
W plątaninie ulicW plątaninie ulic
Zwinne, ciche i praktyczne – pojazdy komunalneZwinne, ciche i praktyczne – pojazdy komunalne

Podwójny 
jubileusz

I nic 
się nie 
stało…Continental 

ma już 140 lat. 
Od 100 

jest obecny 
w naszym kraju

Testujemy 
Scanię G 

z silnikiem 
Euro 6

LISTOPADLISTOPAD 11/2011  11/2011 (9)(9)

Cena: 5,50Cena: 5,50  
(w tym 5% VAT)(w tym 5% VAT)

N
ak
ła

d:
 8

 0
00

 e
gz

.

ISSN 2082-9795ISSN 2082-9795



www.TSL-biznes.pl/prenumerata

Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:

> www.TSL-biznes.pl/prenumerata

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

> fax: 22 205 07 57

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

> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata 
(11 wydań): 

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

Formularz prenumeraty
Dane do wysyłki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

Dane do faktury
Nazwa 
fi rmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KMG Media Sp. z o.o. dla celów prenumeraty, marketingu i wydawania 
miesięczników TSL Biznes i Truck & Van. Dane osobowe mogą być sprawdzane i poprawiane.

Data i podpis

Co miesiąc

W
a

rt
o

 
w

ie
d

zi
e
ć
 w

ię
c
e

j

dla wszystkich
profesjonalistów

branży TSL

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Teraz jeszcze więcej możliwości

Promocyjna prenumerata 
   obu tytułów

Prenumerata roczna

tylko 99 zł
Prenumerata roczna

tylko 49 zł

129 zł

Coroczne, automatyczne przedłużanie prenumeraty

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru   /2011 

Truck&Van od numeru   /2011 

oba tytuły od numeru   /2011 

pr

wwwwwwwwwwwww TSL biznes pppppppppppl
zi

e
ć
 w

ię
c
e

j

Cena 9,90

ISSN 2081–5255

biznesJak wysokie ceny paliw 

CZERWIEC – 6/2011 (15)

W
a

rt
oo

 

ISSN 2081
ISSN 208120820 1––52

ISISISSSSSNSN

iznes
iizzneses

Cena 9,90  
(5% VAT)

biznes
C   7-8/2011 (16)

Cena 9,90����
(5% VAT)

ISSN 2081–5255

�
��

��
��

�	
�





��

�
��

��
��

�

��������	�
��	�������	�����	������	��������������������
�

biznes

PALETY

Nowy rodzaj 
palety EUR 

na rynku

Bałtycka 
rewolucja

Logistyka w branży 
automotive

ViaTOLL:  
Kiedy płacić za myto – przed, czy po?

WWW.TSL-BIZNES.PL WWW.TSL-BIZNES.PL WWW.TSL-BIZNES.PL

����	
���������������

Temat numeru:





Prawo 
Darwina

Wydawca Mirosław Ganiec
tel. 502 532 575, m.ganiec@tsl-biznes.pl
Redaktor naczelny Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680, k.dziewicka@truck-van.pl
Z-ca redaktora naczelnego Karol Wójtowicz
k.wojtowicz@truck-van.pl

Dział reklamy i marketingu
Jarosław Dynek – tel. 694 725 118, j.dynek@truck-van.pl
Krystyna Koch – tel. 515 444 589, k.koch@truck-van.pl
Marcin Marczuk – tel. 513 432 305, m.marczuk@truck-van.pl

Prenumerata
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
prenumerata@truck-van.pl
Redakcja i współpraca 
Przemysław Dobrosławski, Michał Donda, Mirosław Ganiec,
Jan Getter, Michał Kij, Radosław Sitek 

Nakład 8 000 egzemplarzy

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Wydawnictwo 
KMG Media Sp. z o.o.
ul. Trzcinowa 30/13, 02-446 Warszawa
NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 000348328
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Druk Drukarnia Edit, tel. 22 872 95 08

Miesięcznik Truck & Van
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
redakcja@truck-van.pl, www.truck-van.pl, ISSN 2082-9795

TruckTruckVanVan&

Już niedługo, 4 grudnia zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia 

przedsiębiorstw transportowych. Dość kłopotliwe dla branży regulacje mają uporządkować 

rynek i stworzyć warunki uczciwej konkurencji. Co w skrócie oznacza, spore kłopoty 

szczególnie dla małych fi rm. 

