru-
jąc np. popularne dyskonty. Niemal zawsze 
wyposażane są w oś skrętną, usprawniającą 
poruszanie się w ciasnych miejscach. 

Zabudowy aut dostawczych oraz na-
czepy do ruchu długodystansowego są 
mniej wymyślne. Spotyka się w nich nie-
kiedy specjalne systemy mocowania ła-
dunku, a w naczepach dwupoziomowe 
podłogi lub przegrody (ściany grodzio-
we) pozwalające wozić zróżnicowany to-
war w odmiennych warunkach. Ściany te 

Interesuj�ca ch�odnia holenderskiej 
firmy Van Eck. Nisko biegn�ca pod�oga 
daje dobry dost�p do wn�trza, a towar 
mo�na uk�ada� pi�trowo.

Chodnia Krone dla 
niecierpliwych: sk�adane 

�ciany przyspieszaj� 
za�adunek.

Ch�odnia Schmitz-Cargobull z agregatem 
Pegaso firmy Mitsubishi. Wybór agregatu 
to jedna z kluczowych decyzji. Warto 
inwestowa� w urz�dzenia oszcz�dne i takie, 
które maj� zagwarantowany dobry serwis. 

W ci��kiej dystrybucji kontener wyposa-
�any jest zwykle w wind� za�adowcz�. 

W Mercedesie na zdj�ciu pe�ni ona funkcj� 
drzwi. Górn� cz��� otworu zas�ania 

umocowana poziomo na zawiasach klapa.

są składane, nie utrudniają zatem zała-
dunku i rozładunku. 

Izotermy i chłodnie oferowane są zarów-
no przez małych, jak dużych producen-
tów. Mali są na ogół elastyczni i potrafi ą 
dać wspaniały popis pomysłowości i umie-
jętności dostosowania zabudowy do najści-
ślejszych wymogów nabywcy. Duzi zapew-
niają stabilną jakość (co nie zawsze znaczy, 
że bardzo wysoką) i dogodny dostęp do ser-
wisu, co ma znaczenie głównie w przycze-
pach i naczepach. Same nadwozia są na-
rażone przede wszystkim na uszkodzenia 
mechaniczne, choć z wiekiem pojawiać się 
mogą nieszczelności czy awarie wynikają-
ce ze zmęczenia materiału i rozluźnienia 
połączeń. Warto tu wspomnieć, że uszko-
dzenia ścian można dość skutecznie napra-
wiać, niezależnie czy „sandwicz” pokrywają 
z wierzchu blachy, czy tworzywa sztuczne. 

Podstawą wyboru pojazdu muszą być 
warunki, w jakich winien być przewożony 
ładunek. Jednak rodzaj, wielkość i wyposa-
żenie zabudowy muszą współgrać przede 
wszystkim z potrzebami nabywcy i prze-
widywanym sposobem użytkowania. Nie 
zawsze trzeba podążać za wyborem in-
nych, lepiej wsłuchać się w siebie. �

Micha� Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Dylematy wspó�czesnego transportu nie 
omijaj� ch�odni. Kögel proponuje pojazd 
o zwi�kszonej d�ugo�ci, do którego 
ustawodawca wci�� nie mo�e si� przekona�. 

Ch�odzone nadwozie 
wymienne. Agregat 
u�o�ony w niszy mie�ci si� 
w obrysie nadwozia.

Naczepa do dystrybucji City Liner jest wyposa�ona w pojedyncz� o� skr�tn� 
i wind� za�adowcz�. Pojazd jest skomplikowany i nie tani, ale du�ym 
sieciom tanich sklepów pozwala sporo zaoszcz�dzi� na koszach transportu. 
Jednorazowo zabiera du�o towaru, a roz�adowanie go zajmuje ma�o czasu. 
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PRZEGL�D ZABUDÓW CH�ODNICZYCHPRZEGL�D ZABUDÓW CH�ODNICZYCH

 FIRMA 
ZAKRES US�UG

 FIRMA 
ZAKRES US�UG

Alu Trans System

Alutech

Annmon

ASO Marek O	mi
ski

Auto Adapta

Auto Boss Nadwozia

Auto Ch�odnia Marian Piechowiak

Auto Klima

Auto Nadwozia Bednarczyk

Auto Nadwozia Matczak

Body Plus

Burg

Car Frost Servis

Cargotech Nadwozia Samochodowe

Cargo-Wit Nadwozia Samochodowe

Centercars

Chereau

D.A.C Zabudowy Samochodowe

DPR Przemys�aw Runowski

Feldbinder

Frost Serwis

G.Magyar

Gruau

Igloocar

Iglootruck

Kastpol

Karoseria Bydgoszcz

Kässbohrer

Kerstner

Kögel

Krone

Lamberet

Mega

Met-Mat-Pol

Mig-Trans

Miko

Montracon

Mors-Borek

Moto Wektor

MR Auto

Nadwozia Partner

Polimerc

Pony Auto Polska

Pryzmat Nadwozia Samochodowe

Romcar Roman �o��d	

Schmitz
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PRZEGL�D ZABUDÓW CH�ODNICZYCH

 FIRMA 
ZAKRES US�UG

ZABUDOWY CHŁODNICZE

Zabudowy dostawcze Zabudowy ciężarowe

 serwis zabudów serwis agregatów

 chłodnie kontener

 chłodnie furgon

izotermy kontener

 izotermy furgon naczepy izotermy izotermy

naczepy chłodnie chłodnie

cysterny przyczepy izotermy

silosy przyczepy chłodnie

11 55 99

66 1010

77 1111

88 1212

1313

22

1414

33

44

Schwarzmüller

Simatra

Sommer

Spitzer Silo

Termotrans

Thermo Cars

TIM

Trailor

Twormar

Vecto

Webster Service

Wesob

Wielton

WSK PZL Krosno

Oddzia� Warszawa
Jawczyce / Warszawy
05-850 O�arów Mazowiecki
tel.: +48 (22) 721 02 72
fax: +48 (22) 721 02 71

Cargotec Poland Sp. z o.o.
Kowanowo 22, 64-600 Oborniki
tel.: +48 (61) 296 63 64
fax: +48 (61) 296 63 65
www.cargotec.com

CARGOTEC POLAND

najwi�kszy w Polsce 
dostawca pla� orm dla dystrybucji

� NAJBARDZIEJ NIEZAWODNA MARKA PLATFORM ZA�ADOWCZYCH 
NA RYNKU

� PRZEGL�DY OKRESOWE I BADANIA UDT

� SERWIS I SPRZEDA� CZ��CI ZAMIENNYCH DO WIND ZEPRO, AMA I DEL

Bär Cargolift – więcej niż tylko urządzenie
Najlepsze urządzenia – najlepszy serwis. 

www.baer-cargolift.pl
info@baer-cargolift.pl

ZAPRASZAMY 
do naszych oddziałów serwisowych:

Dzia� Handlowy: 
058 511 63 57, 0668 838 467

Oddzia� Kraków
Tel. 0604 642 598 
Oddzia� Warszawa

Oddzia� Pozna�
Tel. 0608 376 183

Oddzia� Gda�sk
Tel. 0602 362 326

Tel. 0606 715 738
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Na rynku jest kilkadziesiąt mode-
li agregatów. Czołowi producenci to 
Th ermo King, Zanotti i Carrier. Do-

stępne są również agregaty takich fi rm jak: 
Safk ar, Diavia, Hwa-Sung-Th ermo, Lu-
mikko, Autoklima i Konvekta. Który wy-
brać? Najlepiej wybór agregatu pozostawić 
fi rmie wykonującej zabudowę chłodniczą, 
ponieważ potrafi  ona dostosować agre-
gat do pojemności przestrzeni chłodzo-
nej, wymaganej temperatury chłodzenia 
i czasu transportu. Kupując agregaty, trze-
ba mieć również na uwadze łatwą dostęp-
ność części zamiennych i stacji serwiso-
wych nie tylko na terenie Polski. 

W ofercie są urządzenia z pojedynczym 
zasilaniem, które utrzymują niską tempe-
raturę w komorze tylko podczas pracy sil-
nika samochodu, albo z podwójnym za-
silaniem, które chłodzą zarówno podczas 

pracy silnika samochodu, jak również na 
postoju, po podłączeniu do sieci elektrycz-
nej 220 V. Najbardziej uniwersalne są agre-
gaty chłodnicze zasilane własnym silni-
kiem spalinowym, które mogą pracować 
w każdych warunkach bez zewnętrznych 
źródeł zasilania. W samochodach dostaw-
czych można też stosować agregaty chłod-
nicze napędzane z akumulatora, alterna-
tora lub przez prądnicę pojazdu. W zależ-
ności od rodzaju środka transportu agre-
gaty chłodnicze dzielimy na montowane 
na samochodach dostawczych, ciężaro-
wych i przyczepach oraz naczepach. Bez 
względu na typ, agregaty są drogie i zna-
cząco wpływają na cenę nadwozi chłodni-
czych. „Urządzenia te w podstawowej wer-
sji przeznaczone do samochodów dostaw-
czych kosztują od około 2 tys. do 9 tys. 
euro (cena netto), do ciężarowych napę-

dzane własnym silnikiem Diesla od 11 tys.
do 21 tys. euro, a do naczep powyżej 
22 tys. euro” – mówi Jacek Gad, handlo-
wiec z fi rmy Igloocar wykonującej zabu-
dowy chłodnicze na zamówienie. Za do-
datkowe opcje agregatu trzeba zapłacić 
w sumie nawet kilka tysięcy euro. W za-
mian możemy otrzymać m.in. rejestrator 
temperatury z drukarką, system redukcji 
hałasu, system multitemperatury, możli-
wość zasilania z sieci elektrycznej, ogrze-
wanie, klimatyzację, czujnik otwarcia za-
budowy chłodniczej oraz system pozycjo-
nowania pojazdu i zarządzania temperatu-
rą wewnątrz zabudowy. 

Oferta króla

Agregaty chłodnicze Th ermo King do 
samochodów dostawczych występują w se-

Ch�ód na ka�d� okazj�
Samochodowe nadwozia izotermiczne, ch�odnicze i mro	nie maj� odpowiednio 
dobrane agregaty ch�odnicze, które umo�liwiaj� przewóz artyku�ów �ywno�ciowych 
utrzymywanych w temperaturze od +16 do –20°C.
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sterownik Direct Smart Reefer. Do tej serii 
należy m.in. agregator B-100-10 do prze-
wozu towarów schłodzonych lub mrożo-
nych zasilany z alternatora lub akumula-
tora pojazdu i B-100-20 zasilany z akumu-
latora lub z sieci. Zapewniają one tempe-
raturę –20°C przy kubaturze zabudowy do 
2,5 m3, a temperaturę +6°C przy kubatu-
rze do 6 m3. Jednokomorowe agregaty se-
rii C są przeznaczone wyłącznie do prze-
wozu produktów świeżych w temperaturze 
do +3° C – również przy wysokiej tempe-
raturze otoczenia i mają zasilanie od silni-
ka pojazdu. Maksymalną wydajność uzy-
skuje agregat C 300 w zabudowach o ku-
baturach do 27 m3 (w przypadku modelu 
C-100 do 13, a C-200 do 19 m3). Najbar-
dziej wydajne są agregaty z serii V (wersje 
od 100 do 300), zasilane od silnika pojaz-
du lub z instalacji 400 V/230 V. Występują 
w aplikacji jedno- lub dwukomorowej i są 
przeznaczone do utrzymywania tempera-
tury produktów chłodzonych, mrożonych 
i głęboko mrożonych – również przy wy-
sokiej temperaturze otoczenia.

Agregaty z serii V w wersji od 400 do 
700 instalowane są w samochodach cię-
żarowych. Mogą obsługiwać zabudowy 
o kubaturze do 55 m3 (dla temperatury ła-
dunku +6°C). Do zabudów na ciężarów-
kach do niedawna służyły również  agre-
gaty chłodnicze serii MD i TS, zasilane 
od silnika lub z instalacji 230 V, jedno- 
i wielokomorowe, przeznaczone do utrzy-
mywania temperatury produktów chło-
dzonych, mrożonych i głęboko mrożo-
nych – również przy wysokiej temperatu-
rze otoczenia. Zastąpiły je agregaty z no-
wej serii oznaczonej literą T. Jak informuje 
producent, główną zaletą nowego produk-
tu jest większa wydajność przy mniejszym 
obciążeniu silnika, co pozwala na dokład-

niejszą kontrolę temperatury przewożone-
go ładunku. Wiąże się to również z większą 
oszczędnością paliwa. 

Th ermo King wprowadził też serię no-
wych agregatów naczepowych SLX z wła-
snym napędem, które oferują bardziej za-
awansowane rozwiązania techniczne niż 
znane wcześniej urządzenia z serii SL. 
Agregaty SLX zapewniają niższe zużycia 
paliwa, niemal bezgłośne działanie, sku-
teczne zabezpieczenie ładunku i prostą ob-
sługę. Wszystkie agregaty SLX objęte są 
pełną, 24-miesięczną gwarancją fabrycz-
ną. W wyposażeniu standardowym posia-
dają rejestratory danych CargoWatch, re-
jestratory konserwacji i serwisowania Se-
rviceWatch oraz programowanie ustawień 
agregatu OptiSet Plus. Do zastosowania 
w samochodach ciężarowych i naczepach 
służą ponadto innowacyjne agregaty krio-
geniczne z serii ST-CR, które wykorzystu-
ją do kontroli temperatury skroplony dwu-
tlenek węgla zamiast tradycyjnego czynni-
ka chłodniczego R404 lub R134. Agregaty te 
mają bardzo dużą wydajność chłodniczą, co 
jest szczególnie przydatne w miejskiej dys-
trybucji towarów mrożonych, gdzie mamy 
do czynienia z częstym rozładunkiem. Po-
nadto niski poziom hałasu (ok. 50 dB) eli-
minuje uciążliwości i ograniczenia w czasie 
pracy nocą. Producent oferuje agregaty jed-
notemperaturowe ST-CR 200 i ST-CR 300, 
wielotemperaturowe ST-CR MT do cięża-
rówek oraz CT-15 (jednotemperaturowe) 
i CT-15 Spectrum (wielotemperaturowe) 
do naczep chłodniczych.

W�oskie klimaty

Kolejny z czołowej trójki producentów 
agregatów chłodniczych, fi rma Zanotti 

rii B, C i V. Podstawowe urządzenia, ozna-
czone literą B, służą głównie do przewozu 
świeżych produktów w małych pojazdach 
dostawczych. Są to urządzenia jednoko-
morowe zasilane elektrycznie i nie wyma-
gają montażu sprężarki w komorze silnika. 
Wyposażone są w elektroniczny kabinowy 
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Agregaty samochodowe FZ328, FZ338, 
FZ348 dla temperatury dodatniej oraz 
ujemnej są napędzane silnikiem pojazdu 
(pojedynczy blok z kompresorem jest za-
instalowany na silniku pojazdu). Urządze-
nia te znajdują zastosowanie w zabudo-
wach chłodniczych średnich i dużych cię-
żarówek. Identyczne przeznaczenie mają 
agregaty samochodowe z serii DFZ425, 
DFZ430, DFZ435, DFZ465, DFZ495 (te 
dwa ostatnie z opcją multitemperatury). 

Jednostki te wyposażono w trzycylindro-
wy silnik Perkinsa. Agregaty samochodo-
we z serii DFZ465U, DFZ495U monto-
wane są pod podwoziem (skraplacz i sil-
nik Diesla są montowane pod podwoziem 
pojazdu, natomiast parownik wewnątrz 
zabudowy). Producent oferuje również 
ultrapłaską wersję parownika, niższą pra-
wie o 1/3 w porównaniu do wersji stan-
dardowej. Na zamówienie agregaty te 
mogą być wyposażone w wersję multi-
temperaturową. Z kolei agregaty TFZ614 
i TFZ620 zapewniają wymagane tempera-
tury w naczepach chłodniczych o długo-
ści 15 m. Oferują one napęd z własnego 
silnika Diesla i całkowicie automatyczną 
kontrolę temperatury przy pomocy mi-
kroprocesorów.

Na noc i na dzie�

Najmniejszy agregat chłodniczy fi rmy 
Carrier Transicold to Basic 700 z napę-
dem od alternatora samochodu dostaw-
czego. Jest wyjątkowo cichy, w związku 
z czym wyjątkowo przydatny do dystry-
bucji nocnej w aglomeracjach miejskich. 
Gama napędzanych alternatorem urzą-
dzeń chłodzących Neos dla małych pojaz-
dów dostawczych powiększyła się o agre-
gat Neos 100 S z systemem typu split dla 
pojazdów z przestrzenią ładunkową do 
6 m3. Jest on montowany na dachu po-
jazdu, aby zapewnić dodatkowe miejsce 
w przestrzeni ładunkowej, a jego niewiel-
ki parownik można zainstalować nawet 
w najmniejszych przedziałach ładunko-
wych. Z kolei Viento to gama podstawo-
wych agregatów chłodniczych do więk-
szych samochodów dostawczych o zabu-
dowach do 28 m3. Są napędzane bezpo-
średnio z silnika pojazdu i mają system 
grzania gorącym gazem przy niskich tem-
peraturach otoczenia.

oferuje trzy popularne modele do samo-
chodów dostawczych. Najmniejszy – F10D 
ma sprężarkę uruchamianą za pomocą sil-
nika pojazdu albo silnikiem elektrycznym 
zasilanym z sieci. Model F10M wyposażo-
ny jest w kompresor uruchamiany za po-
mocą silnika elektrycznego zasilanego 
z akumulatora o napięciu 12 V prądu stałe-
go z pojazdu lub w zastępstwie korzystają-
cego z sieci elektrycznej zewnętrznej. Taki 
sam napęd ma model FZ114. 

Carrier NEOS 100 S to system typu split dla 
pojazdów u�ytkowych z przestrzeni� �adunkow� 
do 6 m3 montowany jest na dachu pojazdu, 
aby nie ogranicza� miejsca w �adowni. 
Niewielki parownik mo�na zainstalowa� nawet 
w najmniejszych przedzia�ach �adunkowych.

Agregat naczepowy Zanotti TFZ za po-
moc� mikroprocesora automatycznie 

kontroluje temperatur� w ch�odni.

Agregaty samochodowe z serii DFZ465U, DFZ495U montowane s� pod podwo-
ziem (skraplacz i silnik Diesla, natomiast parownik wewn�trz zabudowy).

Agregaty z serii V, wersje od 100 do 300 s� 
montowane ma ma�ych pojazdach dostawczych. 
Wyst�puj� w aplikacji jedno- lub dwukomorowej 
i utrzymuj� temperatur� produktów ch�odzonych, 
mro�onych i g��boko mro�onych – równie� przy 
wysokiej temperaturze otoczenia.

Aby �adunek by� bezpieczny, ró�nice temperatury 
w naczepie musz� zosta� ograniczone do 

minimum. Urz�dzenia SLX wyposa�ono w wi�kszy 
wlot powietrza do parownika oraz wydajniejsz� 

turbin�, co u�atwia przepuszczenie wi�kszej ilo�ci 
powietrza przez �adunek.

Carrier Vector 1550 City spe�nia
wymagania dostaw realizowanych 
noc�. Agregat jest elektryczny, 
co wi��e si� z niskim zu�yciem 
paliwa, wi�ksz� niezawodno�ci� 
i niewielk� mas�.
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Bardziej zaawansowane technologicz-
nie są agregaty chłodnicze należące do ro-
dziny Xarios znajdujące wszechstronne za-
stosowanie zarówno w samochodach do-
stawczych, jak i w ciężarowych. Agregaty 
te umożliwiają transport świeżych i mro-
żonych towarów w systemach jedno- i wie-
lotemperaturowych, w pojazdach z zabu-
dową chłodniczą o pojemności od 8 do 
48 m3. Dostępne są wersje z napędem tylko 
od silnika pojazdu lub z napędem od silni-
ka pojazdu i z sieci elektrycznej.

Agregaty Supra, przeznaczone już wy-
łącznie do samochodów ciężarowych z za-
budową chłodniczą, mają napęd od wła-
snego silnika Diesla i służą do dystrybu-
cji towarów wymagającej wielokrotne-
go otwierania drzwi. Supra 450/550, Su-
pra 750 i Supra 850/950 mają prostą ob-
sługę dzięki sterowaniu mikroprocesoro-
wemu EasyCOLD. Zastosowanie sterowa-
nia EasyCOLD powoduje również zmniej-
szenie zużycia paliwa dzięki automatycz-
nemu systemowi start/stop oraz obniże-
nie kosztów przeglądów dzięki funkcji au-
todiagnostyki.

Nowe agregaty do naczep chłodniczych 
Vector 1550 i Vector 1550 City bazują na 
sukcesie agregatu Vector 1850, łącząc moc 
14 800 W z niższym zużyciem paliwa. Jak 
zapewnia producent, optymalizację zuży-
cia energii w agregacie Vector 1550 osią-
gnięto dzięki opatentowanemu połącze-
niu hermetycznej sprężarki z ekonomize-
rem umożliwiającym korzystanie z silni-
ka wysokoprężnego o pojemności 1,5 li-
tra. Podczas obniżania temperatury do 
żądanej wartości, ekonomizer zapew-
nia wzrost wydajności chłodzenia nawet 
o 40%. Ponadto jest to możliwe w czasie 
o 25% krótszym w porównaniu z konwen-
cjonalną technologią. Producent podkre-
śla, że nowy agregat wyposażono w bez-
pośredni interfejs sterowania LogiCOLD 
oraz przyjazny dla użytkownika sterow-

Uniwersalny rejestrator temperatury. Mo�na 
go zainstalowa� w ka�dym poje
dzie i wspó�pracuje 
z ka�dym agregatem. Posiada 4 czujki temperatury. 
Generuje wydruki z zarejestrowanymi danymi 
w formie tabelarycznej i graficznej.

nik, który można dostosować tak, by pa-
sował do różnych schematów dystrybucji 
i rodzajów przewożonych towarów. Agre-
gat Vector 1550 można także opcjonalnie 
wyposażyć w COLDTrans – internetowy 
system monitorowania temperatury.

Pe�na kontrola

Dużą rolę w transporcie towarów głę-
boko zmrożonych w temperaturach –20°C 
odgrywają agregaty chłodnicze eutektycz-
ne. Są to panele utrzymujące stałą tempe-
raturę w ładowni nawet w przypadku czę-
stego otwierania przedziału chłodnicze-
go. Płyty, umieszczone na górze lub z boku 
wewnętrznego zbiornika kontenera izo-
termicznego utrzymują i odnawiają sta-
łe zimno dzięki energii wytwarzanej przez 
topnienie roztworu eutektycznego. Oddają 
one zimno nagromadzone podczas wcze-
śniejszego pobytu w mroźni.

W zaawansowanym transporcie chłod-
niczym liczy się nie tylko zakup odpowied-
niego agregatu chłodniczego, ale wręcz 

niezbędne stają się urządzenia i oprogra-
mowanie służące do monitorowania pra-
cy agregatu, stanu przewożonego ładun-
ku oraz temperatur nastawy, wydmuchu 
i powrotu. Rozwiązania telematyczne pro-
ducentów agregatów chłodniczych umoż-
liwiają: przekazywanie danych o tempe-
raturze ładunku w czasie rzeczywistym, 
zminimalizowanie ryzyka zepsucia ładun-
ku, bieżące śledzenie tras przewozów, co-
dzienne monitorowanie danych i alarmów. 
Rejestratory temperatury mają możliwość 
rejestracji poza temperaturą również in-
nych zdarzeń dotyczących transportu, jak 
otwarcia drzwi czy odszranianie (mają do 
sześciu czujników przekazujących aktu-
alne dane). Zapewnia to przewoźnikowi 
pełną i wiarygodną dla odbiorcy historię 
transportu. Program rejestratora umożli-
wia wczytanie danych do komputera PC 
lub wydruk pełnej historii zapisu z wbudo-
wanej drukarki. �

Micha� Donda 
Fot. Carrier, DAF, Thermo King, Zanotti
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W łaściwy dobór opon jest kluczo-
wy dla bezpieczeństwa. Ma rów-
nież spore znaczenie dla kiesze-

ni przewoźnika. Odpowiednie ogumienie 
zimą może uchronić przed niekontrolo-
wanym poślizgiem lub utknięciem na dro-
dze w najmniej odpowiednim momencie. 
Zimą pogoda jest nieprzewidywalna.

Kiedy zimówki?

Warto zaznaczyć, że określenie „opony 
zimowe” jest niejednoznaczne. Powszech-
nie za takie uznaje się opony błotno-śnie-
gowe, które najczęściej oznaczane są sym-
bolem M+S. Jednak należy pamiętać, że 
tego typu opony są dostosowane do oka-
zjonalnej jazdy po śliskiej nawierzchni 
i nie powinno się ich używać zamiennie 
z oponami zimowymi. Opony zimowe mają 
nie tylko odpowiedni wzór bieżnika przy-
stosowany do poruszania się po śniegu i lo-
dzie, ale również stosuje się w nich specjal-
ne mieszanki, które zapewniają dobrą przy-
czepność przy niskiej temperaturze. 

Biorąc pod uwagę naszą strefę klima-
tyczną, można by uznać, że opony błot-
no-śniegowe w zupełności powinny wy-
starczyć. „Na polskich drogach w zde-
cydowanej większości wystarczą opony 
o zwiększonej przyczepności w trudnych 
warunkach pogodowych” – zaznacza To-

masz Młodawski, menedżer produktu, Mi-
chelin Polska. Podobnego zdania jest An-
drzej Paczkowski, ekspert ds. produktu 
w Pirelli: „W przypadku samochodów cię-
żarowych wymiana opon na zimowe nie 
jest koniecznością. Jednak stosowanie ta-
kich opon zwiększa komfort psychiczny 
kierowcy oraz bezpieczeństwo.” Zastrze-
ga jednak, że biorąc pod uwagę ostatnie 
zimy w Polsce, w transporcie regionalnym, 
z dala od głównej drogi czy autostrady, 
opona zimowa zwiększa szansę dojazdu 
na czas. Dobór opon zależy więc od wielu 
czynników, które należy brać pod uwagę. 
„Montaż opon zimowych uzależniony jest 
od warunków atmosferycznych i tras, po 
których muszą poruszać się ciężarówki lub 
autobusy. Inną specyfi kację będzie miał 
pojazd jadący na zachód, a inną na północ. 
Lokalne regulacje prawne np. w Norwegii 
czy Szwecji nakładają już obowiązek mon-
tażu opon zimowych. W innych przypad-
kach wystarczające jest posiadanie opon 
z oznaczeniem M+S oraz dodatkowo w ra-
zie potrzeby zestawu łańcuchów” – zauwa-
ża Dariusz Mindak, Senior Field Engineer, 
Bridgestone Polska.

Zawsze w gotowo�ci

Europejskie ustawodawstwo w niektó-
rych krajach nakazuje zimą zakładanie 

opon M+S, w innych nakłada obowiązek 
wożenia ze sobą łańcuchów zimowych. 
Generalnie wymagane jest przygotowa-
nie się do stawienia czoła żywiołowi. Opo-
ny zimowe narzucone przez ustawodaw-
cę to wyjątek. Praktycznie wszędzie prze-
pisy określają jednak wymaganą minimal-
ną głębokość bieżnika. „To ważny element, 
który ma decydujący wpływ na parametry 
trakcyjne w warunkach zimowych. Produ-
cenci rekomendują wymianę opon M+S, 
gdy głębokość bieżnika spada poniżej 
4-5 mm. Dlatego też systematyczna kon-
trola stanu ogumienia, minimalnej głę-
bokości bieżnika może w decydujący 
sposób zredukować ryzyko wystąpienia 
poślizgu” – podkreśla Dariusz Mindak. 
Warto o tym pamiętać. Brak odpowied-
niego bieżnika może nas sporo koszto-
wać. „Kiedy za przyczynę wypadku uzna-
ne zostaną ‘nieodpowiednie opony’, kon-
sekwencje mogą być bardzo poważne. 
W ruchu tranzytowym może to stanowić 
spore utrudnienia, ponieważ w jednym 
kraju przepisy niekiedy określają minimal-
ną głębokość bieżnika na poziomie 1 mm, 
a za kolejną granicą może to być już 6 mm. 
Z kolei w innym państwie konieczne może 
być użycie łańcuchów. Posiadanie opon zi-
mowych z bieżnikiem o głębokości min. 
6 mm gwarantuje, że pojazd spełnia wy-
magania prawne w tym względzie oraz za-

Bia�e Bia�e 
szale�stwoszale�stwo

Ostatnimi laty zima nas nie oszcz�dza�a. Wraz z nasileniem mro	nej aury wróci� temat 
opon zimowych w pojazdach ci��arowych.
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pewnia dobre parametry jazdy zimą” – do-
daje Janusz Krupa, menedżer opon cięża-
rowych, rolniczych i przemysłowych Gru-
py Goodyear.

Warto się więc zastanowić, czy jest o co 
kruszyć kopie i czy ten wydatek się opła-
ca? „W przypadku ciężarowych opon zi-
mowych ekonomiczne uzasadnienie mogą 
znaleźć fi rmy, których pojazdy porusza-
ją się np. w górach, gdzie warunki mogą 
być ekstremalne. Jednak gdy uwzględni-
my wszystkie koszty związane z ’podwój-
ną’ eksploatacją opon, wydaje się, że jazda 
na oponach M+S dla większości pojazdów 
jest najefektywniejszym rozwiązaniem” 
– podkreśla Andrzej Paczkowski.

Dla własnego bezpieczeństwa i rachun-
ku biznesowego warto się o nie zatroszczyć, 
szczególnie jak trasy obsługiwane przez na-
sze pojazdy biegną przez tereny górzyste, 
gdzie śnieg, lód i mróz nie należą do anoma-
lii. „Nie mam żadnych wątpliwości, że takie 
rozwiązanie może być kosztowne, ale tylko 
w początkowej fazie. Związane jest to z za-
kupem dodatkowego zimowego kompletu 
i wymianą przed sezonem. Kiedy jednak roz-
ciągniemy czas naszej ekonomicznej analizy, 
okazuje się, że koszty stają się porównywal-
ne. W trakcie eksploatacji opon zimowych, 
letnie są zdemontowane, przez co się nie zu-
żywają. Wpływa to na wydłużony czas eks-
ploatowania takich opon, używając naprze-
miennie opon letnich z zimowych. Co do 
kosztów usługi wymiany opon, są one rów-
nież zbliżone, jak w przypadku opon cało-
rocznych, które również trzeba demontować 
i rotować na pojeździe co 30-40 tys. km, aby 
wydłużyć ich żywotność” – zauważa Dariusz 
Mindak.

Dodatkowy komplet opon szczególnie 
w przypadku fl oty pojazdów ciężarowych, 
to spory kłopot. Im więcej pojazdów, tym 
więcej miejsca potrzeba na ich przecho-
wywanie, co również generuje dodatkowe 
koszty. Moda na bezpieczeństwo i racjo-
nalizację transportu, coraz częściej uświa-
damia, że są dziedziny, gdzie oszczędzanie 
się nie opłaca. Zdarzają się już i takie przy-
padki, że w ramach kontraktu, jako jeden 
z warunków, są wpisywane jako wyposaże-
nie obowiązkowe właśnie opony zimowe. 
W ten sposób zleceniodawcy zabezpiecza-
ją swój biznes przed ryzykiem związanym 
z nagłym atakiem zimy i niepożądanymi 
przestojami.

Opony zimowe w Polsce to zaledwie 
0,2% rynku. Ich popularność jest jednak 
ściśle związana z klimatem, który panuje na 
drogach pokonywanych przez pojazdy. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

�ród�o: Bridgestone, Continental, 
Goodyear, Michelin, Pirelli

Podró� po Europie

WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZ�CE 
OGUMIENIA W WYBRANYCH KRAJACH 

ALBANIA

W niektórych regionach obowi�zkowe �a
cuchy 
zimowe – od 1 listopada do 30 kwietnia. Musz� 
by� zamontowane na osiach nap�dzanych. 

ARMENIA
Nie ma obowi�zku wo�enia �a
cuchów, ale mog� 
si� przyda�.

AUSTRIA
Obowi�zkowe �a
cuchy w samochodzie o dmc 
powy�ej 3,5 t – od 15 listopada do 15 marca. 
Mo�na spotka� znaki, które nakazuj� za�o�enie 
�a
cuchów. Powinny by� zamontowane przynaj-
mniej na dwóch ko�ach jednej osi nap�dzanej. Na 
innych drogach trzeba za�o�y� �a
cuchy, gdy wy-
magaj� tego warunki, kierowca sam decyduje. 
a
cuchy musz� spe�nia� normy EU CE. Samo-
chody powy�ej 3,5 t od 15 listopada do 15 marca 
musz� mie� opony zimowe przynajmniej na osi 
nap�dzanej. Minimalny bie�nik to 6 mm dla opon 
diagonalnych i 5 mm dla radialnych.
Opony powinny mie� oznaczenie M+S lub M.S. 
albo M & S i by� tego samego typu na ka�dej osi. 

BELGIA
a
cuchy mog� by� u�ywane, ale nie ma obo-
wi�zku ich wo�enia. Opony z kolcami mo�na sto-
sowa� od 1 listopada do 31 marca w samocho-
dach do 3,5 i ratowniczych, które maj� zezwole-
nie na ich stosowanie. 

BO�NIA I HERCEGOWINA
Od 15 listopada do 15 kwietnia obowi�zkowe wy-
posa�enie zimowe na wszystkich drogach pokry-
tych �niegiem. Minimum jedna para �a
cuchów 
musi by� umocowana do osi nap�dowej. Poli-
cja mo�e nakaza� za�o�enie �a
cuchów albo ich 
zakup. Wszystkie autokary i ci��arówki powinny 
by� wyposa�one w szpadel i worek z piaskiem 
od 20 do 50 kg. Opony zimowe s� obowi�zkowe 
– oznaczone MS, M+S. Minimalny bie�nik to 4 mm. 

BU�GARIA
a
cuchy zimowe obowi�zkowe od 1 listopa-
da do 31 marca. W�adze mog� nakaza� ich na-
�o�enie podczas przejazdu przez góry. Trzeba je 
zak�ada� zgodnie ze znakami drogowymi, przy-
najmniej na dwa ko�a na jednej osi nap�dzanej. 
Pojazdy niew�a�ciwie wyposa�one s� usuwane 
z drogi. Mog� te� by� nie wpuszczone do kraju.

CHORWACJA
a
cuchy �nie�ne s� obowi�zkowe, gdy jest co 
najmniej 5 cm �niegu na drodze lub gdy jest ob-
lodzona. Pojazd powinien mie� na wyposa�eniu 
jedn� par� �a
cuchów na o� nap�dzan� i szpa-
del. Policja mo�e nakaza� za�o�enie �a
cuchów 
albo ich zakup. Minimalny bie�nik zim� musi mie� 
4 mm. Nie wolno u�ywa� opon z kolcami.

CZECHY
a
cuchy �nie�ne trzeba wozi� zim� w samo-
chodach o dmc powy�ej 7,5 t i trzeba je stoso-
wa� zgodnie ze znakami. Obowi�zkowa jest jed-
na para na o� nap�dow�. W zestawie zak�ada 
si� dwie pary takich �a
cuchów. Opony z kolca-
mi s� zakazane. Minimalna g��boko�� bie�nika 
to 1,6 mm.

CZARNOGÓRA
Wymagane zimowe wyposa�enie: odpowiednie 
opony i �a
cuchy.

DANIA
Nie ma przepisów dotycz�cych opon zimowych 
i �a
cuchów. Pojazdy do 3,5 t musz� mie� mini-
malny bie�nik 1,6 mm. Powy�ej 3,5 t – 1 mm. 

ESTONIA
a
cuchy nieobowi�zkowe. Opony z kolcami do-
zwolone od 1 pa	dziernika do 1 maja.

FINLANDIA
Nie ma obowi�zku wo�enia �a
cuchów, ale mu-
sz� by� u�ywane zim�. Opony z kolcami s� do-
zwolone od 1 listopada do 31 marca. W pojaz-
dach o dmc powy�ej 3,5 t obowi�zuj� opony zi-
mowe z bie�nikiem co najmniej 3 mm. L�ejsze 
samochody nie musz� mie� zimówek, ale bie�nik 
nie mo�e by� p�ytszy ni� 1,6 mm.

FRANCJA
a
cuchy musz� by� u�ywane na wszystkich 
drogach pokrytych �niegiem i tam, gdzie nakazu-
j� to znaki. Nie ma przepisów o stosowaniu opon 
zimowych. Opony z kolcami mo�na stosowa� 
w pojazdach o dmc do 3,5 t. Na podstawie spe-
cjalnego pozwolenia mo�na je stosowa� w wi�k-
szych pojazdach. Minimalny bie�nik to 1 mm.

GRECJA
Minimalny bie�nik 1,6 mm.

HISZPANIA 
Minimalny bie�nik 1,6 mm.

HOLANDIA
U�ywanie zimowych opon jest dobrowolne. Mini-
malna g��boko�� bie�nika wynosi 1,6 mm.

LITWA
Nie ma obowi�zku wo�enia �a
cuchów. Opony 
z kolcami s� zakazane od 10 kwietnia do 1 li-
stopada. Pojazdy o dmc powy�ej 3,5 t maj� za-
kaz u�ywania opon letnich od 10 listopada do 
1 kwietnia. Minimalny bie�nik wynosi od 1 do 3 mm 
– w okresie zimowym. 

LUKSEMBURG
Nie ma obowi�zku. Minimalny bie�nik 1,6 mm. 

�OTWA
Nie trzeba wozi� �a
cuchów. Opony zimowe lub 
z kolcami obowi�zkowe dla pojazdów o dmc do 
3,5 t – od 1 grudnia do 1 marca. Od 1 maja do 
1 pa	dziernika – zakaz u�ywania opon z kolcami.

MACEDONIA
Od 15 pa	dziernika do 15 marca we wszystkich 
samochodach trzeba wozi� �a
cuchy. Zimówki 
nie s� obowi�zkowe, ale jak s� u�ywane to mu-
sz� mie� bie�nik 5 mm.

NIEMCY
Obowi�zkowe jest wyposa�enie pojazdu odpo-
wiednio do warunków pogodowych. Samocho-
dy musz� mie� opony M+S na drogach pokrytych 
�niegiem. a
cuchy nale�y montowa� na osi na-
p�dowej. Minimalny bie�nik to 1,6 mm. Samocho-
dy musz� by� wyposa�one w szpadel, kilof i lin� 
holownicz�. Opony z kolcami s� zakazane.

NORWEGIA
Wszystkie pojazdy o dmc powy�ej 3,5 t musz� 
wozi� odpowiedni� liczb� �a
cuchów drogowych 
niezale�nie od panuj�cych warunków. W pó�noc-
nych regionach okres zimowy trawa od 16 pa	-
dziernika do 30 kwietnia. W pozosta�ej cz��ci kra-
ju od 1 listopada do pierwszego poniedzia�ku po 
poniedzia�ku wielkanocnym. W�adze mog� zmie-
ni� te daty w zale�no�ci od pogody. Przynajmniej 
3 �a
cuchy musz� by� za�o�one w poje	dzie 
o dmc 3,5 t, jeden na kole kierowanym i dwa na 
osi nap�dzanej. Dla zestawów, gdzie ka�dy ele-
ment zestawu ma mas� 3,5 t, potrzeba siedem 
�a
cuchów. Je�li o� nap�dowa ma ko�a bli	nia-
cze, jeden �a
cuch zak�ada si� na ko�o kierowa-
ne, po dwa na osi nap�dzanej i po dwa na przy-
czepie. Je�eli pojazd ma pojedyncze ko�a na osi 
nap�dzanej albo gdy �a
cuchy s� podwójne, to 
wystarczy 5 �a
cuchów. Opony zimowe trze-
ba za�o�y�, gdy kierowca wybiera si� w okoli-
ce, gdzie s� spodziewane opady �niegu lub lód. 
Minimalny bie�nik to 3 mm, ale zaleca si� 5 mm. 
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Przegl�d opon zimowych

Transport miejski
Nazwa Rozmiar

O� nap�dowa

BC 31 275/70R22,5

Transport miejski
Wszystkie pozycje
Nazwa Rozmiar
O� nap�dowa

XDW ICE 
Grip

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

Nazwa Rozmiar

O� prowadz�ca

W958 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

M788 385/65R22,5

M758 11R22,5; 12R22,5

O� nap�dowa

W990 295/60R22,5; 295/80R22,5; 315/70R22,5; 
315/80R22,5

W970 12R22,5; 275/70R22,5; 295/80R22,5; 315/80R22,5

O� wleczona

M840II 265/70R19,5

Transport miejski
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

HSU 1 
M+S

275/70R22,5

HSW 
Scandi-
navia

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

O� prowadz�ca
HSW 
Scandi-
navia

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

HSW 
SCAN 
ContiRe

295/80R22,5

O� nap�dowa
HDW 
Scandi-
navia

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

O� wleczona
HSW
Scandi-
navia

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

HSW 
SCAN 
ContiRe

295/80R22,5

Transport regionalny 
Nazwa Rozmiar

O� nap�dowa

HDW 
Scandi-
navia

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

O� prowadz�ca

HSW 
Scandi-
navia

245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5; 
385/55R22,5; 385/65R22,5; 275/70R22,5; 
315/70R22,5

O� naczepowa

HTW 
Scandi-
navia

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

Transport długodystansowy
Nazwa Rozmiar
O� prowadz�ca
HSW 
Scandi-
navia

245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5; 
385/55R22,5; 385/65R22,5; 275/70R22,5; 
315/70R22,5

O� nap�dowa
HDW 
Scandi-
navia

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

O� naczepowa
HTW 
Scandi-
navia

385/55R22,5; 385/65R22,5
Transport regionalny 
Nazwa Rozmiar

O� nap�dowa

BD 21 11R22,5

Transport długodystansowy
Nazwa Rozmiar

O� nap�dowa

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

Transport długodystansowy
Nazwa Rozmiar

O� prowadz�ca

SP362 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5; 385/65R22,5

O� nap�dowa

SP462 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Transport miejski, regionalny 
i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

O� prowadz�ca

UG WTS 
City

275/70R22,5

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

LHS II 355/50R22,5

O� nap�dowa

UG WTD 295/80R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Transport długodystansowy, 
krajowy oraz regionalny
Nazwa Rozmiar
Wszystkie pozycje

XJW 4 + 265/70R19,5; 275/70R22,5; 295/80R22,5
O� nap�dowa
XDW 
ICE Grip

245/70R19,5; 275/70R22,5; 295/80R22,5; 
315/70R22,5; 315/80R22,5

O� prowadz�ca
XFN 2 
Antispla-
shXFN 2 
+XFN

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

O� naczepowa
XFN 2 
Antisplash

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

Transport regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar
O� prowadz�ca

FW25 385/55R22,5; 385/65R22,5; 315/70R22,5 
295/80R22,5; 315/80R22,5 

FW:01 295/80R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5
O� nap�dowa
TW25 315/70R22,5; 295/80R22,5; 315/80R22,5 
TW:01 295/80R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

 Barum

 Dunlop

 Goodyear

 Michelin

 Pirelli

 Bridgestone

 Continental

Opony z kolcami s� zakazane mi�dzy pierwszym 
poniedzia�kiem po poniedzia�ku wielkanocnym 
a 31 pa	dziernika, chyba �e warunki jazdy uza-
sadniaj� ich stosowanie. Na pó�nocy s� zakazane 
od 1 maja do 31 pa	dziernika, ale w�adze mog� 
to zmienia�.