Rozporządzenia unijne z 2009 r. kompleksowo regulują dostęp do zawodu przewoźnika 

drogowego i obejmują swoim zasięgiem dość szeroki obszar. Aby uzyskać licencję 

na wykonywanie transportu drogowego, będzie trzeba wykazać się odpowiednią zdolnością 

fi nansową. Będzie ona weryfi kowana w rocznych sprawozdaniach np. przez zewnętrznego 

audytora, któremu trzeba 

będzie oczywiście zapłacić, 

lub w wyjątkowych sytuacjach 

poświadczana na podstawie 

gwarancji bankowej 

lub ubezpieczenia. Firma będzie 

musiała wykazać, że dysponuje 

kapitałem i rezerwami o wartości 

co najmniej 9 tys. euro 

w przypadku wykorzystywania 

jednego pojazdu oraz 5 tys. euro 

na każdy kolejny. Obowiązkowo 

trzeba również zatrudnić osobę 

zarządzająca fl otą, która spełni nie 

tylko określone wymagania, ale również wywiąże się z postawionych przez ustawodawcę 

zadań. Kolejnym kosztownym wymogiem jest posiadanie tzw. bazy eksploatacyjnej. 

Ale zdobycie licencji to jeszcze nie wszystko. Zgodnie z nowymi przepisami będzie można ją 

też łatwo stracić, w razie stwierdzenia nieprawidłowości, których lista jest dość długa.

Restrykcyjne przepisy uderzą najmocniej w tych najmniejszych. Biorąc pod uwagę, że ponad 

połowa naszych przewoźników to osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

problem może dotknąć sporo osób.

Został miesiąc na wdrożenie wszystkich zmian i złożenie stosownych dokumentów 

w organie właściwym dla siedziby przedsiębiorcy. To kolejny trudny etap, przez który w tym 

roku będą musiały przejść fi rmy transportowe. Wprowadzone w połowie roku elektroniczne 

myto już uszczupliło ich kieszenie. Nie wspominając o utrzymującej się na wysokim 

poziomie cenie ropy. Jak dodamy do tego niskie stawki za fracht, sytuacja może stać się 

naprawdę poważna. Przetrwają najsilniejsi… ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Kolejne normy emisji spalin są jak 

zabiegi lekarskie. Ma być lepiej, ale 

pacjent, w tym przypadku przewoź-

nik, obawia się, że mu się pogorszy. Euro 6

było potężnym straszakiem. Konstrukto-

rzy rozkładali ręce i mówili: będzie bo-

lało. Lecz okazało się, że nie taki diabeł 

straszny. 

Producenci, którzy pierwsi przedstawi-

li ciężarówki zgodne z nową normą, po-

stąpili odmiennie, każdy na swój sposób. 

Mercedes, który nowiuteńki silnik Euro 6 

wkłada do jeszcze nowszego Actrosa, pod-

kreśla swoją dominację, jako wiodący wy-

twórca samochodów użytkowych, tryska-

jący innowacjami. Przezornie jednak zo-

stawia w produkcji poprzedni model Ac-

trosa. Dla tych, którzy zechcą wydać tyle 

co zwykle, na to co zwykle. 

Scania poszła drogą ewolucji. Silnik 

Euro 6 jest niemal identyczny jak Euro 5.

Tylko bardziej ekologiczny. Ciężarówki, 

w których pracuje, prawie się nie zmie-

niły. Naturalnie modele Euro 5 pozostają 

w ofercie. 

Nieprzeciętnie przeciętna

Scania G440 z kabiną Highline w kolo-

rze „Coca-Cola” (naprawdę tak się nazy-

wa!) prezentuje się zadziornie, ale dale-

ko jej do „króla szos”. Ma ramę o normal-

nej wysokości i średniej wytrzymałości. 