POLSKA
Obowi�zkowe �a
cuchy �nie�ne, je�eli tak wska-
zuj� znaki. Opony z kolcami s� zakazane.

PORTUGALIA
Obowi�zkowe �a
cuchy na wszystkich pojaz-
dach, zgodnie ze znakami. Minimalny bie�nik 
1,6 mm. 

ROSJA
a
cuchy �nie�ne zalecane w górach Ural.

RUMUNIA
Obowi�zkowe �a
cuchy w pojazdach o dmc po-
wy�ej 3,5 t zgodnie ze znakami. Minimalny bie�-
nik 2 mm. Podczas �niegu i oblodzenia dróg poli-
cja mo�e zakaza� ruchu pojazdom o dmc powy-
�ej 12 t.

SERBIA
Obowi�zkowe zimowe wyposa�enie.

S�OWACJA
a
cuchy obowi�zkowo w samochodzie. U�ywa 
si� ich zgodnie ze znakami. Musz� by� montowa-
ne co najmniej na dwóch ko�ach osi nap�dzanej. 
Minimalna g��boko�� bie�nika to 1 mm.

S�OWENIA
Opony zimowe i �a
cuchy obowi�zkowe od 15 li-
stopada do 15 marca. Bie�nik co najmniej 4 mm.

SZWAJCARIA
Obowi�zkowe �a
cuchy tam, gdzie nakazuj� to 
znaki, nawet latem. Przynajmniej dwa ko�a jed-
nej osi nap�dzanej, albo jedno ko�o w bli	nia-
kach musi by� wyposa�one w stalowe �a
cuchy 
lub podobne wyposa�enie dopuszczone przez 
miejscowe przepisy. Opony z kolcami dozwolone 
w pojazdach o dmc do 3,5 t – od 1 listopada do 
31 kwietnia. Minimalny bie�nik to 1,6 mm.

SZWECJA
Pojazdy o dmc do 3,5 t obowi�zkowo wyposa-
�one w opony zimowe od 1 grudnia do 31 mar-
ca. Minimalny bie�nik 3 mm. Opony musz� mie� 
oznaczenie M+S. Przyczepy obowi�zuj� te same 
regu�y. Powy�ej 3,5 t podobne wymagania. Mi-
nimalny bie�nik 5 mm (nie dotyczy przyczep). 
Opony z kolcami obowi�zuj� od 1 listopada do 
15 kwietnia. Minimalny bie�nik to 1,6 mm.

TURCJA
Obowi�zkowe posiadanie �a
cuchów. Opony zi-
mowe nieobowi�zkowe.

W�GRY
a
cuchy mog� by� u�ywane na drogach pokry-
tych lodem i �niegiem. Je�eli na granicy jest znak 
„obowi�zkowe �a
cuchy �nie�ne” samochody bez 
nich nie zostan� wpuszczone do kraju. Przy wy-
j�tkowo z�ej pogodzie równie� ogranicza si� ruch 
pojazdów. Minimalny bie�nik to 1,6 mm.

WIELKA BRYTANIA
Minimalny bie�nik w pojazdach o dmc powy�ej 
3,5 t – 1 mm, w innych 1,6 mm. 

W�OCHY
Nie ma obowi�zku wo�enia �a
cuchów, ale trze-
ba ich u�y�, gdy to konieczne lub nakazuj� to 
znaki. Trzeba mie� minimum jedn� par� �a
cu-
chów na pojazd. Niektóre prowincje wymagaj� 
zimowych opon od po�owy listopada do po�owy 
kwietnia. Znaki drogowe wskazuj�, kiedy powin-
no si� mie� zamontowane opony zimowe. Mini-
malny bie�nik to 1,6 mm. 

�rod�o: Goodyear
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Liczy się każda kropla. Zaoszczędź do 7% paliwa 
z I-Shift, naszą myślącą skrzynią biegów. 

Dowiedz się więcej na volvotrucks.com/everydropcounts

Volvo Trucks. Driving Progress

nasza filozofia:
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Opony d�ugodystansowe H:01

1. pofalowany kszta�t rowka polepsza kierowalno�� ko�a
2. uformowanie dna rowka zapobiega chwytaniu kamieni przez opon�

3. g��bokie rowkowanie polepsza przyczepno�� na mokrej i suchej nawierzchni i wyd�u�a �ycie 
opony oraz zmniejsza drog� hamowania

4. ciasno u�o�one klocki bie�nika zapewniaj� obni�one opory toczenia, wi�ksz� powierzchni� 
�ciern�, co wyd�u�a �ycie opony, i redukcj� ha�asu

5. kierunkowa rze
ba bie�nika optymalizuje przyczepno�� na mokrej i suchej powierzchni
6. mostki pomi�dzy bocznymi klockami bie�nika zapewniaj� niski poziom ha�asu, niskie opory 

toczenia i wolniejsze zu�ycie bie�nika

1. 2.

3. 4. 5. 6.

100 -lecie swoich opon ciężaro-
 wych Pirelli uczciło nostalgicz-
 ną wystawą oraz premierą no-

wych opon serii 01. Do wcześniej prezen-
towanych regionalnych dołączyły długo-
dystansowe, budowlane i zimowe.

Grupa Pirelli to nie tylko opony – stano-
wią one 90% sprzedaży, ale również ekotech-
nologie – producent fi ltrów, i Pirelli Ambien-
te – czyli produkcja energii elektrycznej przy 
wykorzystaniu energii słonecznej.

70% opon produkowanych przez Pirelli 
to opony do samochodów osobowych i mo-
tocykli. Opony użytkowe stanowią pozo-
stałe 30%. Największy udział w rynku opon 
ciężarowych Pirelli ma w Ameryce Połu-
dniowej – 52%, 24% – na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce, 15% w Europie (dominuje 
południe), a 9% w Regionie Azji i Pacyfi ku.

Dzisiaj Pirelli sprzedaje najwięcej swo-
ich produktów w krajach rozwijających się 
– gdzie jest jedną z najpopularniejszych ma-
rek oponowych. Tam również inwestuje naj-
więcej. 95% opon do ciężarówek jest produ-
kowanych w krajach rozwijających się.

Pirelii ma sześć zakładów: w Turcji, Wło-
szech, Egipcie, Chinach i dwa w Brazy-
lii. Wszędzie wykorzystywane są najnowo-
cześniejsze technologie produkcji, które 
wspomagają ośrodki badawczo-rozwojowe 
w Izmicie (Turcja), Santo Andrè (Brazylia), 
Yanzhou (Chiny) i w Mediolanie. 

Firmie zależy na tym, żeby jej produkty 
nie szkodziły środowisku, dlatego sporo in-
westuje w badania i rozwój. Głównym jej ce-
lem jest osiągnięcie do 2015 r. 65% udziału 

produktów proekologicznych w oferowanej 
gamie. Spore znaczenie dla Pirelli ma zrów-
noważy rozwojów. Do produkcji opon fi rma 
używa w przeważającej części naturalnego 
kauczuku oraz przeprowadza recykling zu-
żytych opon w celu odzyskania komponen-
tów. Wykorzystywana w produkcji krze-
mionka jest uzyskiwana z ryżu.

Trzy filary

Premiera najnowszych modeli opon z serii 
01 miała miejsce w tureckim Izmicie, gdzie 
znajduje się największa fabryka Grupy Pirel-
li. Powstają tam opony do pojazdów średnich 
i ciężkich, ale także do samochodów osobo-
wych i motocykli. Tam również produkowa-

na jest elita opon – dla Formuły 1. Tak więc 
wybór miejsca był nieprzypadkowy. 

Właśnie zaprezentowane nowe linie zo-
stały opracowane do eksploatacji w warun-
kach zimowych (FW:01 i TW:01), transpor-
cie dalekobieżnym (FH:01 i TH:01) i bu-
dowlanym (FG:01 i TG:01). 

Podobnie jak we wszystkich oponach se-
rii 01, w trzech nowych liniach zastosowa-
no technologię SATT. Technologia Th ree 
Sandwich Belts (3SB) – potrójnego opasa-
nia – wydłuża żywotność opony, zapewnia 
jednolite osiągi, umożliwia bieżnikowanie 
i poprawia trakcję. Dwuwarstwowa budo-
wa bieżnika (DLTC) składa się z mieszanki 
zewnętrznej, która wpływa na wydłużenie 
przebiegów, zwiększa przyczepność i skra-

Komplet na 100. urodziny
Kontrakt na dostawy opon do Formu�y 1 Pirelli potraktowa�o bardzo presti�owo. 
Jednak mimo wysokich lotów, firma nie zapomina o przyziemnych sprawach i przypomina, 
�e na rynku opon u�ytkowych jest ju� 100 lat.

W 2009 r. zadebiutowa�a seria 01 oponami regionalnymi i naczepowymi, teraz do��czy�y do nich d�ugodystansowe, 
budowlane i zimowe. Wszystkie przygotowane na nadej�cie nowych wymaga�, które zaczn� obowi�zywa� ju� od 2012 r.
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ca drogę hamowania, oraz wewnętrznej, 
która obniża opór toczenia i nadaje opo-
nie większą spójność strukturalną. Tech-
nologia Hexagonal Bead Wire (HBW) za-
pewnia maksymalną elastyczność montażu, 
ułatwia bieżnikowanie i gwarantuje więk-
szą stabilność termiczną, tym samym pod-
nosząc trwałość opony. Technologia opasa-
nia Fully Rubberized Cord (FRC) zapobie-
ga utlenianiu i zapewnia większą wytrzyma-
łość opony.

Mieszanki i rzeźbę bieżnika zaprojekto-
wano i zoptymalizowano pod kątem osią-
gów wymaganych w różnych zastosowa-
niach. Wszystkie opony serii 01 są oznaczo-
ne symbolem ECOIMPACT. Świadczy on 
o ograniczonym oddziaływaniu opon na śro-
dowisko dzięki: oszczędności energetycz-
nej, długiemu przebiegowi, bieżnikowalno-
ści oraz możliwym do recyklingu mieszan-
kom niezawierającym szkodliwych dla śro-
dowiska olejów wysokoaromatycznych i ni-
skiej emisji hałasu – zgodnej z dyrektywami 
unijnymi, które mają wejść w życie w 2012 r.

Autostradowe

Opony długodystansowe FH:01 dla osi 
kierowanej i TH:01 dla osi napędowej gwa-
rantują niższe koszty eksploatacji, wysokie 
standardy bezpieczeństwa i komfort aku-
styczny. W porównaniu do opon poprzed-
niej generacji udało się wydłużyć ich prze-
bieg o 10÷15%, ograniczyć opory toczenia 
o 30% (TH:01), zmniejszyć emisję hałasu 
o 30% (TH:01) i polepszyć o 10% trakcję na 
mokrej i suchej nawierzchni.

Szerszy bieżnik wydłuża przebieg. Nowa 
„falowa” geometria rowków w oponach na 
oś kierowaną zapewnia precyzję sterowa-
nia, zaś kierunkowy wzór bieżnika w mode-
lu na oś napędową gwarantuje lepszą przy-
czepność na suchej i mokrej nawierzchni. 
W obydwu oponach udało się obniżyć poziom 

hałasu, w porównaniu z poprzedniczkami 
o 1 dbA w FH:01 i 2 dbA w TH:01, co daje 
im rekomendację do używania w autokarach.

Użyte mieszanki do produkcji opon H:01 
są wzbogacone wysoką zawartością krze-
mionki i nanoskładników, co wpływa na ni-
skie opory toczenia i długi przebieg. Dzię-
ki innowacyjnemu wzorowi opasania nowe 
opony są trwałe, komfortowe i zgodne z no-
wymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeń-
stwa i ochrony środowiska.

Oprócz technologii SATT zastosowano 
opasanie Fully Rubberized Cord (FRC).

Opony FH:01 i TH:01 będą dostępne od 
stycznia 2012 r. w rozmiarach 295/80R22,5, 
295/60R22,5, 315/60R22,5, 305/70R22,5, 
315/70R22,5, 315/80R22,5 i 385/55R22,5 
(tylko FH:01).

Budowlane

Kolejne opony to linia G:01 do zastoso-
wań mieszanych na drogach i placach bu-
dów w warunkach umiarkowanych. W po-
równaniu do poprzednich generacji są 
trwalsze (o 30%), odporniejsze na zuży-
cie (o 25%) i bardziej podatne na bieżni-

kowanie (o 10%). To z kolei przekłada się 
na oszczędność i bezpieczeństwo zgodnie 
z przepisami unijnymi dotyczącymi emisji 
hałasu i oporu toczenia.

Szersze bieżniki, podobnie jak w oponach 
H:01, zapewniają dłuższy przebieg. Boczne 
pasy wzmacniające zwiększają odporność 
na uderzenia boczne i ścieranie. Wzory 
bieżników zaprojektowano z myślą o mak-
symalizacji przyczepności na drogach nie-
utwardzonych. Istotne również były: cicho-
bieżność, duży przebieg i przyczepność na 
nawierzchniach utwardzonych.

Opony TG:01 (oś napędowa) mają opa-
tentowany przez Pirelli wzór bieżnika. 
Ochronne żebrowanie u podstawy rowków 
zwiększa ich trwałość i zapobiega zatrzy-
mywaniu kamieni. „Schodkowa” geometria 
ścian bloków ułatwia odprowadzanie błota 
oraz zwiększa przyczepność.

Mieszanki są tak tworzone, by zapobiec 
generowaniu dużej ilości ciepła, zapewnia-
jąc większą trwałość opony. Zewnętrzna 
warstwa bieżnika zapewnia podwyższoną 
odporność na ścieranie, większy przebieg, 
równomierne zużycie oraz wysoką przy-
czepność zarówno na suchej, jak i mokrej 
nawierzchni. Z kolei skład mieszanki war-
stwy wewnętrznej ma zminimalizować opór 
toczenia oraz zwiększyć integralność struk-
tury opony i jej trwałość.

Poza zastosowaniem technologii SATT, 
wzmocniono strukturę obrzeża opony, by 
zapewnić większą odporność na uderzenia 
i wyższą nośność.

Opony FG:01 i TG:01 będą dostępne od 
listopada 2011 r. w rozmiarach 315/80R22,5, 
295/80R22,5 oraz 13R22,5.

Zimowe

Aby zapewnić najwyższe osiągi i bezpie-
czeństwo na mokrych, pokrytych śniegiem 
lub oblodzonych drogach w temperatu-
rze poniżej 4°C, Pirelli opracowało również 

Dwuwarstwowa budowa 
bie�nika (Dual Layer Tread 
Compound – DLTC) 

Potrójne opasanie 
(Three Sandwich Belts – 3SB)

Hexagonalna struktura drutówki 
(Hexagonal Bead Wire – HBW)

W pe�ni oblany 
gum� kord 

opasana (Fully Rubberized 
Cord – FRC)

Opony budowlane G:01

1. boczne rowki maj� schodki u�atwiaj�ce usuwanie kamieni
2. geometria centralnych rowków jest zoptymalizowana, �eby u�atwi� usuwanie kamieni 

i wyp�ywanie b�ota

3-6. wska
niki g��boko�ci bie�nika alarmuj� o konieczno�ci wymiany opon
4. geometria rowków u�atwia samooczyszczanie opony
5. elementy ochronne na dole rowka, zapobiegaj� wnikaniu kamieni
7. kierunkowy bie�nik zapewnia lepsz� przyczepno��, ni�szy ha�as 

i równomierne zu�ycie

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Przekrój opony – technologia SATT
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opony W:01 zalecane w transporcie śred-
nio- i długodystansowym.

W porównaniu do poprzedniczek za-
pewniają one o 20% dłuższy przebieg, 
o 30% większą bieżnikowalność, o 30% lep-
szą przyczepność na śniegu i o 10% wyższą 
przyczepność i wydajność na mokrej na-
wierzchni. Taką poprawę parametrów za-
wdzięczają swojej strukturze, wzorowi bież-
nika i specjalnemu składowi mieszanki gu-
mowej (zgłoszonej przez Pirelli do dwóch 
patentów) z dużą ilością krzemionki.

Rzeźba bieżników w oponach W:01 ma 
kluczowe znaczenie dla osiągów. Głębo-
kie rowkowanie, nowatorski wzór bieżnika 
i geometria bloków wpływają na zrównowa-
żoną przyczepność i sterowanie na śniegu, 
skróconą drogę hamowania na mokrej na-
wierzchni, niski hałas i długi przebieg.

Opony FW:01 zostały opracowane w opa-
tentowanej przez Pirelli technologii (RSR 
– Rotated Shoulder Rib), która zapewnia 
równomierne zużycie i większy przebieg. 
Wzór bieżnika opon TW:01 (napędowych) 
zaprojektowano tak, aby mogły chwytać 
dużą ilość śniegu, co wpływa na zwiększo-
ną przyczepność, dzięki efektowi przywiera-
nia „śnieg do śniegu”. Sprawia to, że świetnie 
trzymają się drogi, co wpływa na trakcję ca-
łego pojazdu. Gęsty wzór bloków oraz duża 
ilość wolnej przestrzeni we wzorze bieżnika 
wpływają korzystnie na poziom emitowane-
go hałasu, dzięki czemu opony W:01 są reko-
mendowane do eksploatacji w autokarach. 

Opony FW:01 i TW:01są już dostępne na 
rynku w rozmiarach 295/80R22,5, 315/60 
R22,5, 315/70R22,5 i 315/80R22,5. 

Kompleksowa obs�uga flot

Wprowadzeniu nowej gamy produktów to-
warzyszy usprawnienie zintegrowanych usług 
fl otowych. System bieżnikowania opon, reali-
zowany poprzez sieć autoryzowanych punk-
tów wulkanizacyjnych, czy rozbudowany 
ostatnio CQ24 International, serwis pomo-
cy drogowej dostępny w Europie i w Turcji, to 
tylko początek działań w tym zakresie.

CQ24 International nie tylko zapew-
nia pomoc na drodze, ale również pomaga 
w zarządzaniu fl otą, ponieważ umożliwia 
dokładne planowanie kosztów części i ro-
bocizny przy jednoczesnej gwarancji krót-
szych czasów naprawy i wydajnych pro-

cedurach. Operator fl oty na bieżąco może 
sprawdzać, jak przebiega usuwanie awarii, 
co ułatwia mu planowanie pracy dla pojaz-
du. Po dokonaniu naprawy fi rma otrzymu-
je fakturę, zgodnie z obowiązującym w całej 
Europie cennikiem. 

Ważnym elementem dla rachunku ekono-
micznego fl oty jest możliwość wykorzysta-
nia w 100% zakupionej opony. W tym przy-
padku ważną rolę odgrywa bieżnikowanie. 
W systemie bieżnikowania Pirelli wykorzy-
stuje gotowe bieżniki Novateck, które imi-
tują pierwotną rzeźbę bieżnika, tak by in-
terakcja między rzeźbą bieżnika a karka-
sem pozostała niezmieniona. Aby zapew-
nić jak najwyższą jakość opon bieżniko-
wanych, Pirelli monitoruje swoje serwi-
sy zarówno pod względem wyboru nada-
jących się do bieżnikowania karkasów, jak 
i samego bieżnikowania, co zapewnia do-
datkową gwarancję dla gotowego produk-
tu. Bieżnikowaniem opon Pirelli zajmuje się 
26 wyselekcjonowanych punktów w Europie 
i 88 w Ameryce Południowej. W Polsce 
Pirelli podpisało umowę z jedną fi rmą 
– ATB Truck.

Zupełnie nowym produktem dla fl ot jest 
aplikacja Fleet Check do zarządzania fl otą, 
zaprojektowana w Wielkiej Brytanii przy 
współpracy fi rmy Cadnet Solutions. Obec-
nie jest używana przez fl oty w Wielkiej Bry-
tanii, Turcji i Ameryce Południowej. Wkrót-
ce ma być wdrożona również we Włoszech. 
Odwiedzający fl oty technicy mogą spraw-
dzić głębokość bieżnika i stan opony. Elek-
troniczne mierniki pozwalają zapisać róż-
ne parametry opony i wygenerować raport. 
Takie zestawienie pozwala szybko wychwy-
cić nieprawidłowości w ogumieniu i w porę 
zareagować. Dodatkowo menedżer fl oty ma 
wgląd w aktualny stan ogumienia, co po-
zwala mu sprawnie nią zarządzać. 

Pirelli opracowało również czujnik Sigma 
do monitorowania opon, który na bieżąco 
odnotowuje ciśnienie, temperaturę i przebieg 
opony. Urządzenie jest montowane na opo-
nie. Zebrane dane są zdalnie przesyłane za 
pomocą sygnałów radiowych do przenośne-
go komputera, co pozwala szybko uchwycić 
nieprawidłowości w oponie. Jednak na wdro-
żenie tego urządzenia trzeba będzie jeszcze 
poczekać. Na razie trwają badania i testy. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Pirelli

Opony zimowe W:01

Sekwencja rowków sprawia, �e �nieg si� w nich zatrzymuje, co zwi�ksza przyczepno��, gdy� do 
niego przyczepia si� kolejna warstwa. Rowki kierunkowe zwi�kszaj� przyczepno�� na mokrej i na 
suchej nawierzchni. Ograniczony ruch klocków bie�nika usztywnia go i zmniejsza opory toczenia.

Transalliance ma ponad 60 oddzia�ów w ca�ej 
Europie, a jej flota liczy ok. 3200 pojazdów. Ka�-
dy samochód ci��arowy wyposa�ony jest w kom-
puter pok�adowy firmy Transics, który za po�red-
nictwem Intranetu jest po��czony z narz�dziami 
informatycznymi firmy. Podj�ta w 2002 r. decyzja 
o zintegrowaniu komputerów pok�adowych by�a 
cz��ci� globalnej strategii firmy, maj�cej na celu ob-
ni�enie kosztów operacyjnych, optymalizacj� us�ug 
i udost�pnienie klientom rozwi�za
 najwy�szej ja-
ko�ci. Kolejnym krokiem w ramach tej strategii jest 
zakup platformy do zarz�dzania naczepami.

TX-Magellan Geo to rozwi�zanie nale��ce 
do rodziny TX-Magellan – zestawu autonomicz-
nych narz�dzi do zarz�dzania naczepami, któ-
re od kwietnia s� stopniowo wprowadzane na ry-
nek. TX-Magellan Geo, dzi�ki funkcjom �ledzenia 
i monitorowania, jest w stanie wskaza� dok�adn� 
lokalizacj� ka�dej naczepy, nawet je�li nie jest ona 
pod��czona do ci�gnika. Maj�c precyzyjne infor-
macje o tym, które naczepy s� w trasie, a które s� 
w danej chwili niewykorzystane, dyspozytor mo�e 
efektywnie wykorzystywa� posiadany tabor.

TX-Magellan Geo to wytrzyma�e, autonomicz-
ne urz�dzenie, które nie wymaga pod��czania 
�adnych elementów dodatkowych. Wyposa�o-
ne jest we w�asn�, niezale�n� bateri�, która za-
pewnia prac� przez co najmniej 4 lata. Urz�dze-
nie mo�e by� zainstalowane w sposób dyskretny, 
a jego monta� trwa zaledwie kilka minut.

4000 naczep 
z monitoringiem
Do ko�ca roku, europejska 
grupa spedycyjna Transalliance 
zainstaluje w 4000 swoich 
naczepach urz�dzenia 
monitoruj�ce TX-Magellan Geo 
firmy Transics.

„Naturalnie jest zbyt wcze�nie, aby mówi� 
o zwrocie z inwestycji, ale jeste�my przekonani, 
�e rozwi�zanie to pozwoli nam ograniczy� kosz-
ty i pracowa� wydajniej. Precyzyjne wskazanie lo-
kalizacji naszych naczep pozwoli nam zoptymali-
zowa� wykorzystanie ka�dego pojazdu i zwi�k-
szy nasz� elastyczno��. Dzi�ki temu jako�� na-
szych us�ug b�dzie jeszcze wy�sza” – powiedzia� 
Alexandre Michel, prezes zarz�du Transiallance. �

Fot. Transics
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NOWY DAILY OBUDZI W TOBIE SUPERBOHATERA 
Supermocny, dzi�ki nowemu silnikowi o mocy 205 KM – Superekologiczny, dzi�ki gamie silników spe�niaj�cych norm� 
Euro 5 i EEV – Superkomfortowy z pneumatycznym zawieszeniem i ergonomiczn� kabin� – Superprzestronny, nawet 17,2m3 
– Superwytrzyma�y, �adowno��  nawet 4,7 tony – Supersolidny, dzi�ki konstrukcji opartej na ramie no�nej – Superwszechstronny, 
dzi�ki ponad 7000 dost�pnych kon� guracji.

www.iveco.pl
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» Wyniki na poziomie 45 tys. opon rocznie 
zapewniają nam 5-6% rynku «

Gdy mówimy Pirelli myślimy: spor-
towe auta, piękne kobiety (no może 
w odwrotnej kolejności). Pojazdy 
użytkowe niekoniecznie… A to jest 
produkt, który ma 100 lat… Jak to się 
stało, że państwa opony ciężarowe są 
wciąż mało znane w Polsce? 

Pirelli jest fi rmą, która ma bogatą histo-
rię w segmencie opon do pojazdów użyt-
kowych. Przekonać się o tym można było, 
odwiedzając zorganizowaną przez nas wy-
stawę z okazji 100-lecia opon ciężarowych. 

marki w niektórych krajach (na przykład 
w Polsce) sprawiła, że nasza widoczność 
w tym sektorze wzrosła. Zaznaczyć należy, 
że w przypadku rynku polskiego o wzro-
ście możemy mówić, szczególnie patrząc 
na lata 2010 i 2011. Wyniki na poziomie 
45 tys. opon rocznie zapewniają nam 5-6% 
rynku. Za pośrednictwem doskonałej sie-
ci dilerów i sprzedawców jesteśmy w sta-
nie maksymalnie wykorzystać pojawiające 
się szanse na rynku. Ostatnio miała miej-
sce premiera naszych nowych produktów. 
Dlatego w najbliższym czasie skupimy się 

 Ro�niemy 
w si��
Pirelli produkuje opony do pojazdów u�ytkowych 
od 100 lat. 
wiadomo�� tego maj� przede wszystkim 
Brazylijczycy, Niemcy, Turcy i W�osi. 
O historii, planach i podboju polskiego rynku 
z Alberto Viganǹ, dyrektorem marketingu w dziale opon 
do pojazdów ci��arowych Pirelli Tyre S.p.A. 
rozmawia Katarzyna Dziewicka.

Opony użytkowe pojawiały się choćby 
na łamach naszego kalendarza. To wła-
śnie przy nich pozowały modelki podczas 
pierwszej wystawy w 1964 roku. To po-
kazuje, że opony ciężarowe zajmują rów-
nie ważną pozycję w naszym portfolio, co 
opony osobowe. Wydawany przez Pirel-
li magazyn „Truck” poświęcony wyłącz-
nie oponom ciężarowym jest tego kolej-
nym przykładem. Właściwa reakcja w do-
bie kryzysu w 2009 roku, mimo jego ne-
gatywnego wpływu na obecność naszej 

na ich wprowadzeniu na rynek, a następ-
nie zwiększeniu sprzedaży. 

Która z fi rm produkujących samo-
chody użytkowe stosuje opony Pirelli 
na pierwsze wyposażenie? 

Naszymi głównymi klientami w tym za-
kresie są przede wszystkim producenci po-
jazdów Mercedes, Iveco, MAN i DAF. Silną 
pozycję mamy w Ameryce Południowej, 
Turcji i w Niemczech – tutaj współpracu-
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Sie� sprzeda�y naczep b�dzie opiera� si� 
na wytypowanych z obecnych filii sprzedaj�-
cych cz��ci do samochodów ci��arowych. 

Potencjalni klienci b�d� mogli na terenie 
swojego województwa obejrze� prezentowa-
ny pojazd bez konieczno�ci czasoch�onnej po-
dró�y do fabryki.

Naczepy 
Inter Cars od r�ki
W trosce o komfort i wygod� 
klientów, a tak�e sprawno�� 
i czas obs�ugi sieradzka fabryka 
naczep Feber nale��ca 
do grupy Inter Cars uruchamia 
sprzeda� swoich produktów 
w 20 punktach w Polsce.

Zdecydowani na zakup kontrahenci b�d� 
mogli odebra� naczep� od razu z placu wy-
stawowego – dos�ownie od r�ki. Równie� po-
przez sprzedaj�cych naczepy b�dzie mo�na 
korzysta� z zasobów wypo�yczalni naczep 
dysponuj�cej obecnie ok. 90 pojazdami. 

Filie sprzedaj�ce pojazdy b�d� oznakowa-
ne specjalnymi banerami „sprzeda� naczep”.

Wykaz filii znajduje si� na stronie interne-
towej: www.feber.com.pl. �

Fot. Feber 

» Będziemy się starali zapełnić lukę i skorzystać z praktyk 
już wypracowanych na innych rynkach «

jemy blisko z Mercedesem. Mamy też kon-
trakty w Turcji z BMC, Ford, Otokar i Isu-
zu – te fi rmy kupują opony na podstawie 
wytycznych cenowych, więc zakres współ-
pracy z nimi zależy od poziomu kosztów 
związanych z zakupem surowców. Te rela-
cje oparte są wyłącznie na strategicznych 
projektach.

Jaki odsetek opon jest sprzedawany 
w ten sposób?

95% sprzedaży naszych opon do pojazdów 
użytkowych stanowi rynek wymiany, pozo-
stałe 5% należy do pierwszego montażu.

Jakie działania zamierzacie podjąć, 
w związku z umocnieniem swojej po-
zycji w polskim segmencie opon do 
pojazdów użytkowych?

Od lipca mamy nowego menedżera od-
powiedzialnego za rynek polski – Umber-
to Schiavi. Miałem przyjemność współ-
pracować z nim wcześniej. Sprawdzo-
ne działania dotyczące produktów i ryn-
ku fl otowego we Włoszech i Ameryce Po-
łudniowej zamierzamy teraz przenieść na 
rynek polski.

Przy okazji premiery opon Serii 01 
zaprezentowaliście państwo nowe 
produkty fl otowe, tj. system do za-
rządzania ogumieniem, elektronicz-
ne czujniki do monitorowania ci-
śnienia w oponach, całodobową po-
moc drogową. Producenci opon cię-
żarowych (wasi europejscy konku-
renci) oferują już takie produkty. 
Kiedy będą one dostępne w Polsce 
również pod marką Pirelli? 

Przewidujemy, że w 2012 r. wszystkie te 
projekty będą gotowe do wdrożenia w Eu-
ropie, również w Polsce. Od 2009 r. byli-
śmy skoncentrowani na rozwoju naszej li-
nii produktowej Serie 01. Obecnie, pro-
dukt jest już gotowy. Tymczasem nasza 
konkurencja pozostaje w dalekim tyle. 
W przypadku usług, będziemy się stara-
li jak najszybciej zapełnić lukę i skorzy-
stać z praktyk już wypracowanych na in-
nych rynkach.

Czy całodobowy serwis działa już 
w Polsce, czy dopiero jest wdrażany?

Serwis będzie dopiero wdrażany. 
W całej Europie i krajach byłego Związ-
ku Radzieckiego posiadamy już sieć 
5 tys. warsztatów. Koordynacją zajmu-
je się Międzynarodowe Centrum Kon-
taktowe, które może obsługiwać kierow-
ców w 16 językach. Pirelli CQ24 Interna-
tional gwarantuje, że pomoc pojawi się 
na miejscu w ciągu 2 godzin od momen-
tu zgłoszenia. Chcemy, żeby nasi dilerzy 
stali się częścią tej sieci. Stąd w pierwszej 
kolejności Centrum będzie się kontakto-
wać z jednym z naszych dilerów. Dopiero 
w przypadku niemożliwości wykonania 
usługi ze względu na brak odpowiednich 
części, będzie ona realizowana u dilerów, 
oferujących również produkty i usługi in-
nych producentów opon. 

Wakacje się skończyły, małymi kro-
kami zbliża się koniec roku… Ka-
lendarz pewnie już gotowy, przynaj-
mniej koncepcja. Czym Pirelli zasko-
czy nas w tej edycji? 

Myślę, że uwagę przyciągnie miejsce 
premiery naszego kalendarza. Poprzednio 
odbyła się w Moskwie. W tym roku został 
wybrany Nowy Jork. Kalendarz stanowią-
cy istotny element promocji naszej marki 

zasługuje na niezwykłą oprawę w wyjąt-
kowym miejscu. Nowy Jork, jako stolica 
mody, wydaje się być właściwą lokalizacją.

Po raz pierwszy fotografem jest Włoch. 
To znany z wielu projektów wydawniczych 
– Mario Sorrenti. Sesja zdjęciowa odbyła 
się w miejscowości Murtoli, na południu 
Korsyki. 

Swój własny event będzie mieć również 
segment opon ciężarowych. W listopadzie 
odbędzie się Dzień Bezpieczeństwa, stano-
wiący podsumowanie dotychczasowych 
projektów dotyczących bezpieczeństwa 
na drodze z udziałem Pirelli. Inspiracją do 
tego typu działań była podpisana przez nas 
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Akcja ta ma na celu zwiększe-
nie świadomości kierowców i wspieranie 
inicjatyw zwracających uwagę na stoso-
wanie odpowiednich opon i ich właściwe 
utrzymanie dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. K. Dziewicka, Pirelli
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Daily zadebiutowało w 1978 r. Do tej 
pory pokazano osiem generacji tego 
modelu. Ogółem znalazło nabywców 

2,5 mln egzemplarzy w 160 krajach na świecie. 
Rama typowa dla ciężarówek, napęd tylnych 
lub wszystkich czterech kół, turbodoładowa-
ne diesle z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
i intercooleem, silniki na gaz ziemny, sześcio-
biegowe skrzynie biegów, objętość ładowni do 
17,2 m3, i 7 t dmc – to cechy, które wyróżniają 
Daily na rynku pojazdów dostawczych. 

SuperMOC

Najpoważniejsza zmiana w Daily to trzy 
nowe jednostki napędowe. Najmocniej-

sza to 3-litrowy silnik Twin Turbo o mocy 
205 KM i momencie obrotowym 470 Nm. 
To pierwszy 4-cylindrowy diesel w swojej 
klasie o mocy powyżej 200 KM. Uzysku-
je ją dzięki dwustopniowej turbosprężarce 
z chłodnicą powietrza doładowujące-
go. Silnik korzysta z układu common rail 
z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami, co 
polepsza warunki spalania w cylindrze, 
obniża zużycie paliwa i emisję spalin. Kolej-
ny silnik ma pojemność 2,3-litra i moc 146 
KM oraz moment obrotowy 350 Nm. Wy-
posażony jest we wtrysk Multijet II i nową 
turbosprężarkę o zmiennej geometrii. Sys-
tem wtryskowy z szyną common rail po-
zwala na realizację 8 wtrysków na jeden 

cykl pracy tłoka. Dzięki temu oprócz ni-
skiego zapotrzebowania na paliwo silnik 
charakteryzuje się cichą pracą. Wprowa-
dzono też nową wersję 3-litrowego diesla 
o mocy 146 KM i momencie obrotowym 
370 Nm z turbosprężarką o zmiennej geo-
metrii. Ponadto gama zawiera odmianę Bi-
fuel na gaz ziemny i olej napędowy, która 
spełnia normy EEV. Daily jest również ofero-
wany w wersji elektrycznej – zeroemisyjnej.

Trzylitrowy diesel jest dostępny tak-
że o mocy 170 KM ze sprężarką o zmien-
nej geometrii VGT oraz 146 KM ze zwykłą 
turbosprężarką z zaworem upustowym. 
Z normą EEV są zgodne trzy silniki: 
o mocy 170 KM, nowy o mocy 146 KM 

SuperSuperPRACU
PRACU


Ni�sze koszty eksploatacji, 
nowe, mocne silniki, 
nowoczesne systemy bezpiecze�stwa 
i od�wie�ony wygl�d – Iveco Daily 
chce by� superbohaterem rynku 
lekkich samochodów 
u�ytkowych.
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oraz Natural Power na gaz ziemny o mocy 
136 KM. Silnik gazowy ze względu na ni-
ską emisję szkodliwych substancji jest już 
zgodny z normą Euro 6. 

Silnik 2,3-litrowy występuje również 
w wersji 106- i 126-konnej. Oba mają zwy-
kłe turbosprężarki z zaworem upustowym.

Wszystkie silniki diesla spełniają nor-
mę Euro 5 dzięki systemowi EGR oraz 
umieszczonemu w układzie wydechowym
fi ltrowi cząstek stałych. Nowe silniki 2,3-li-
trowe są dostępne z systemem start & stop 
i wskaźnikiem sugerującym zmianę biegu 
GSI oraz nową 6-biegową skrzynią. Taki 
zestaw pozwala obniżyć zużycie paliwa 
o około 10%. Silnik 3-litrowy o mocy 

205 KM, również współpracuje z 6-biego-
wą skrzynią, która została specjalnie dla 
niego dopasowana. W obydwu skrzynkach 
6-biegowych ostatnie przełożenie jest nad-
biegiem. Do miasta nowe Daily jest ofe-
rowane ze zautomatyzowaną 6-biegową 
skrzynką Agile. Dobiera ona bieg na pod-
stawie prędkości obrotowej silnika i masy 
ładunku. Może działać jak zwykły auto-
matomat lub być sterowana sekwencyjnie 
przez kierowcę.

Super�ADNIE

W Daily zmiany musnęły też wygląd 
zewnętrzny. Pojawił się nowy wlot po-

wietrza, który powiększono, aby polep-
szyć chłodzenie silnika. Zmieniono rów-
nież lampy, gdzie teraz znalazły się rów-
nież światła dzienne, przeciwmgielne 
oraz doświetlające zakręt – funkcjonują-
ce do prędkości 40 km/h. Daily zyskał no-
woczesny wygląd, zgodny z najnowszymi 
trendami.

Zmiany we wnętrzu mają przede 
wszystkim ulżyć w pracy kierowcy. Za-
stosowano więc nową kolumnę kierowni-
cy o większym zakresie regulacji. Nieste-
ty nie można ingerować w położenie gó-
ra-dół. Również fotele można teraz lepiej 
dostosować do swoich potrzeb. Oparcia 

Przydatny drobiazg. 
Kamera cofania 

zamiast lusterka 
wstecznego daje 

pewno�� podczas 
manewrowania 

w ciasnych 
zau�kach.