Z przodu pióra i ośkę 7,5-tonową, z tyłu 

miechy i oś o nośności 11,5 t. Podobne cią-

gniki szlifują asfalt jak Europa długa i sze-

roka. Wożą wszystko i wszędzie. Na trasach 

krajowych i międzynarodowych. Po prostu: 

żadnej pracy się nie boją. Gdyby nie napi-

sy na kabinie i naczepie, nikt nie zoriento-

wałby się, że pod spodem jest silnik Euro 6. 

Do nieporozumień mogłoby docho-

dzić nawet, gdy kierowca włączy silnik. 

Ani cichy, ani głośny. Normalny. Docie-

kliwych może zastanowić niemal bez-

wonna i czysta rura wydechowa. Czuj-

ność jednak od razu przygasa – przecież 

to nowy samochód. 

Detale wyposażenia wskazują, że nasza 

Scania nie jest zupełnie typowa. Znów jed-

nak nie chodzi o źródło napędu, ale raczej 

wszystko wokół. Głównie zautomatyzowa-

ną skrzynkę Opticruise i oferowany wraz 

z nią retarder. Takich rzeczy jeszcze nie za-

mawia się powszechnie. Gdy wczytamy się 

w dane techniczne „Czerwonego Kaptur-

ka”, zauważymy wyjątkowo „długie” prze-

łożenie tylnego mostu: 2,59. To też jesz-

cze nieczęsty wybór nabywców. Wresz-

cie opony Michelin Savergreen z tyłu i na 

przedzie. Dobre, ale nietanie. „Tak ciągni-

ka nie wykończę, za te polskie dwa tysią-

ce” – powie niejeden przewoźnik. Dwa ty-

siące oczywiście symboliczne. Konkretnie 

wychodzi więcej. 

Zabrać i dołożyć

Jedziemy przepisowo po drodze dwupa-

smowej. Płaskiej chociaż nie zawsze rów-

nej. Na szczęście kabina ma dobrą amor-

tyzację. „Dwunastka” to bieg bezpośredni. 

Silnik pracuje jak każda, rzędowa „szóst-

ka” Scanii z wtryskiem XPI. Równo i ci-

cho. Wskazówka obrotomierza ledwo mi-

nęła 1000 obrotów i bardzo leniwie doszła 

do 1100. Wyżej nie ma ochoty się wspinać. 

Układ napędowy jest zestrojony ekono-

micznie. Ciężarówka pokonuje kilometry 

jak doświadczony maratończyk. Oszczę-

dza energię, aby starczyło na dłużej. Taki 

samochód powinien mieć przewagę nad 

każdym, który ma „silniejszy” most, w do-

datku z manualną skrzynią biegów i kie-

rowcą zasłuchanym w silnik, a nie zapa-

Nic nie czuję
Czy jeśli nowy model ciężarówki nie różni się 
od poprzedniego, to dobrze?
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trzonym w obrotomierz. Czy jednak Szwe-

dom nie chodziło tylko o to, aby ukryć 

chłepczący jęzor silnika Euro 6, chciwie 

wyciągnięty w stronę baku? 

Niecne podejrzenia nie chcą się odcze-

pić, choć wiele przemawia 

przeciw nim. Silnik DC13 

dbający o czyste powietrze 

„na szóstkę” niewiele róż-

ni się od wersji, która trosz-

czy się „na piątkę”. Jest na-

wet lżej uzbrojony. Układ 

recyrkulacji spalin EGR 

cofa mniej gazów do cylin-

drów niż poprzednio: tylko 

25%, a nie 30% jak w Euro 5. 

Nie musi się wysilać, odkąd 

w układzie wydechowym 

jest katalizator SCR. Chło-

dzi więc spaliny jednostop-

niowo, a nie w dwu etapach 

jak poprzednio. Jest mniej 

skomplikowany. 

Miskę olejową wykona-

no z tworzywa sztucznego. 

Pojemność układu smarowania wzrosła 

o 3 litry. Wynosi teraz 43 l. Nowa miska 

przyczynia się do zmniejszenia poziomu 

hałasu oraz masy silnika. Lecz nie schudł 

on znacząco z tego powodu. Masa kom-

pletnej ciężarówki Euro 6 wzrosła prze-

ciętnie o 200 kg w porównaniu z Euro 5. 

Przyczyną jest rozbudowany katalizator. 