W samochodzie 
dostawczym cz�sto 

brakuje miejsca 
na rzeczy niezb�dne 

w podró�y. W Daily ma 
si� wra�enie, �e ka�da 

wolna przestrze� zosta�a 
dobrze wykorzystana.
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Silniki w nowym Daily

Silnik FPT Industrial 
2.3 diesel 

FPT Industrial 
3.0 diesel

FPT Industrial 
3.0 diesel 

FPT Industrial 
3.0 CNG

Liczba cylindrów R4 R4 R4 R4

Pojemno�� 
skokowa (dm3) 2,3 3,0 3,0 3,0

Moc maks. 
(KM/kW/obr/min)

106/78/3900  
126/93/3600

146/107/3600

146/107/3500
170/125/3500
205/150/3500

146/107/3500
170/125/3500

136/100/3500

Maks. mom. 
obrot. 
(Nm/obr/min)

270/1500
320/1800
350/1500

350/1400
400/1250
470/1400

350/1400
400/1250

350/1500

Norma 
emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5, EEV Euro 5, EEV

ruszanie się po ładowni nawet bardzo wy-
sokim osobom. Rama zapewnia sztyw-
ność i odporność na upływ czasu.

Kabina załogowa pozwala przewozić 
7 osób, wliczając kierowcę. W furgonie tyl-
ne drzwi mają w opcji możliwość otwar-
cia o kąt 270 stopni. Tylny napęd zapewnia 
dobrą trakcję nawet na złych drogach. Na 
życzenie jest dostępna mechaniczna bloka-
da mechanizmu różnicowego tylnego mo-
stu. Blokada jest uruchamiana za pomocą 
przycisku na desce rozdzielczej i może być 
łączona z systemem ESP. 

Najbardziej wymagający mogą zamó-
wić Daily z napędem 4×4 z trzema bloka-
dami mechanizmów różnicowych, reduk-
torem i specjalnymi dużymi kołami oraz 
6-biegową skrzynią.

Bezpieczeństwo zapewnia najnowszej 
generacji ESP 9, który łączy zalety ABS, 
EBD, ASR i MSR, Hill Holdera oraz LAC 
(mierzy stopień załadowania i położe-
nia ładunku, w ten sposób steruje dzia-
łaniem całego systemu). Nowym urzą-
dzeniem jest HFC (hydraulic brake fade 
control), który wykrywa osłabienie siły 
hamowania związane z rozgrzaniem ha-
mulców, zwiększa więc siłę hamowania, 
rekompensując owo zmęczenie. Syste-

my RMI (roll moment intervention) oraz 
ROM (roll over mitigation) wykrywa-
ją zbyt ostre przechyły w zakrętach i in-
terweniują, zmniejszając moment obroto-
wy silnika i przyhamowując odpowiednie 
koła w taki sposób, żeby samochód się nie 
wywrócił. TSM (trailer sway mitigation) 
natomiast reaguje, gdy wykryje poślizg 
naczepy. HRB (hydraulic rear wheel bo-
ost) zwiększa siłę hamowania tylnej osi, 
gdy przednia jest wyhamowywana sła-
biej ze względu na działanie sytemu ABS. 
Wszystkie dbają o stabilną trakcję zarów-
no pojazdu, jak i zestawu z przyczepą.

SuperROZWI�ZANIA

Wśród wielu propozycji nie mogło za-
braknąć elektrycznego Daily. Pierwszy 
raz taki pojazd Iveco zbudowało 1986 r.

mogą być odchylane o dodatkowe 4 stop-
nie. Nowa deska rozdzielcza jest bardziej 
ergonomiczna. Zintegrowany z tablicą 
rozdzielczą drążek zmiany biegów zajmu-
je mniej miejsca i ułatwia przechodzenie 
w poprzek kabiny.

Drzwi i stacyjka są wyposażone w za-
mek, który daje 10 tys. kombinacji, co 
zwiększa zabezpieczenie przed kradzieżą. 
Daily daje też spore możliwości do roz-
lokowania różnych rzeczy niezbędnych 
w podróży. Duża półka nad oknem, 6-li-
trowy pojemnik pod kanapą pasażerów 
oraz dodatkowe schowki w składanym 
oparciu siedzenia pasażera – to tylko nie-
które propozycje. Ciekawym rozwiąza-
niem jest klips do papieru, który może być 
zamontowany do kierownicy, co zwiększa 
wygodę podczas wypełniania dokumen-
tów, oraz na oparciu fotela, które po zło-
żeniu tworzy podręczny stolik z miejscem 
np. na przenośny komputer. W drzwiach 
są podwójne zagłębienia, które pomiesz-
czą butelkę z piciem (zarówno litrową, jak 
i 1,5-litrową) i spory zestaw kanapek.

W Daily jest ciszej. Silnik lepiej wygłu-
szono i hałas we wnętrzu spadł o 5 dbA 
w porównaniu z poprzednim modelem. 
W środku jest nie tylko wygodnie, ale też 
ładnie. Wnętrze nie odstrasza surowością. 
Jest miło i przytulnie. 

Nowe Daily ma również system Blue
& Me, zaprojektowany przez Fiata we 
współpracy z Microsoft . Pakiet fl otowy 
jest przygotowany wspólnie z fi rmą Qual-
comm. Nawigacja TomTom prowadzi kie-
rowcę prosto do celu.

Super�ATWO

Nowe Daily w wersji furgon ma tyl-
ne drzwi, których wysokość to prawie 
2 m, co ułatwia wkładanie ładunków 
przestrzennych. Wysokość wewnętrzna 
równa 2100 mm umożliwia wygodne po-

Praca kierowcy to równie� robota papierkowa. W Daily mo�na zaaran-
�owa� sobie ma�e biuro, dzi�ki wysuwanej z oparcia pasa�era pó�ce.

Tablica rozdzielcza jest czytelna i estetyczna. Wyciszone wn�trze 
i liczne schowki sprawiaj�, �e Daily jest przyjaznym miejscem pracy.

dustrial FPT Industrial FPT Industrial
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Teraz jego gama została rozszerzona. Za-
wiera furgony, podwozia z kabiną i au-
tobusy. Napęd elektryczny z bateriami 
chromowo-niklowymi czyni go praw-
dziwym mieszczuchem. Silnik elektrycz-
ny ma stałą moc 30 kW, a szczytową 
60 kW. Stosowany jest w modelu 35S (dmc 
3,5 t). 40-kliowatowy silnik jest montowa-
ny w modelu 50C (dmc 5 t). Prędkość po-
jazdów elektrycznych jest elektronicznie 
ograniczona do 70 km/h. Mogą one prze-
jechać na pełnych akumulatorach odległość 
90÷130 km. Pojazdy 35S mają dwie baterie 
i trzecią w opcji dla modeli o długim roz-
stawie osi, a 50C – 3 baterie w standardzie 
i czwartą w opcji. Ponadto wyposażone są 
w system odzysku energii hamowania.

Iveco na bazie Daily oferuje również 
autobus z zabudową Irisbus z silnikami 
3-litrowymi o mocy 146 i 170 KM oraz 
CNG 136 KM. Do wyboru są cztery wer-
sje: Citis (dla miast), Recoreo (dla szkół), 
Way (międzymiastowy) i Tourys (tury-
styczny). Wszystkie są dostosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 

Daily oferowane jest również jako po-
jazd kampingowy. 

Nowe Daily to ponad 7 tys. wariantów. 
Od przewozu pasażerów, przez podwozia 
ze skrzynią do furgonów. Furgony oferu-
ją osiem różnych pojemności ładowni od 
7 do 17,2 m3. Ładowność dochodzi do 4 t 
w vanach i do 4,7 t dla podwozi z kabiną. 
Sześć wariantów masy od 3,2 do 7 t, mak-
symalne obciążenie przedniej osi od 1,5 
do 2,5 t oraz tylnej od 1,9 do 5,3 t, zdol-
ność do ciągnięcia przyczep o dmc do 3,5 t,
trzy rozstawy osi, cztery długości, trzy 
wewnętrzne wysokości furgonu, 9 silni-
ków od 160 do 205 KM, umożliwia do-
stosowanie pojazdu do indywidualnych 
zastosowań. Oprócz tego do wyboru są 
trzy warianty wyposażenia, które mogą 
być kompletowane z różnymi pakieta-
mi opcji. Przystosowują one pojazd do 
pracy na budowie, w fi rmie kurierskiej, 
w ostrych warunkach klimatycznych 
oraz do holowania przyczepy. Wszyst-
ko to sprawia, że hasło przewodnie znane 
z opowieści o Supermanie może się 
sprawdzić i w tym przypadku. Czas poka-
że jak bardzo. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Iveco

Daily w zale�no�ci od wersji mo�e sporo przewie
�: nawet 4,7 t.

Przegl�dy w Daily wykonywane s� co 40 tys. km lub co 2 lata.

19 wrze�nia 
2011 r. Massimi-
liano Perri obj�� 
stanowisko dyrek-
tora generalne-
go Iveco Poland. 
Wróci� do Polski 
po siedmiu latach, 
�eby odpowia-
da� za ca�okszta�t 
dzia�a
 Iveco. 

Dla firmy Iveco Polska jest jednym z najwa�-
niejszych rynków w Europie. Massimiliano Perri 
jest zwi�zany z Iveco od pocz�tku swojej karie-
ry zawodowej tj. od 1998 r. Wtedy w�a�nie roz-
pocz�� prac� w firmie Astra, przej�tej przez Iveco 
w 1987 r., specjalizuj�cej si� w produkcji ci��kich 
wywrotek i samochodów specjalnych. 

W latach 2001-2003 odpowiada� w Iveco Fran-
ce za logistyk� cz��ci zamiennych. Potem w la-
tach 2003-2004 kierowa� dzia�em Customer Se-
rvice (serwis i cz��ci zamienne) w Iveco Po-
land. Po powrocie do W�och by� odpowiedzialny 
za zakup cz��ci zamiennych dla europejskich fa-
bryk Iveco. Od 2007 r. zajmowa� si� dzia�em Cu-
stomer Service w australijskiej filii Iveco. Od po-
cz�tku 2010 r. by� odpowiedzialny za dzia�y Cu-
stomer Service na 30 rynkach Europy Central-
nej i Wschodniej, w tym w Polsce, oraz na ryn-
kach Dalekiego Wschodu. „Z rado�ci� zaakcep-
towa�em propozycj� kierowania polskim przed-
stawicielstwem Iveco. Ani rynek, ani polskie re-
alia nie s� mi obce, bo ju� tu pracowa�em i mia-
�em sta�y kontakt z zespo�em Iveco Poland, nad-
zoruj�c polski rynek w zakresie dzia�a
 serwi-
sowych. Jestem pewien, �e wspólnie jeste�my 
w stanie umocni� pozycj� Iveco, zw�aszcza 
w segmencie pojazdów ci��kich” – podkre�la 
Massimiliano Perri. 

Massimiliano Perri jest absolwentem Wydzia-
�u In�ynierii Uniwersytetu Rzymskiego. Jak wie-
lu W�ochów jest mi�o�nikiem pi�ki no�nej i fanem 
sportów samochodowych. Lubi uprawia� sport na 
�wie�ym powietrzu i gra w golfa. �

Fot. Iveco

Komisja Europejska zgodzi�a si� na przej�cia 
spó�ki MAN SE przez Volkswagen AG. Bruksela 
dosz�a do wniosku, �e planowana transakcja nie 
wp�ynie w znacz�cy sposób na konkurencyjno�� 
w ramach Europejskiej Strefy Ekonomicznej.

Decyzja zosta�a wydana na podstawie prze-
prowadzonej analizy skutku planowanej transak-
cji z punktu widzenia funkcjonowania rynku sa-
mochodów ci��arowych, autobusów, nadwozi 
oraz silników wysokopr��nych. �

Zmiany w Iveco Poland

Volkswagen mo�e 
kupi� MAN-a
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Nowe silniki wysokoprężne o pojem-
ności 2,2 l należą do rodziny Durato-
rq TDCi. Zastępują wszystkie, wcze-

śniej stosowane jednostki 2,2 oraz 2,4 l.
Osiągają moc 100, 125, 140 i 155 KM. Naj-
mocniejsza jest montowana wyłącznie 
w modelach z napędem kół tylnych. Jak po-
przednio w autach z napędem kół przed-
nich, silniki montowane są poprzecznie, 
a w tylnonapędowych wzdłużnie. Nie bę-
dzie już 200-konnego Transita, a zadziorny 
SportVan, jako model przednionapędowy, 
musi zadowolić się mocą 140 KM. Aby wy-
pełnić wymogi normy Euro 5, potrzebny 
okazał się układ EGR i fi ltr cząstek stałych. 


ci�ni�ta moc

Epatowanie liczbą koni mechanicznych 
jest zresztą źle widziane. Co innego emisja 
CO2 czy zużycie paliwa, gdzie mniej zna-

czy więcej. Transit jak zawsze jest na cza-
sie. Ma być „eko”? Jest „eko”! 

Silnik 2,2 jest dość mocno wyciśnięty, co 
zbliża go do coraz popularniejszych jedno-
stek o małej pojemności i wysokiej mocy. 
Zarówno jeśli chodzi o rozwiązania kon-
strukcyjne, jak wrażenia, jakich dostarcza 
kierowcy. To już nawet nie zwykła szkoła, 
ale uniwersytet kompromisu. 

Szyna common rail i turbosprężarka 
VNT o zmiennej geometrii łopatek kie-
rownicy turbiny to europejska norma. Pa-
liwo dostarczają do cylindrów piezoelek-
tryczne wtryskiwacze z ośmioma otwo-
rami. Inżynierowie podwyższyli ciśnienie 
wtrysku. Maksymalnie osiąga 1800 bar,
a nie 1600 jak w poprzednim modelu. 
Jednocześnie obniżyli stopień sprężania 
z 17,5:1 do 15,5:1. Te sprzeczne działa-
nia wynikają z chęci pogodzenia rozbież-
nych dążeń. Relatywnie mały silnik musi 

mieć dużą moc, ale nie powinien osiągać 
jaj kosztem nadmiernego zużycia pali-
wa czy emisji spalin. Sposobem na to było 
poprawienie warunków spalania w cylin-
drze oraz wyposażenie jednostki we wspo-
magacze, z których kluczowym jest wspo-
mniana turbosprężarka VNT. 

Pozostałe urządzenia całościowo po-
prawiają bilans energetyczny samocho-
du. Pompa olejowa o regulowanym wy-
datku dostarcza olej ściśle według potrzeb 
wskazywanych przez czujniki monitorują-
ce silnik. Pompa wspomagania kierowni-
cy o zmiennym wydatku zmniejsza swoją 
wydajność przy wysokich obrotach silni-
ka. Odczytuje to jako jazdę z dużą prędko-
ścią, gdy mocne wspomaganie nie jest ko-
nieczne, a nawet przeszkadza. „Inteligent-
ny system odzyskiwania energii” zwiększa 
prąd ładowania akumulatora, gdy samo-
chód zwalnia. Z kolei „układ zarządzania 

Tryb wstrzemi�	liwy
Ford wprowadza do Transita silniki Euro 5, a przy okazji par� gad�etów, 
które tamuj� wyp�yw gotówki z kieszeni.

Srebrzysta kratka wlotu powietrza pozwala 
szybko odró�ni� Transita model 2012 od poprzed-
ników. Luksusowy wariant wyposa�enie Limited 
ma zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. 
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stanem akumulatora” odłącza alternator, 
gdy wykryje, że bateria jest naładowana 
w 80%. Wreszcie: pompa podciśnieniowa 
umieszczona na głowicy i napędzana przez 
wałek krzywkowy czerpie mniej ener-
gii niż napędzana paskiem, używana po-
przednio w modelach tylnonapędowych. 
Urządzenia te współdziałając, zmniejsza-
ją obciążenie silnika, co znajduje odbicie 
w niższym spalaniu. Systemy: odzyskiwa-
nia energii i zarządzania stanem akumu-
latora są dostępne w większości odmian 
Transita, ale nie we wszystkich. 

Charakterystyczny dla nowych silników 
jest słaby „dół”. Wysoki moment obroto-
wy pojawia się dopiero przy podwyższo-
nych obrotach silnika. Chęć szybszej, bar-
dziej dynamicznej jazdy zmusza do igno-
rowania wskazań zielonej strzałki na obro-
tomierzu, wskazującej optymalny z punk-
tu widzenia zużycia paliwa moment zmia-
ny biegu. 

Nisko, coraz ni�ej

Transit ma teraz wyłącznie manualne 
skrzynie sześciobiegowe. Są przystosowa-
ne do charakterystyki nowych silników. 
Zwiększono również ich trwałość. Jed-
nak główną zaletą skrzyń jest taki dobór 
przełożeń wyższych biegów, który pozwa-
la poruszać się z typowymi prędkościa-
mi miejskimi i szosowymi przy zachowa-
niu niskich obrotów silnika. Pod tym ką-
tem wprowadzono w niektórych mode-
lach nowe przełożenie przekładni głów-
niej, wynoszące 3,31:1. Zwiększono śred-
nicę sprzęgła, co korzystnie wpływa na 
jego trwałość. 

Nowością jest pakiet „ECO Pack” za-
wierający system „Auto-Start-Stop” i ogra-
nicznik prędkości do 110 km/h. Silnik wy-
łącza się za każdym razem, gdy samochód 
zatrzymuje się „na luzie”, a kierowca zdej-
mie nogę ze sprzęgła. Po wciśnięciu lewego 
pedału uruchamia się ponownie w ciągu 
0,2 s. Praca układu „Auto-Start-Stop” jest 
uzależniona od temperatury turbosprężar-
ki, stopnia naładowania akumulatora, in-
tensywności działania ogrzewania i kli-
matyzacji, a także stopnia nagrzania spa-
lin (ważne dla fi ltra sadzy). Firma zapew-
nia, że silnik nie wyłączy się, gdyby miało 
się to odbyć ze szkodą dla samochodu lub 
podróżnych. Poza tym na tablicy rozdziel-
czej jest przycisk do wyłączania całkowicie 
funkcji „ECO Pack”, który unieszkodliwia 
również ogranicznik prędkości. Jeśli go nie 
ruszać, kierowca może liczyć na obniżenie 
zużycia paliwa nawet o 4%. 

Ponadto nadal dostępny jest wariant 
ECOnectic. Tym razem w dwu modelach 
przednionapędowych: znanym już FT280 

z krótkim rozstawem osi, niskim dachem 
i silnikiem o mocy 100 KM oraz nowym 
FT350 z długim rozstawem osi, średnim 
dachem i motorem 125-konnym. Samo-
chody wyposażone są w ogumienie Con-
tinental o obniżonych oporach toczenia, 
a na życzenie w ogranicznik prędkości. 
Ford zmierzył, że stukonny FT280 może 
zużyć zaledwie 6,55 l/100 km. 

Pi��dziesi�t na dwa

Ograniczeniu wydatków sprzyja rów-
nież wydłużony okres między przegląda-
mi. W nowym Fordzie wynosi on 50 tys. 
km lub dwa lata. Oczywiście stan oleju sil-
nikowego jest monitorowany przez czuj-

nik, który daje znać, kiedy przychodzi 
pora odwiedzić mechanika. Deklarowane 
przez producenta wartości mogą więc oka-
zać się zbyt optymistyczne w trudnych, na 
przykład miejskich, warunkach eksploata-
cji. Przy odsprzedaży może mieć znaczenie 
rozciągnięta do 12 lat gwarancja na perfo-
rację blach spowodowaną korozją. 

Transit model 2012 wchodzi na linię 
montażową z końcem września br. Jak po-
przednik będzie powstawał w Southamp-
ton w Wielkiej Brytanii i w Kocaeli w Tur-
cji. U nas będzie do kupienia od połowy 
października. Niektóre warianty nowego 
modelu z silnikami o mocy analogicznej 
do tej, jaką miały stare jednostki mogą być 
minimalnie tańsze niż do tej pory. Jednak 
większość odmian Transita podrożeje, co 
najmniej o 1,5 tys. zł. Pakiet „ECO Pack” 
będzie kosztował od 400 do około 1100 zł, 
w zależności od wariantu układu napędo-
wego zastosowanego w samochodzie. 

Bez zmian pozostaje bogata oferta od-
mian dostawczego Forda. Obejmuje ona 
samochody o dmc od 2,5 do 4,6 t w warian-
tach: furgon o objętości od 6,5 do 14,3 m3,
kombi, mikrobus (od 13 do 17 miejsc) oraz 
podwozie pod zabudowę z kabiną poje-
dynczą lub załogową. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij

Christine Lund, 
in�ynier prowadz�ca rozwój 
nowego Transita

„Niektórzy klienci mó-
wili nam, �e rozwa�a-
j� zamówienie ogra-
nicznika pr�dko�ci, 
jako sposobu na obni-
�enie zu�ycia paliwa, 
ale chcieliby mie� mo�-
liwo�� wy��czenia go, 
je�li wymaga�aby tego 
sytuacja na drodze”.

Silnik 2,2 Duratorq TDCi jest cz��ci� uk�adanki, 
która ma doprowadzi� do ujednolicenie produktów, 
oferowanych na ca�ym �wiecie. Firma nazywa 
to strategi� „One Ford”. 