To najprawdziwsza miniaturowa prze-

twórnia chemiczna. Wymaga odpowied-

niego traktowania. Aby zapewnić jej wła-

ściwe warunki do pracy, fi rma zastosowała 

banalne rozwiązanie. W układzie doloto-

wym jest zawór dławiący, który ogranicza 

dopływ zimnego powietrza do silnika, gdy 

ów pracuje pod małym obciążeniem. Tak 

pomaga utrzymać optymalną dla układu 

SCR temperaturę spalin. 

Z zewnątrz układ oczyszczania spa-

lin wygląda niepozornie. Pisaliśmy o nim 

w czerwcowym numerze naszego miesięcz-

nika. Przypomnę tylko, że składa się z ka-

talizatora utleniającego, pełnoprzepływo-

wego fi ltra cząstek stałych, mieszalnika Ad-

Blue, dwu równoległych katalizatorów SCR 

oraz katalizatora nieprzereagowanego amo-

niaku. Na wlocie i przy wylocie są czujni-

ki tlenków azotu (NOx). Ponadto na wlo-

cie oraz przed fi ltrem DPF i przed mieszal-

nikiem AdBlue są czujniki temperatury. 

Z punktu widzenia użytkownika najważ-

niejsze jest, że „fabryka chemiczna” nie wy-

maga wiele zachodu. W ruchu długody-

stansowym należy co 240 tys. km lub co 

2 lata wymieniać fi ltr sadzy. Można oczyścić 

stary lub włożyć inny – już zregenerowany. 

Scania G440 LA4×2MNA Euro 6

Dmc (t) ............................................................................ 19
Masa własna (t) ...........................................................7,35
Rozstaw osi (mm) .......................................................3700
Typ silnika ...........................................................DC13 109
Liczba i układ cylindrów ................................................. R6
Pojemność (dm3) .........................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ........................440/326/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ................2300/1000÷1300
Skrzynia biegów.....................................zautomatyzowana 
  ............................................. GRS905R 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ................................2,59:1
Przeglądy
 silnik ............– co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
  ...........................– co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 skrzynia biegów .......................................co 360 tys. km
 tylny most .................................................co 360 tys. km
Gwarancja ................................................................... 1 rok

Ani z zewnątrz, ani w środku ciężarówka Euro 6 niczym się nie wyróżnia. 
Choć ustrojona w „robocze” szarości, tablica rozdzielcza jest starannie 
wykończona materiałami miłymi w dotyku. 

Rozkładany stolik przed fotelem pasażera pozwala wygodnie 
popracować, ale również zjeść drugie śniadanie.
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Serwisy Scanii mają taką ofertę. W codzien-

nej eksploatacji wystarczy uzupełniać roz-

twór mocznika. Jego zużycie spadło w po-

równaniu z wariantem Euro 5. Wynosi oko-

ło 3÷4% zużycia paliwa (poprzednio 5÷6%). 

Tak miało być

Kabina G jest przyjemna. Łatwiej do niej 

wejść niż do wyżej umieszczonej „erki”. 

Tunel silnika biegnie niezbyt wysoko. Nie 

trzeba się na niego wdrapywać. Składane 

siedzisko fotela pasażera zwiększa swobo-

dę ruchów. W tym miejscu do sufi tu jest 

191 cm, nad tunelem zaś 174. W kabinie 

naszej Scanii była tylko dolna leżanka. 

U góry umocowano poręcz, dobrą, aby po-

wiesić wilgotny ręcznik. W serii G leżanka 

jest starego typu: jednolita przy tylnej ścia-

nie kabiny, z przeciwnej strony wyposa-

żona w odchylane poduszki. Ma wymiary 

205 na 70 cm i materac o grubości 16,5 cm. 

Podłoga znajduje się 113 cm, czyli cztery kroki od 
jezdni. Kabina G ma dość nisko położone wejście 
i niezbyt wysoki tunel silnika. Jest udanym 
kompromisem, zwłaszcza w odmianie Highline. 
Składane siedzisko fotela robi miejsce, aby się 
przebrać czy poukładać rzeczy. 