Drobne zmiany wewn�trz nic nie wnosz� z prak-
tycznego punktu widzenia. Ogrzewana przednia 

szyba nale�y do standardu, kamera cofania ju� nie.

Pod wzgl�dem funkcjonalnym nowy model 
nie ust�puje poprzednikowi. Dost�pne s� 

wszystkie, znane do tej pory warianty. 
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Ducato ma się czym pochwalić. We-
dług badań dotyczących niezawod-
ności przeprowadzonych przez De-

krę, zarówno w przedziale od 0 do 50 tys. 
km, jak i od 50 tys. do 100 tys. pojazd ten 
znalazł się w pierwszej trójce najbardziej 
niezawodnych aut w swojej grupie.

Zmiany w Ducato to przede wszyst-
kim nowe silniki. Innowacja, podobnie jak 
u konkurencji, jest podyktowana przepisa-
mi. Od stycznia 2012 roku wszystkie nowe 
pojazdy dostawcze będą musiały spełniać 
wymagania normy emisji spalin Euro 5.

Ewolucyjnie

Zmieniając jednostki napędowe Fiat 
chciał stworzyć pojazdy, które będą ściśle od-
powiadały potrzebom klientów. Jednostki 
napędowe zyskały większą moc, ale na tyle 
zróżnicowaną, że klient może dowolnie ma-
newrować pomiędzy jej wartością a ceną. 

Dwulitrowy silnik 115 KM, charaktery-
zuje się małym zużyciem paliwa oraz ni-
ską emisją CO2, a debiutujący 3.0 Multijet 
o mocy 177 KM jest najmocniejszy w swo-
jej kategorii. W gamie są również dwa sil-
niki o pojemności 2,3 l: o mocy 130 (zwy-
kła turbosprężarka) i 148 KM (turbosprę-

PorcjowaniePorcjowanie

30 lat, 6 modernizacji i 2,2 mln sprzedanych egzemplarzy. 
Lider polskiego rynku pojazdów dostawczych przeszed� kolejn� zmian�. 
Tym razem dotyczy�a ona g�ównie walorów technicznych.

. 

Nowoczesno�� nie musi kosztowa�
Leszek Sukiennik, dyrektor rynku polskiego Fiat Professional

Ducato jest jednym z najpopularniejszych pojazdów u�ytkowych w Europie 
i najch�tniej wybieranym przez przedsi�biorców w Polsce. Badania wykaza-
�y, �e samochód ten zosta� tak dobrze zaprojektowany do wykonywania co-
dziennej pracy, �e �adne zmiany zewn�trzne nie by�y potrzebne. In�yniero-
wie skupili si� na zmianach w silnikach, u�atwieniach w prowadzeniu samo-
chodu poprzez system navi & eco driving oraz innych detalach, takich jak 
�wiat�a do jazdy dziennej.

Wprowadzaj�c na rynek nowe Ducato, chcemy zwróci� uwag�, �e nowoczesno�� nie musi 
kosztowa�. Cz�sto zdarza si�, i� nowe produkty wprowadzane na rynek kosztuj� wi�cej od 
swoich poprzedników. W naszych nowych silnikach E5 uda�o si� uzyska� lepsze parametry 
np. mocy z danej pojemno�ci skokowej. Klient mo�e dokona� wyboru silnika  o innej, mniej-
szej  pojemno�ci, przy zachowaniu zbli�onych osi�gów. Dotychczasowy u�ytkownik samo-
chodu 160-konnego z silnikiem o pojemni�ci 3.0, dzisiaj mo�e usi��� za kierownic� pojazdu 
z silnikiem o pojemono�ci 2.3 i mocy 150 KM, za który zap�aci mniej. Najwa�niejsze, ten samo-
chód b�dzie go te� mniej kosztowa� w eksploatacji, poniewa� ró�nica w spalaniu wynosi tutaj 
2 l/100 km. Dodatkowo okresy mi�dzy przegl�dami wyd�u�y�y si� do 48 tys. km.

żarka o zmiennej geometrii). Wszystkie, 
z wyjątkiem trzylitrowego należą do ro-
dziny Multijet II generacji. Gamę uzupeł-
nia trzylitrowy silnik Natural Power o po-
dwójnym systemie zasilania (benzyna/me-
tan) i mocy 136 KM.

Silnik Multijet II ma bardziej efektyw-
ne wtryskiwacze. Dzięki nowemu serwo-
zaworowi, może sterować zwiększoną licz-
bą wtrysków (nawet do 8) w jednym cyklu 

spalania. Ciśnienie wtrysku wynosi mak-
symalnie 1800 bar (1600 bar – Multijet I). 
Dzięki lepszej kontroli procesu spalania 
zmniejszył się hałas, zużycie paliwa oraz 
emisja substancji toksycznych. 

W Ducato konieczność wymienienia 
oleju jest sygnalizowana poprzez pulsacyj-
ny sygnał lampki kontrolnej na desce roz-
dzielczej. Wtedy kierowca jest zobowiąza-
ny do odwiedzenia serwisu. Po wymianie 
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oleju, lampka przestaje świecić. Jednak jej 
wyłączenie jest możliwe tylko w warszta-
cie. Kolejnym sygnałem, na który powi-
nien zwrócić uwagę kierowca, jest kontrol-
ka fi ltra DPF. Gdy się zapali, oznacza to, że 
rozpoczęła się regeneracja fi ltra i kierow-
ca powinien kontynuować jazdę, dopó-
ki nie zgaśnie, czyli do ukończenia proce-
su. Okres podtrzymywania regeneracji na 
wolnych obrotach trwa 3,5 min.

Silniki Multijet II pracują zgodnie z normą 
Euro 5, ale ich konstrukcja pozwala na dalsze 
modernizacje, które dostosują je do spełnie-
nia bardziej rygorystycznych wytycznych.  

Wszystkie silniki nowego Ducato mają 
cztery cylindry – z czterema zaworami na 
cylinder oraz dwoma wałkami rozrządu 
w głowicy. Głowica jest wykonana ze sto-
pu aluminium, natomiast korpus odlano 
z żeliwa. Tłoki wyposażone są w specjalny 
kanał chłodzący, a geometria kanałów ssa-
nia oraz wydechu została zoptymalizowa-
na. W silnikach zastosowano system EGR. 

Zalotnie

Nie samą techniką człowiek żyje, dla-
tego Fiat postanowił również odświeżyć 

wnętrze Ducato. Głównym celem pro-
jektantów było polepszenie warunków 
pracy kierowcy. Dwukolorowa tapicer-
ka i ciemniejsze odcienie deski rozdziel-
czej mają upodobnić to auto do pojazdów 
osobowych. I rzeczywiście, trudno zarzu-
cić Ducato, że ma zbyt surowe wnętrze. 
Wprost przeciwnie. Awangardowa tapi-
cerka może się podobać, choć przeciwni-
cy też pewnie się znajdą. Trzeba przyznać 
jest fantazyjnie. 

Tablica rozdzielcza ma nową konsolę 
centralną. Ducato może być wyposażone 
w radioodtwarzacz zintegrowany z deską 
rozdzielczą. Gładka, czarna powierzchnia 
nadaje jej wyjątkowy charakter. Podobnie 
jak w Doblò, przygotowano również spe-
cjalne gniazdo do łatwej instalacji nawiga-
cji Tom Tom, co pozwala uniknąć plątani-
ny kabli. Przy zastosowaniu systemu Blue 
& Me następuje zintegrowanie z kompute-
rem pokładowym. 

W wyposażeniu podstawowym zna-
lazły się błyszczące metalicznie ozdo-
by. Dla bardziej wymagających jest 
opcja „Techno” , bogatsza w te elemen-
ty. W ofercie jest również wykończenie 
„Wood”, które imituje drewno. Ta opcja 

Dane techniczne – nowe silniki w Ducato Furgon

Silnik 115 Multijet 130 Multijet 150 Multijet 180 Multijet Power
Liczba cylindrów R4 R4 R4 R4
Pojemno�� skokowa (cm3) 1956 2287 2287 2999
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 115/85/3700 130/96/3600 148/109//3600 177/130/3500
Maks. moment obrotowy 
(Nm/obr/min) 280/1500 320/1800 350/1500 400/1400
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5
�rednie zu�ycie paliwa (l/100 km)* 6,8 7,1÷7,4 7,1÷7,4 8÷8,4

(*) minimalne i maksymalne warto�ci w zale�no�ci od modelu oraz wersji

jest dedykowana camperom i wersjom 
osobowym.

Bezpiecznie

W Ducato zastosowano nową wersje ESP. 
Jest zintegrowana z innymi systemami: 
 LAC (Load Adaptive Control), który 

identyfi kuje w trakcie jazdy warunki ob-
ciążenia pojazdu, w szczególności jego 
całkowitą masę oraz położenie środka 
ciężkości, 

 Hill holder, 
 HBA (Hydraulic Brake Assistance) – elek-

trohydrauliczne wspomaganie hamo-
wania, 

 ASR (Anti Slip Regulation) – zapobiega-
jącym utracie przyczepności kół napę-
dowych podczas ruszania oraz 

 MSR (Motor Schelppomoment Rege-
lung), który w razie nagłej redukcji bie-
gu przywraca moment obrotowy silni-
ka, zapobiegając nadmiernemu przyha-
mowaniu kół napędowych i utracie sta-
bilności przez pojazd. 
Nowością jest „Traction+” – system 

kontroli napędu, który zwiększa przyczep-
ność samochodu na śliskich nawierzch-
niach, symulując działanie blokady mo-
stu napędowego. Gdy jedno z kół napę-
dowych ma słabą przyczepność, centralka 
Traction+ wykrywa uślizg koła i aktywu-
je hydrauliczny obwód, przyhamowując 
je i przenosząc moment obrotowy na koło 
o wyższej przyczepności. System można 
wyłączyć klawiszem na desce rozdzielczej. 
Jest aktywny do prędkości 30 km/h.

Ekonomicznie

Oprócz oszczędnych silników, Duca-
to oferuje system start&stop i wskaźnik 
zmiany biegów. Oba są dostępna z silnika-
mi 2,3 l.

Z nowym Ducato można również za-
mówić system eco:Drive Professional. Pro-
gram opracowany specjalnie z myślą o sa-
mochodach dostawczych analizuje: śred-
nie spalanie, długość trasy oraz wpływ ob-
ciążenia na wydajność pojazdu, udzielając 
wskazówek odnośnie bardziej ekonomicz-
nego i ekologicznego stylu jazdy. Zebrane 
informacje mogą być pogrupowane i prze-
tworzone przez program eco:drive Fleet, 
który zarządza nimi i umożliwia popra-
wę wydajności, oszczędzając zużycie pali-
wa nawet do 15%.

Dodatkowym czynnikiem, który przy-
czynia się do oszczędności są wydłużo-
ne okresy między przeglądami z 45 tys. do 
48 tys. km. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. Fiat

Zmiana silników, zmiana cen

Ducato Euro 4 2.2 100  2.3 120  3.0 160
   100 KM  120 KM  157 KM
   86 950 z� 91 200 z�  97 950 z�

Nowe Ducato  2.0 115 2.3 130 2.3 150 VGT 3.0 180 VGT
Euro 5 115 KM  130 KM 148 KM 177 KM
   88 450 z� 92 650 z� 96 850 z� 102 650 z�
Ceny dla Ducato Furgon L3H3 o dmc 3,3 t

Zmiana tablicy rozdzielczej g�ównie dotyczy 
panelu �rodkowego, gdzie umieszczono gniazdo 
do �atwego pod��czenia nawigacji i zainstalowano 
zintegrowane radio. Metaliczne elementy 
w wyposa�eniu „Techno” dodaj� wn�trzu elegancji.

Kolorowa tapicerka sprawia, �e wn�trze 
wydaje si� nowocze�niejsze. 
Czerwony to kolor rzadko spotykany 
w pojazdach u�ytkowych, ciekawe 
jak d�ugo zachowa �wie�o��.
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Volkswagen Multivan to osobowy model 
bazujący na popularnej serii T5. Cechują 
go spore możliwości aranżacji wnętrza. 

Może nim podróżować 7 bądź 8 osób, siedze-
nia są wyjmowane, obracane i przesuwane. Tak 
więc można go dostosować ściśle wedle po-
trzeb. Testowy egzemplarz to auto o dłuższym 
rozstawie osi z napędem 4Motion.

Ty tu sobie urz�dzisz!

Największą zaletą auta jest jego uniwersal-
ność, która współgra z mnogością zastosowań 
i całkiem przyzwoitym komfortem. My mie-
liśmy okazję sprawdzić 7-miejscowe wnętrze. 
W połączeniu z długim rozstawem osi taki 
wariant daje naprawdę swobodę podróżowa-
nia. W środkowej części jest miejsce na wie-
lofunkcyjny salonik, przy którym może deba-
tować lub mile spędzać czas 5 osób. Dwa poje-
dyncze fotele w środkowym rzędzie można do-
wolnie przesuwać po prowadnicach i obracać 
o 360 stopni. Regulacja położenia tylnej kanapy 
pozwala swobodnie zmieniać proporcje prze-
działu pasażerskiego i bagażnika. Gdy podróżu-
je mniej osób, a dużo mamy do zabrania, bagaż-
nik może szybko zwiększyć swoją objętość.

W tym przypadku fotele miały dwukoloro-
wą tapicerkę w kolorach ciemno- i jasnosza-
rym ze skóropodobnego tworzywa. Takie po-
łączenie nadaje wnętrzu dynamizmu i jest ła-

twe do utrzymania w czystości. Wersja Com-
fortline zapewnia we wszystkich pojedyn-
czych fotelach po dwa regulowane podłokiet-
niki. O komfort pasażerów dba także wydajna 
trzystrefowa klimatyzacja – regulowana osob-
no dla kierowcy i jego towarzysza oraz pasa-
żerów siedzących z tyłu. W podsufi tce zamon-
towano listwy wielofunkcyjne z nawiewami 
i oświetleniem.

Model T5 jest oferowany w dwóch roz-
stawach osi: 3000 i 3400 mm. Dłuższa wer-
sja ma długość 5290 mm. Dzięki dodatkowym 
400 mm można wygodnie podróżować w kom-
plecie, nie ograniczając miejsca na bagaż. Na 
każdym kroku widoczna jest dbałość o maksy-
malną ilość miejsca i użyteczność samochodu. 
Dodatkowym atutem są kompaktowe wymiary, 
które pozwalają na swobodne poruszanie się po 
mieście. Nawet jego wysokość – 199 cm, jest tak 
skonfi gurowana, że można nim wjeżdżać do ga-
raży podziemnych, gdzie przeważnie obowią-
zuje ograniczenie wysokości do 2 m. 

Spokojna g�owa

Kierowca ma do dyspozycji wiele udogodnień. 
Jego miejsce jest bardzo funkcjonalne i upo-
rządkowane. Zestaw wskaźników nie zachwy-
ca wprawdzie awangardowym wyglądem – jed-
nak wszystkie przyciski rozmieszczone są ergo-
nomicznie, zegary są bardzo czytelne i tak pod-

UniwersalnyUniwersalny elegant elegant
Przestronne wn�trze, wygodne fotele i niepozorny wygl�d. 
Multivan ma wszystko, co pozwoli wygodnie podró�owa�, zarówno s�u�bowo, 
jak i prywatnie, a przy okazji wjedzie tam, gdzie inni nie dadz� rady.

D�ugi rozstaw osi wyd�u�y� nadwozie o 40 cm, 
dzi�ki czemu uda�o si� stworzy� optymalne 

warunki zarówno dla podró�nych, jak i ich baga�u.
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świetlone, że nie męczą nadmiernie oczu na-
wet podczas wielogodzinnej jazdy. W tablicy 
rozdzielczej znajduje się kilka praktycznych 
schowków. Duże zagłębienia w drzwiach po-
mieszczą m.in. 1,5-litrową butelkę. 

Testowany Multivan oferuje długą listę 
wyposażenia. Dobre samopoczucie kie-
rowcy zapewnia nawigacja (wskazania na-
wigacji, jak to w Volswagenie, można tak-
że obserwować na wyświetlaczu przed kie-
rowcą), tempomat, dobry zestaw audio 
z dyskiem twardym 30 GB, podgrzewane 
fotele kierowcy i pasażera, czujniki parko-
wania przednie i tylne oraz kamera tylna 
z asystentem parkowania. Dodatkowo ży-
cie ułatwiają przesuwne okna w drugim 
rzędzie, rolety, które chronią przed słoń-
cem i okiem ciekawskich, drzwi przesuw-
ne otwierane elektrycznie, elektryczne 
wspomaganie domykania tylnej klapy oraz 
wycieraczki z czujnikiem deszczu i auto-
matyczne światła dzienne. 

Wiatr we w�osach…

Multivan może być napędzany jednym 
z diesli lub silnikiem benzynowym. W te-
stowym egzemplarzu był najmocniej-
szy diesel. Trzeba przyznać, że dostarcza 
on dużo przyjemności z jazdy. Dwulitro-

wa jednostka o mocy 180 KM jest połączo-
na z dwoma turbosprężarkami (stąd nazwa 
biturbo). Maksymalny moment obrotowy 
wynosi 400 Nm i zapewnia autu sprawne 
przyspieszanie przy każdej prędkości. Sil-
nik współpracował z 6-biegową, manualną 
skrzynią. Napęd był przenoszony na koła 
przez system 4Motion. Działa on w ten spo-

Volkswagen T5 Multivan 
Comfortline 2.0 TDI 132 kW 4Motion 
z d�ugim rozstawem osi 

Dmc (kg) ........................................................................ 3080
Liczba miejsc ....................................................................... 7
Rozstaw osi (mm) .......................................................... 3400
D�ugo�� (mm) ................................................................ 5292
�rednica zawracania (m) ................................................ 13,2 
Silnik ....................................................................... 2,0 BiTDI
Liczba cylindrów .................................................................. 4
Pojemno�� (cm3) ............................................................ 1968
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ........................... 180/132/4000
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) .................. 400/1500÷2200
�rednie zu�ycie paliwa (l/100 km) .................................... 8,1
Przegl�dy ................ po roku lub 20 tys. km – wymiana oleju, 
  .................po po 2 latach lub 40 tys. km przegl�d okresowy, 
  ........................ przegl�d podstawowy: pierwszy po 3 latach, 
  ............................................ kolejne co 2 lata (bez limitu km)
Gwarancja .......................................na ca�y samochód 2 lata, 
  .................................... na lakier – 3 lata, na karoseri� 12 lat
Cena wersji podstawowej/
testowanej (z� netto)................................. 160 435,5/212 155

sób, że w normalnych wa-
runkach napędzane są koła 
przednie. Jeśli jedno z kół tra-
ci przyczepność, mechanizm 
zapobiega jego poślizgowi 
i przenosi siłę napędu na koła 
mające lepszy kontakt z pod-
łożem. To zapewnia dobrą 
przyczepność i sterowność 
w każdych warunkach. Takie 
rozwiązanie poprawia trakcję 
w trudnych warunkach dro-
gowych, np. w zimową za-
dymkę lub na piaszczystej czy 
błotnistej drodze. Na praw-
dziwe bezdroża lepiej jednak 
autem nie wjeżdżać. Pod-
wozie nie jest podwyższane 
ani zabezpieczone osłonami 
przed uderzeniami kamieni. 

Pojazd prowadzi się bar-
dzo dobrze i wręcz zachęca 

do sportowej jazdy. Zawieszenie jest wła-
ściwie dobrane. Raczej twarde. Komfort 
prowadzenia wzmaga wspomaganie ukła-
du kierowniczego (Servotronic), którego 
działanie jest zależne od prędkości. 

Multivan zapewnia wysoki poziom bez-
pieczeństwa, oferując standardowo ESP 
wraz z asystentem hamowania i wspoma-
ganiem ruszania na wzniesieniu, ABS oraz 
elektroniczną blokadę mechanizmu różni-
cowego (EDS). 

Tak skonfi gurowane auto może mieć 
wiele zastosowań. Nie wyróżnia się, jest 
wielofunkcyjne i użyteczne. Pod niepo-
zorną powłoką kryje się gorące serce. Ma 
jednak dość poważną wadę… Cena wer-
sji podstawowej to 195  tys. zł brutto. Gdy 
doliczymy, tak miłe dla wszystkich, dodat-
ki, trzeba będzie zapłacić 259 tys. zł brut-
to. Elegant... Na każdą okazję, tylko czy na 
każdą kieszeń? �

Marcin Marczuk
Fot. M. Marczuk

Mimo nap�du 4Motion, podwozie nie jest podniesione 
ani zabezpieczone przed uszkodzeniami w terenie. 
Volkswagen oferuje takie zabezpieczenia dla modelu 
T5, ale tylko w wersji PanAmericana.

Fotele ze �rodkowego rz�du mo�na 
dowolnie obraca�, jednak podczas jazdy 
musz� by� zablokowane tylko w pozycji 

„do przodu” lub „do ty�u”.

W wersji z wyd�u�onym 
rozstawem osi, zmieszcz� 
si� baga�e nawet, gdy 
na pok�adzie jest komplet.

Czujniki parkowania z przodu i z ty�u 
oraz asystent parkowania. Zale�nie 
od skr�tu kó�, kamera pokazuje 
kierunek, gdzie pojedzie auto. Dzi�ki 
takim u�atwieniom manewruje si� 
�atwiej ni� samochodem osobowym.

Wska
niki uporz�dkowane, przejrzyste, niem�cz�ce. 
Tu wszystko jest na swoim miejscu. Kierowca 
przesiadaj�c si� z innego auta, od razu dobrze si� czuje.
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Na wystawie Transexpo znów były 
luki. Nie zaszczyciły jej ani Volvo, 
ani Scania. MAN również nie przy-

gotował stoiska. Jego autobusy posłużyły 
uczestnikom Mistrzostw Polski Kierow-
ców Autobusów, które odbył się pierwsze-
go dnia. Spośród zachodnich potentatów 
dużą ekspozycję przygotowała spółka Evo 
Bus, właściciel marek Mercedes-Benz i Se-
tra oraz włoski Irisbus. Ogółem było 160 
wystawców z 11 krajów, nieznacznie wię-
cej niż w 2010 r. Mimo braków we fre-
kwencji, były to jednak targi przełomowe. 

Dotrzyma� s�owa

Krzysztof Olszewski, prezes spółki Sola-
ris Bus & Coach mówił już kilka lat temu 
o autobusie elektrycznym. Przedstawił go 
wtedy jako nieunikniony etap, może nawet 
fi nał ewolucji autobusu miejskiego. Wów-

czas na fali były hybrydy i Solaris na prąd 
wydawał się odległą przyszłością. 20 wrze-
śnia 2011 r. stał się rzeczywistością. 

Zasłona spadła z niego o pierwszej po 
południu. Ofi cjalna premiera Urbino elec-
tric nie zrodziła zbyt wielu pytań, poza 
sztandarowymi: o zasięg przy pełnych aku-
mulatorach i cenę. Żadna kwota nie padła, 
za to wiadomo, że autobus może przeje-
chać do 100 km bez ładowania, a jego mak-
symalna prędkość wynosi 50 km/h. Napę-
dzany jest silnikiem o mocy 120 kW, fi rmy 
Vossloh Kiepe. Tej samej, której układ na-
pędowy posłużył do zbudowania hybrydy 
szeregowej Solarisa, przedstawionej przed 
rokiem. Zestaw dwu akumulatorów lito-
wych o pojemności 120 kWh i łącznej ma-
sie 1400 kg dostarczyła warszawska fabry-
ka Wamtechnik. Baterie są chłodzone cie-
czą. Wszystko mieści się z tyłu, tam gdzie 
zwykle pomrukuje diesel. 

Autobus ma 8,9 m długości. Powstał 
na bazie niskowejściowego Alpino 8,9 LE 
i mieści maksymalnie 31 osób na miej-
scach siedzących, w zależności od wer-

Kielce pod napi�ciem
Z pr�dem id� Solaris i Sor. Autosan zapowiada, �e wkrótce do��czy. 
Czy na p�tlach autobusowych wyrosn� �adowarki?

Zapowiadany od dawna elektryczny autobus Solarisa powsta� na bazie Alpino. Niektórzy przyswoili ju� nowe s�owo: elektrobus.

Urbino z krainy czarów. Z zewn�trz �wiec� 
diodowe znaki firmowe, w �rodku rozjarzaj� si� 
przystankowe przyciski „stop”, a kierowca ma 
przed sob� dotykow� tablic� rozdzielcz�. 
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Mniej znany ni� jelcza�ski „ogórek”, miejski San 
H-100B. Mia� nadwozie na ramie i konstrukcyjnie by� 
krokiem wstecz, ale trwa�o�ci� znacznie przewy�sza� 
poprzednie, samono�ne Sany. Historia transportu 
miejskiego pisze si� ca�y czas, co przypomnia�a 
pierwsza, oby nie ostatnia, wystawa zabytkowych 
autobusów na Transexpo. 

�ywio�em Sora jest �cis�e centrum. 
Dzi�ki podwójnym, dwuskrzyd�owym 
drzwiom mi�dzy osiami otwiera si� 
prawie ca�a prawa �ciana, a w �rodku 
jest du�o miejsca dla st�oczonych 
w godzinach szczytu. Gdy robi si� lu
niej, 
mo�na roz�o�y� straponteny. 

Sor ma ju� w ofercie autobusy na pr�d. 
Przy d�ugo�ci przesz�o 10 m model 
EBN 10,5 wyró�nia si� wielko�ci� 
na tle spotykanych w Europie 
autobusów elektrycznych. Podobno 
najbli�szy, w podobnym rozmiarze 
maj� Chi�czycy. 

sji. Prototyp pokazywany w Kielcach był 
wyposażony w 26 siedzeń. Autobus nie 
ma zbiornika z paliwem, skrzyni bie-
gów i układu wydechowego, a silnik elek-
tryczny jest lżejszy od spalinowego o 160 
kg, ale ciężar baterii trudno zrównowa-
żyć. Poszycie zewnętrzne nadwozia wy-
konano częściowo z włókna węglowe-
go, zastosowano cieńsze, lżejsze szyby 
boczne oraz mahoniową podłogę, prawie 
o 50 kg lżejszą od standardowej. „Szczu-
plejsze” są fotele pasażerów i kierowcy, 
a autobus toczy się na aluminiowych fel-
gach, przeszło o 1/3 lżejszych niż stalo-
we. Zwykły Alpino 8,9 LE w najlżejszym 
wariancie wyposażenia ma masę własną 
8130 kg. Wariant elektryczny jest cięższy, 
ale Solaris nie ujawnił jego masy. Przedsta-
wił jedynie efektowne porównanie wska-
zujące miejsca, w których udało się odchu-
dzić autobus elektryczny i sumę tych za-
biegów: tylko 750 kg „na plus”. 

Bilans energetyczny autobusu poprawia 
układ odzyskujący energię hamowania. 
Oświetlenie Urbino, z zewnątrz i w środ-
ku złożone jest z energooszczędnych diod 
LED. Energię elektryczną zużywa nie tylko 
silnik, ale też wentylacja, ogrzewanie czy 
automatyczne drzwi, w tradycyjnych auto-
busach zasilane w inny sposób. Ładowanie 
całkowicie wyczerpanych baterii prądem 
3*400 V 63 A trwa około 4 godzin. 

Elektryczne Urbino zostało nagrodzo-
ne medalem Targów Kielce. Teraz wybie-
ra się do Belgii, do Kortrijk na wystawę 
„Busworld”. 

Czeska faza

Solaris zapowiada budowę kolejnego, 
elektrycznego prototypu w połowie 2012 r. 
Tymczasem fi rma Sor elektryczne autobu-
sy już sprzedaje. Cztery jeżdżą w Czechach 
w Ostrawie, jeden na Słowacji. Prototyp 
został przedstawiony w czerwcu 2010 r. 

na targach „Autotec” w Brnie, równocze-
śnie z hybrydą korzystającą z układu napę-
dowego Allison. 

Egzemplarz pokazywany w Kielcach 
prezentowano kilka dni wcześniej w Lu-
blinie. Uruchomienie montażu autobusów 
Sor na terenie dawnej FSC rozważa Pol-
Mot Warfama. Na razie tylko sprowadza je 
do Polski. Spółka produkuje już maszyny 
rolnicze, chińskiego pikapa Grand Tiger
i nie boi się jak widać żadnego wyzwania. 
Decyzję uzależnia od zainteresowania po-
tencjalnych nabywców. 

Elektryczny Sor EBN 10,5 City ma dłu-
gość 10,35 m. Może przewieźć 85 osób, 
w tym od 19 do 24 na miejscach siedzą-
cych. Wyposażony jest w troje drzwi, po-
między którymi podłoga jest niska i pła-
ska. Aranżacja wnętrza przystosowuje go 
do ruchu w centrum miasta, z dużą licz-
bą przystanków. Autobus napędzany jest 
silnikiem o mocy 120 kW. Zasilają go ba-
terie litowo-jonowe. Przy pełnym na-
ładowaniu wystarczają na przejechanie 
120÷150 km, a jeśli autobus jedzie pusty, 

może pokonać nawet 250 km – zapewnia 
producent. 

Sor ma masę własną 9,8 t. Analogiczny 
model spalinowy BN 10,5 City ma 8,1 t. 
Różnica na niekorzyść wersji elektrycznej 
wynosi więc 1,7 t. Techniczna dopuszczal-
na masa obu wariantów jest zbliżona, dla 
elektrycznego wynosi 16,7, a dla spalino-
wego 15 t. Warto zauważyć, że elektryczny 
Sor jest krótszy od spalinowego o 35 cm,
ale ma dłuższy rozstaw osi. Wynosi on 
6,32 m, gdy w zwykłym BN 10,5 City tylko 
5,6 m. Tył elektrycznego Sora jest mocno 
obciążony przez silnik i baterie. Projektan-
ci starali się go odciążyć, przesunęli więc 
oś. Czas ładowania akumulatorów wyno-
si 8 godzin, można go jednak skrócić do 
4 godzin. 

Podobnie jak Solaris, również Sor jeź-
dzi na „alufelgach”. Jego sylwetka jest ty-
powa dla czeskiego producenta. Możliwe, 
że silnie pochylony przód jest korzystniej-
szy aerodynamicznie niż łagodnie wygię-
ty, ale pionowy w Solarisie. Niemniej moż-
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Produkowane s� od lat i wci�� maj� wzi�cie. 
Autobus na podwoziu ci��kiego, dostawczego 
Mercedesa Vario (wcze�niej T2) – tym razem 
w wykonaniu Autometu z Sanoka.

Miejski Sprinter w dodatku zasilany 
gazem ziemnym. Firma Auto CUBY 
poszerza ofert�. W Kortrijk poka�e autobus 
na podwoziu Mercedesa Atego.

Grupa Wanicki wzbogaca ofert� 
o autobusy Irizar z silnikami DAF-a 
i skrzyniami biegów ZF. Scanii b�dzie 
trudniej sprzedawa� swoje Irizary.

AMZ Kutno próbuje si� na rynku autobusów 
miejskich. Komponenty od renomowanych 
dostawców i du�e do�wiadczenie w konstrukcji 
nadwozi mog� zaprocentowa�. 

Niezwyk�a stylizacja 
z �ukami przecinaj�cymi okna 
przenika do wn�trza: 
jasnego i przestronnego.

trowego przewidziano silnik Cummins 
o mocy 300 KM jako podstawowy. Na ży-
czenie dostępne są wersje 250 i 285 KM 
oraz silniki DAF PR o mocy 250, 310 lub 
360 KM. Skrzynie biegów jak wyżej. 

AMZ zamierza konkurować z Autosa-
nem. Fabryka z Sanoka uszczelnia ofer-
tę i pokazuje nowy, 10-metrowy wariant 
swojego Sancity. Niskopodłogowy autobus 
mieści do 95 osób. Napędza go silnik Ive-
co o mocy 264 KM, który połączono z au-
tomatyczną skrzynią biegów Allison z re-
tarderem. Na targach autobus zdobył wy-
różnienie. 

Angażując się w rynek autobusów miej-
skich, Autosan nie zaniedbuje dotychcza-
sowych odbiorców. W Kielcach zadebiuto-
wał nowy Tramp, kolejny w sztafecie po-
koleń, którą zapoczątkował legendarny już 
H-9. Tramp FL ma długość 9,5 m, 39 fo-
teli oraz 17 miejsc stojących. Jest też wa-
riant turystyczny (a jakże!) z 32 siedzenia-
mi i miejscem dla pilota. Konstrukcja i sty-
lizacja nadwozia upodabnia go do autobu-
su Lider, który już nie występuje w ofercie. 
Tramp to swego rodzaju hybryda, która ma 
zadowolić tradycyjnych klientów fi rmy, 
głównie PKS-y. Zastosowano w nim silnik 

Iveco o mocy 264 KM i manualną, sześcio-
biegową skrzynkę ZF. 

Wci�� nowi

Powody do niepokoju może mieć Sca-
nia, która w tym roku zignorowała Kiel-
ce. Jej partner Irizar był obecny, ale pod 
postacią autobusów napędzanych silnika-
mi DAF, które importuje Grupa Wanicki. 
Sprowadza ona do Polski już nie tylko ho-
lenderskie ciężarówki, ale też hiszpańskie 
autobusy, japońskie pikapy i francuskie sa-
mochody – o malcach włoskiej fi rmy Piag-
gio, naczepach, sprzęcie budowlanym i he-
likopterach nie wspominając. 

Chętnych do importowania autobu-
sów przybywa. W 2010 r. poprzez swoje-
go przedstawiciela rozpoczęła u nas działal-
ność duńska V.B.I. Group. Sprowadza nowe 
i używane autobusy, przy czym wśród tych 
pierwszych dominują produkty Irizara. Po-
między eksponowanymi autobusami zwra-
cała uwagę mała Delta Junior na podwoziu 
Iveco Daily. O ile ona sama jest raczej zwy-
czajna, to ciekawe jest jej pochodzenie. Pod-
pisuje się pod nią belgijska fi rma Delta Bus 
& Coach, założona przez Patricka Jonckhe-

na odnieść wrażenie, że stylizacja nie dora-
sta do nowoczesnego układu napędowego. 
Wykończenie również jest dość surowe, 
ale robi wrażenie odpornego na czas i lu-
dzi. Obniża przy tym cenę autobusu, któ-
ry i tak nie jest tani. Jak podaje „Dziennik 
Wschodni” za elektrycznego Sora trzeba 
zapłacić 1,3 mln zł, czyli tyle, ile za prze-
ciętny autobus przegubowy. 

Wchodzi Kutno

Przełomowa, choć z całkiem innych po-
wodów jest nowość spółki AMZ-Kutno.
Firma przedstawiła swój pierwszy, ni-
skopodłogowy autobus miejski. Mo-
del CS10LF City Smile ma długość 10 m
i może przewieźć za jednym razem 
85 osób, w tym 26 na siedząco – w wersji 
z trojgiem drzwi. Przewidziano również 
wariant CS12LF o długości 12 m dla 105 
pasażerów. 

Samonośne nadwozie wspiera się na 
szkielecie ze stali nierdzewnej. Poszycie 
zewnętrzne tworzą, tu ciekawostka, pane-
le DIBOND, używane zwykle do wyrobu 
szyldów czy reklam. Są to kompozytowe 
płyty produkowane przez fi rmę 3M. Skła-
dają się z dwóch warstw cienkiej, alumi-
niowej blachy, pomiędzy którymi znajduje 
się warstwa polietylenu. Są wygodne w ob-
róbce i lżejsze niż podobnej grubości płyta 
aluminiowa. Są też odporne na zniekształ-
cenia. Nie wpłynęły jednak znacząco na 
masę własną autobusu, która wynosi cał-
kiem zwyczajne 9,5 t dla modelu 10-me-
trowego z klimatyzacją. 

Osie pochodzą z fi rmy ZF, zawieszenie 
powietrzne wyposażone w system ECAS II 
ma funkcję przyklęku. Hamulce tarczowe 
znajdują się przy obu osiach i są sterowane 
elektronicznie. Autobus napędzają silniki 
Cummins o mocy 250 lub 285 KM, zgod-
ne z Euro 5 lub EEV. Współpracuje z nimi 
automatyczna przekładnia Voith Diwa, 
a w opcji ZF EcoLife. Dla wariantu 12-me-
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Tramp FL. Nowy model 
przeznaczony dla tradycyjnych 
odbiorców Autosanów. 	�czy 
w sobie cechy poprzedniego 
Trampa, wywodz�cego si� wprost 
z legendarnego H-9 i Lidera. 

Delta Junior ma podwozie Iveco Daily 65 
z silnikiem o mocy 176 KM i manualn� skrzyni� 
biegów lub zautomatyzowan� Agile. Firma nowa, 
ale jej za�o�yciel Patrick Jonckheere ma za sob� 
lata gromadzenia do�wiadcze�, a zami�owanie do 
autobusów wyssa� z mlekiem matki.

Kierowca Sancity 10 LF ma przed sob� tablic� 
rozdzielcz� „Podium” firmy Actia. Jest to zupe�nie 
nowa „deska”, któr� mo�na bardzo �atwo doposa�y� 
i dostosowa� do szczególnych potrzeb.

Autosan Sancity 10 LF 
wype�nia luk� mi�dzy 
niskopod�ogowym 12 LF, 
a niskowej�ciowym 9 LE.

ere. Debiutowała z pompą dwa lata temu 
na targach „Busworld” w Kortrijk. Auto-
bus produkowany jest jednak w Portugalii, 
w miejscowości Coimbra, a zakład, z które-
go wyjeżdża, należał do września 2009 r. do 
brazylijskiego potentata autobusowego, fi r-
my Marcopolo. Zaznajomieni z tematem 
pewnie już zorientowali się, że Patrick Jonc-
kheere pochodzi ze znanej, „autobusowej” 
familii. Jego rodzinne przedsiębiorstwo jest 
obecnie częścią VDL Group. Wykorzystując 
doświadczenie i kontakty z czasów, gdy pra-
cował dla Brazylijczyków jako konsultant 
z ramienia Mercury Trading, Patrick posta-
nowił zacząć od nowa. 

Miejskimi przewozami zainteresowała 
się również spółka Auto CUBY. Premierę 
miały minibusy na bazie gazowego Sprin-
tera, a wśród nich interesujący model City 
z niskim wejściem. Całkiem nowy auto-
bus na podwoziu Mercedesa Atego zosta-
nie pokazany w Kortrijk. 

Sanocki Automet przygotował nato-
miast własną wersję autobusu na podwo-
ziu Vario, nieśmiertelnego, ciężkiego do-
stawczaka Mercedesa. Autobus nie jest in-
nowacyjny, przeciwnie polega na spraw-
dzonych rozwiązaniach, ale dla potencjal-

nych nabywców tego typu pojazdów bę-
dzie to pewnie jego największą zaletą. 

Ponieważ stare jest dobre, bo jest… do-
bre i stare! Przypomniała o tym pierw-
sza wystawa zabytkowych autobusów. We 
współpracy z Targami Kielce zorganizo-
wała ją Izba Gospodarcza Komunikacji 
Miejskiej. Eksponaty przyjechały z Kra-
kowa, Poznania i Warszawy, gdzie zajmują 
się nimi na co dzień miłośnicy komunika-
cji miejskiej zrzeszeni w klubach. Starych 
autobusów przybywa, choć do niemałych 
kosztów remontów i utrzymania dołączy-
ły się gdzie niegdzie problemy administra-
cyjne. W Warszawie trudno jest ostatnio 
zarejestrować autobus jako pojazd zabyt-
kowy, nawet jeśli spełnia podstawowe kry-
teria. W innych województwach pamiątki 
z codziennego życia, które tak szybko staje 
się historią, są bardziej cenione przez kon-
serwatorów zabytków. W końcu autobusy 
elektryczne to też nowość wygrzebana na 
strychu. U zarania motoryzacji silnik spa-
linowy był zaledwie alternatywą dla paro-
wego oraz cichego, niebrudzącego i łatwe-
go w użyciu elektrycznego. � 

Micha� Kij
Fot. M. Kij

Hybryda zasilana z gniazdka

Volvo Buses pracuje nad 
autobusem hybrydowym zasilanym 
z gniazdka, który b�dzie móg� 
pokonywa� d�ugie dystanse 
bezg�o�nie i bezspalinowo 
– wy��cznie w oparciu o energi� 
elektryczn�.

Jest to zasadniczo ten sam autobus hybry-
dowy Volvo, co dotychczas, w którym energia 
hamowania jest odzyskiwana i wykorzystywa-
na przez silnik elektryczny. Jednak nowy typ 
akumulatora i sprz�tu �aduj�cego umo�liwi za-
silanie akumulatora z sieci elektrycznej.

Zgodnie z przedstawion� koncepcj�, na 
ko
cowych przystankach linii autobusowych 
zostan� postawione stacje �adowania aku-
mulatorów. Trwaj�ce od pi�ciu do dziesi�ciu 
minut �adowanie mog�oby znacz�co wyd�u-
�y� czas pracy autobusu wy��cznie w opar-
ciu o energi� elektryczn�, umo�liwiaj�c prze-
jechanie dystansu do 10 km. System umo�-
liwia dzia�anie autobusu w oparciu o energi� 
elektryczn� na obszarach o du�ej g�sto�ci za-
ludnienia lub o szczególnej wra�liwo�ci przy-
rodniczej, natomiast na pozosta�ej trasie mo�e 
by� stosowany silnik Diesla.

„Liczymy, �e uda nam si� zredukowa� zu�y-
cie energii w autobusie miejskim o oko�o 65% 
w porównaniu do obecnych pojazdów z silni-
kami wysokopr��nymi” – mówi Håkan Karls-
son, prezes Volvo Buses. „Autobus hybrydowy 
zasilany z gniazdka pozwoli zmniejszy� spa-
lanie oleju nap�dowego, a wi�c i emisj� CO2, 
o ponad 75%.”

Prototyp autobusu ma by� gotowy do testów 
jeszcze w tym roku. Jesieni� 2012 r. w Göte-
borgu rozpoczn� si� testy terenowe trzech ta-
kich autobusów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy 
autobus zostanie wprowadzony do sprzeda�y.

„To zajmie jeszcze kilka lat” – ocenia Håkan 
Karlsson. „Ale jeste�my przekonani, �e jest to 
kluczowy krok na drodze do bardziej efektyw-
nego transportu publicznego i istotne wspar-
cie wysi�ków na rzecz zmniejszenia globalne-
go zu�ycia energii. �

Fot. Volvo
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T rudne czasy w fi rmie Kögel to już hi-
storia, choć ciągle jeszcze dość świe-
ża. Firma należąca od 2009 r. do Urli-

cha Humbaura wraca na ścieżkę rozwoju 
i zwiększa dynamicznie sprzedaż. W tym 
roku klientów znaleźć ma około 12 tys. 
naczep i przyczep, co oznacza podwoje-
nie ubiegłorocznej sprzedaży. Rozwój fi r-
my mają też przynieść nowe produkty. Na 
celowniku, obok segmentu typowo „spe-
dycyjnych” naczep skrzyniowych, furgo-
nowych i plandekowych pojawia się bran-
ża budowlana. To właśnie te dwa obszary 
mają być fi larami działalności marki Kögel 
w najbliższej przyszłości.

Wanna z klocków

By skutecznie wbić się na powrót do 
segmentu budowlanego, Kögel zapre-
zentował całkowicie nową naczepę wy-
wrotkę typu half-pipe. Trzyosiowy po-
jazd ma zjednać sobie klientów wysoką 
jakością wykonania oraz innowacyjny-
mi rozwiązaniami, podnoszącymi funk-
cjonalność i wygodę codziennej pra-

cy. Najważniejszą nowością jest modu-
łowa koncepcja budowy wanny. Jej dno 
i ściany to niezależne, oddzielne elemen-
ty, połączone śrubami i sworzniami oraz 
dodatkowo wzmocnione i uszczelnione 
klejem. 

Konstrukcja modułowa pozwala na pro-
ste tworzenie różnych kombinacji dna 
i ścian bocznych, w zależności od potrzeb 
klienta i specyfi ki przewożonego towa-
ru. Wiadomo, że inne będą wymagania 
co do wytrzymałości ścian i podłogi przy 
przewozie piachu, a inne przy transpor-
cie gruzu czy kamieni. Dzięki modułowej 
konstrukcji zmiany poszczególnych ele-
mentów można też dokonać później, już 
w trakcie eksploatacji i tym samym łatwo 
dostosować pojazd do nowych zadań. Pro-
sta wymiana poszczególnych elementów 
zmniejsza też koszty i skraca czas. Specjal-
na technologia połączeń dna i ścian ma 
przy tym zapewniać odpowiednią stabil-
ność całej muldy. W osi wywrotu zasto-
sowano dwie tuleje łożyskowe o średni-
cy 120 mm i szerokości 60 mm, wykonane 
z mosiądzu i tworzywa. Nie wymagają one 

praktycznie żadnych czynności konserwa-
cyjnych, a przy tym odznaczają się wyjąt-
kowo niskim zużyciem. 

Pe�ny KTL

Modułowa konstrukcja i odpowiedni 
dobór materiałów przekładają się na niską 
masę własną naczepy – a to wprost wpły-
wa na większą ładowność pojazdu. Naczepa 
o pojemności 24 m3 waży od 5950 kg (bez 
wyposażenia dodatkowego), z czego oko-
ło 2400 kg przypada na konstrukcję wanny. 
W standardowym wykonaniu podłoga zbu-
dowana jest z 5 mm blachy stalowej Hardox 
400, z której wykonana jest też klapa tylna. 
Ściany boczne i przednia skonstruowane są 
z 4-milimetrowej blachy ze stali S700. 

Wysoką trwałość konstrukcji osiągnię-
to nie tylko przez zastosowanie odpowied-
nio grubych blach wykonanych z najlep-
szych materiałów, ale także stosując nowo-
czesne zabezpieczenie antykorozyjne. Za-
równo rama, jak i cała wanna otrzymują 
powłokę KTL. Kögel wykorzystuje techno-
logię nanoceramiczną, co zapewnia bar-

Zaawansowana „wanna”
Kögel, po kilku latach przerwy, wraca na budowy. Dla niemieckiej marki w�a�nie
segment pojazdów budowlanych ma by� jednym z filarów dalszego rozwoju. 
Pierwszym krokiem realizacji tej strategii jest nowa naczepa wywrotka, wykorzystuj�ca 
kilka funkcjonalnych rozwi�za� i pomys�ów.
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Tylna klapa mo�e uchyla� si� grawitacyjnie albo otwiera� na wysoko�� 2300 mm 
za spraw� hydraulicznych si�owników, zapewniaj�c swobodny wy�adunek du�ych g�azów, 
gruzu itp. Takie rozwi�zanie pozwala równie� na �atwe czyszczenie skrzyni z pozosta�o�ci 
�adunku, nawet po jej opuszczeniu.

W naczepach wywrotkach Kögel stosuje 3-osiowe 
wózki jezdne z osiami SAF lub BPW o no�no�ci 9 t 
ka�da, wyposa�one w hamulce tarczowe lub b�bnowe. 
Konstrukcja tylnej belki przeciwnajazdowej umo�liwia 
�atw� regulacj� wysoko�ci do jazdy po drogach 
publicznych lub pracy, np. z roz�cie�aczem.

Wywrót skrzyni o maksymalny 
k�t 48 stopni realizowany jest 
dzi�ki 5-sekcyjnemu si�ownikowi 
firmy Hyva. Opo�cza mo�e by� 
wyposa�ona w uk�ad zwijania 
automatycznego.

dziej „szczelną” strukturę. Wszystkie ele-
menty zanurzane są w kolejnych wannach, 
gdzie następuje ich czyszczenie, odtłusz-
czanie i nanoszenie warstw ochronnych. 
Potem w specjalnym piecu nagrzewane są 
do temperatury 200°C i następnie powol-
nie schładzane, co utwardza powłokę. Po-
włoka KTL zapewnia kompletne zabezpie-
czenie antykorozyjne nawet w najbardziej 
niedostępnych miejscach. Wywrotka mo-
głaby się obejść nawet bez lakierowania, 
ale stosuje się je choćby ze względów es-
tetycznych. 

Funkcjonalne dodatki

Nowa wywrotka Kögel otrzymała też 
kilka przemyślnych rozwiązań, zwiększa-
jących funkcjonalność. Tylna belka prze-
ciwnajazdowa, dzięki zastosowaniu spe-
cjalnej sprężyny, lekko i łatwo zmienia 
położenie z drogowego na robocze. Jed-
nym ruchem ręki można ją unieść, co 
ułatwia pracę np. z rozściełaczem asfaltu. 
Wyładunek ułatwia specjalna konstrukcja 
tylnej burty. Przy lekkich ładunkach syp-

kich można korzystać z typowego, grawi-
tacyjnego uchylania klapy pod wpływem 
napierającego ładunku, także przy roz-
ciągniętej opończy. Jednak wrota można 
też podnieść za sprawą hydraulicznych si-
łowników. Przesunięta oś obrotu wyno-
si wówczas tylną ścianę wysoko do góry, 
dzięki czemu cały ładunek opuszcza mul-
dę z łatwością i nawet największe głazy 
nie uderzą klapy. Warunkiem jest wcze-
śniejsze zwinięcie opończy. W wyposa-
żeniu opcjonalnym znalazł się nawet sys-
tem automatycznego zwijania i rozwija-
nia opończy.

W pierwszej fazie Kögel planuje pro-
dukcję około 2500 takich pojazdów rocz-
nie, choć wszystko zależy od bieżące-
go zapotrzebowania i kondycji gospodar-
ki. Równolegle z naczepami wywrotkami 
w segmencie budowlanym fi rma rozwija 
ofertę przyczep i naczep niskopodwozio-
wych. Gamę uniwersalnych przyczep bu-
dowlanych rozbudowuje też druga marka 
właściciela, czyli fi rma Humbaur. �

Miros�aw Ganiec
Fot. M. Ganiec

Gwarancja na uszkodzenia udzielana przy za-
kupie nowych opon X Works jest odpowiedzi� na 
obawy u�ytkowników opon z segmentu budowla-
nego, zwi�zane z przypadkowym uszkodzeniem. 
Teraz przez 6 miesi�cy od daty zakupu nie mu-
sz� si� tym martwi�. 

Michelin X Works pozwala na poruszanie si� 
po ka�dym pod�o�u i przeznaczona jest zarówno 
do u�ytku drogowego, jak i do zastosowania na 
placach budowy i w �wirowniach. 

Mo�liwo�� uszkodzenia opon, gdy pojazd po-
rusza si� po ró�nych nawierzchniach i obsza-
rach jest znaczna. Niebezpiecze
stwa zwi�k-
szaj�ce ryzyko przeci�� i otar� wyst�puj� wsz�-
dzie: w koleinach, skrawkach metalu, gruzie czy 
kamieniach le��cych na drodze. Ryzyko zwi�za-
ne z kolejnym wydatkiem 
ogranicza, gwarancja, 
któr� zosta�y obj�-
te opony Michelin 
X Works. Aby sko-
rzysta� z gwaran-
cji na uszkodze-
nia, trzeba zare-
jestrowa� zaku-
pione opony, od-
sy�aj�c wype�nio-
ny formularz re-
jestracyjny z do-
��czon� kopi� fak-
tury. W przypad-
ku uszkodzenia opo-
ny, u�ytkownik dostar-
cza j� dilerowi i otrzymu-
je identyczn�, now�. 

Jak wszystkie ci��arowe opony marki Miche-
lin, opona X Works mo�e by� pog��biana. Prze-
d�u�a to jej trwa�o�� na etapie, kiedy zu�ywa naj-
mniej paliwa i odsuwa dzie
, kiedy trafi ona do 
utylizacji. 

Nowa opona Michelin X Works b�dzie doce-
lowo dost�pna w kilkunastu rozmiarach. Pierw-
szym rozmiarem dost�pnym w sprzeda�y by�a 
13 R 22,5, natomiast w pa	dzierniku na rynek tra-
fi�a opona w rozmiarze 315/80 R 22,5. �

Fot. Michelin
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Gwarancja 
na uszkodzenia

Opona budowlana 
Michelin X Works oferowana 
jest w nowym rozmiarze 
315/80 R 22,5. Michelin 
ca�� rodzin� tych opon obj�� 
specjaln� gwarancj�.
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Wybory najpiękniejszej Scanii za-
wsze gromadzą tłumy. Nie każdy 
interesuje się ciężarówkami, ale 

takimi ciężarówkami interesują się wszy-
scy. Organizator imprezy, gdański oddział 
Scanii nigdy nie narzeka na frekwencję. 
W tym roku wybory odbyły się w upalną 
sobotę, 10 września. 

Na b�ysk

Większość ciężarówek zjechała na plac 
fi rmy około południa. Niemal natychmiast 
zaczęli się wokół nich gromadzić ciekawscy. 
Wśród samochodów były nie tylko ciągni-
ki, ale również pojazdy specjalistyczne i za-
dbane staruszki, z których niejedna połknę-
ła już milion kilometrów. Kilka Scanii przy-
jechało prosto z pracy. Kierowcy pucowali 
je na miejscu. Były też i takie, które odbyły 
daleką drogę, specjalnie na zlot. 

Od kilku lat do serwisu przy obwodnicy 
Trójmiasta zajeżdża na wybory Miss nie-
bieska „Indianka” fi rmy Trans-Powiśle. 
Malowanie, ozdoby, wyposażenie wnętrza 
i staranność z jaką jest zbudowana, budzi 
niekłamany podziw. Nie raz już wygry-
wała w Gdańsku, lecz tym razem musia-
ła oddać tytuł „Shogunowi” z Tedi-Transu. 
Zwycięzca wyróżniał się charakterystyczną 
„kangurzycą” w kształcie maski samuraja 
i nader bojowym wyglądem. Należy odno-
tować, że w konkursie obie Scanie szły „łeb 
w łeb”. Ostatecznie „Indiance” przypadł ty-
tuł „Miss Publiczności”. 

W�asnej roboty

Każda z przybyłych Scanii nosiła na so-
bie odcisk ręki właściciela lub kierowcy, 
który nią jeździ. Jednak niektóre były do-
pieszczone bardziej niż inne. 

Miss Shogun
Od dziesi�ciu lat gromadz� si� w tym samym miejscu i nadal 
nie ma zgody: która jest najpi�kniejsza. Tytu� Pomorskiej Miss 
Scania przypad� tym razem wyj�tkowo drapie�nej ci��arówce.

Na „ci��arowe” imprezy ch�tnie 
przyje�d�aj� motocykli�ci. 
Oni te� maj� drog� we krwi.

Czerwona „sto trzynastka” by�a 
w tym roku najlepszym weteranem 
szos. Mimo wieku nadal pracuje.

Do kolekcji pucharów „Indianka” 
do��czy�a nast�pn� nagrod�: tytu� 

„Miss Publiczno�ci”.
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Wi�cej o wyborach Miss Scania 
w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo. 

Sponsorem programu „Na Osi” jest

Wyjątkowe uznanie należy się również 
Lucjanowi Szewczukowi, z fi rmy „Auto-
trans” z Kobylnicy koło Słupska. Jego Sca-
nia 143M to najprawdziwszy unikat. Pan 
Szewczuk wybrał ją spośród setek innych 
i wyekwipował w sposób niepowtarzalny. 
Podwozie ma cztery osie i wyposażone jest 
w silnik V8 o mocy 400 KM. Bardzo trud-
no było znaleźć właśnie takie. Udało się 
dopiero w Stanach Zjednoczonych. Scania 
nie ma tam ofi cjalnego przedstawicielstwa, 
ale jej ciężarówki docierają czasem do 
USA poprzez niezależnych dilerów. Usta-
wienie osi jest typowo „amerykańskie”: 
jedna z przodu, trzy z tyłu, ostatnia uno-
szona. Kabina również jest taka, jak kow-
boje lubią najbardziej: silnik jest z przodu. 
W środku mieszczą się trzy osoby. 

Zabudowę wykonał we własnym warsz-
tacie pan Szewczuk. Jest dokładnie taka, 
jakiej potrzebował. Nawet ramię podno-
śnika z tyłu zostało zbudowane według 
własnego projektu właściciela i wyposa-
żone w układ hydrauliczny skonstruowa-
ny z dostępnych na rynku komponentów. 
Niezwykłe, jak na holownik pomocy dro-
gowej, srebrne malowanie z białymi i czer-
wonymi akcentami doskonale pasuje do 
kanciastej kabiny i nadwozia. 

Za wk�ad

Nagroda dla gościa przypadła Scanii 
R730 fi rmy Pol Mack ze Świdnicy. Na Po-
morze miała kawał drogi. Supermocny sil-
nik to było dla właściciela ciężarówki naj-
wyraźniej za mało. „Erka” została efektow-
nie pomalowana i ozdobiona. Wyróżnia-
ła się również starannym wykonaniem do-
datkowych elementów. 

Równie długi powrót do domu czekał 
pomarańczową Scanię R420 fi rmy FHU 

Bronisław Gawor z Chróściny. Samochód 
miał premierę na tegorocznym zlocie Ma-
ster Truck. Własnoręcznie stuningował 
go osiemnastoletni syn właściciela fi rmy 
i trzeba przyznać, że zrobił to doskonale. 
Ciekawy odcień lakieru i konsekwentnie 
dobrane akcesoria sprawiają, że Scania wy-
różnia się nawet wśród ciężarówek o wie-
le obfi ciej ozdobionych. W Gdańsku otrzy-
mała wyróżnienie specjalne. 

Z własnym trofeum odjechali również 
kierowcy czerwonej Scanii fi rmy Kolanko, 
ozdobionej w stylu holenderskim. Część 
elementów kabiny, wyodrębnionych wizu-
alnie przez konstruktorów i stylistów, zo-
stała pomalowana na biało. Na przykład 
klamki czy zagłębienia dla szczelin wlo-
tu powietrza. Ten mało popularny obecnie 
sposób ozdabiania może być bardzo efek-
towny. Na lusterkach znalazły się znaki fi r-
mowe, a na osłonach bocznych gryfy Sca-
nii. Wszystkie zostały precyzyjnie wyma-
lowane ręcznie. Żadnych naklejek! 

Każda edycja „Pomorskiej Miss Scanii” 
pokazuje, jak wiele można osiągnąć, je-
śli choć trochę zająć się swoją ciężarówką. 
Poza tym jest świetną okazją, aby się roze-
rwać. Konkursy dla kierowców i nie tylko, 
a także koncert i szereg atrakcji dla dzieci, 
sprawiają, że warto wybrać się z całą rodzi-
ną. W tym roku wystąpił Krzysztof Skiba 
z zespołem Big Cyc. 

Kto się nie skusił, do tego Scanie przyje-
chały same. Imprezę jak zawsze zakończy-
ła parada ulicami Gdańska. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij

Bezspornie dotyczy to laureatki nagrody 
w kategorii „Weteran Szos”. Czerwona „sto 
trzynastka” z silnikiem o mocy 380 KM, 
którą przyjechał Dariusz Dosz z Szamud 
wymagała sporo pracy. Nie od dziś wido-
mo, że czasem lepiej zbudować nowe, niż 
remontować stare. Za to lśniła lakierem jak 
nowa, a czerń plastików była nieskazitelna. 

„Shogun” zdoby� w Gda�sku 
najwy�sze trofeum, cho� z „Indiank�” 
nie posz�o mu lekko. Pomara�czowa 

Scania obok zosta�a wyró�niona. 
Autorem przeróbek jest 

18-letni syn w�a�ciciela ci��arówki.

Scania to nie tylko ci�gniki siod�owe. Du�y 
wybór podwozi i kabin sprawia, �e mog� 
pracowa� w ekstremalnych warunkach: 

i tam, gdzie nierówno, i tam, gdzie ciasno.

Unikalna pod ka�dym wzgl�dem: czteroosiowa Scania 143M 
z 400-konnym silnikiem V8 i zabudow� pomocy drogowej 

zaprojektowan� i wykonan� przez w�a�ciciela, Lucjana 
Szewczyka. Laureatka nagrody w kategorii „pojazd specjalny”.

Scania firmy Kolanko ozdobiona 
w stylu holenderskim. Ten ma�o 
popularny obecnie sposób ozdabiania 
mo�e by� bardzo efektowny. 
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większy komfort i bezpieczeństwo ��

precyzyjne planowanie kosztów��

profesjonalna i kompleksowa ��

opieka serwisowa

mniejsze koszty eksploatacji��

wyższa wartość odkupu ��

najlepsza oferta ��

gwarancyjna na rynku

MIESIĘCY
GWARANCJA

MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn
Tel. 795 586 996
e-mail: gwarancja.36@man.eu

www.mantruckandbus.pl 

Klienci przykładają dużą wagę do całkowitych kosztów utrzymania 

pojazdu. Najlepszym sposobem na kontrolowanie rzeczywistych 

kosztów jest zaplanowanie ich z góry. Teraz, kupując pojazd ciężarowy 

MAN TGX i TGS*, otrzymasz przedłużoną gwarancję na układ 

napędowy ważną przez 3 lata lub do 450.000 km przebiegu.  Dzięki 

profesjonalnej obsłudze serwisowej wartość pojazdu utrzymana jest na 

wysokim poziomie a koszty są przejrzyste i dokładnie zaplanowane. 

Dla nas Twój spokój jest najważniejszy! 

36 spokojnych miesięcy

*) oferta dotyczy pojazdów TGX i TGS w konfiguracji napędu 4x2 i 6x2

TRUCK 10-2011.indd   55 2011-10-04   22:29:40



TRUCK 10-2011.indd   56 2011-10-04   22:29:41