Felgi z lekkiego stopu zmniejszają 
masę pojazdu, a opony Michelin 
Savergreen opory toczenia, pod 
warunkiem, że są napompowane do 
właściwego ciśnienia. Oba elementy 
sprzyjają obniżeniu zużycia paliwa.

Norma Euro 6 wymusiła 
na konstruktorach Scanii 
zainstalowanie katalizatora SCR. 
Obok zbiornika z paliwem jest 
mniejszy na AdBlue, z korkiem 
„pod kolor”. 

Scania z kabiną G i silnikiem Euro 6 

może okazać się interesującą propozy-

cją dla fl ot. Szczególnie, jeśli szybko roz-

powszechnią się ulgi dla pojazdów zgod-

nych z nowymi normami. Obecnie za po-

jazdy EEV i Euro 6 płaci się mniejszy maut 

w Austrii. Gdy przybędzie regulacji wspie-

rających użytkowników ciężarówek Euro 6,

korzyści będą widoczne od razu. Tym bar-

dziej, iż pod innymi względami Scania 

z nowymi silnikami jest równie dobra, jak 

z tymi, jakie już znamy. Wymiana oleju 

silnikowego w ruchu długodystansowym 

wymagana jest co 120 tys. km, jeśli masa 

zestawu nie przekracza 36 t. Poprzednio 

było tak samo. Czasem bowiem lepiej jest, 

jeśli wszystko zostaje po staremu. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kijj

 
Test Scanii z silnikiem Euro 6 również

w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo.
Sponsorem programu „Na Osi” jest

Naczepa demonstracyjna BPW we wrześniu 
zawitała do 9 polskich miast. W każdym odby-
ły się po dwa spotkania z fachowcami związany-
mi z branżą transportową. Spotkania miały formę 
szkoleń połączonych z prezentacją nowych pro-
duktów, a także dyskusji przy eksponatach roz-
stawionych we wnętrzu naczepy. 

Z możliwości bliższego poznania produk-
tów BPW skorzystało ponad 300 osób. W spo-
tkaniach wzięli udział mechanicy, sprzedawcy 
i przedstawiciele producentów przyczep i naczep.

Objazdowe szkolenia
Nauki nigdy nie za wiele. 
Tę maksymę wzięła sobie 
do serca firma BPW, która oprócz 
cyklicznych płatnych szkoleń 
w swojej siedzibie, organizuje 
objazdowy cykl spotkań.

Cykl spotkań zakończyła zorganizowana przez 
firmę BPW Polska w Pułtusku konferencja Info-
mobil 2011, w której uczestniczyli przedstawi-
ciele producentów przyczep i naczep w Polsce. 
Podczas tego spotkania poruszane były głównie 
tematy związane z najnowszą ofertą handlową. 
Szczególne zainteresowanie wzbudzało BPW 
ECO Tronic EBS. W tym roku firma BPW Polska 
obchodzi również jubileusz 15-lecia swojej dzia-
łalności. Spotkania Infomobil 2011 były więc do-
brą okazją do świętowania. ▐

Fot. BPW
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Dzi ki adowarce ko owej WA600-6  rma Ko-
matsu ponownie okre li a nowy standard osi -
gów i op acalno ci. Przyjazny dla rodowiska i 
wyj tkowo ekonomiczny silnik Komatsu 
ECOT3 jest najmocniejszy w swojej klasie. Moc 

Call the experts© jeśli chcesz 
zarobić pieniądze.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tylko do celów promocyjnych

Oddział Poznań:

Komatsu Poland Sp. z o.o.

ul. Hawelańska 1 . 61-625 Poznań . tel. 61 / 825 02 92

Oddział Mysłowice:

Komatsu Poland Sp. z o.o.

ul. Katowicka 72 . 41-400 Mysłowice . tel./fax 32 / 202 51 70

Odwied  nasz  stron  internetow : www.komatsupoland.pl • Wy lij zapytanie: info@komatsupoland.pl

Dzięki ładowarce kołowej WA600-6 fi rma Ko- 

matsu ponownie określiła nowy standard osią-

gów i opłacalności. Przyjazny dla środowiska 

i wyjątkowo ekonomiczny silnik Komatsu 

ECOT3 jest najmocniejszy w swojej klasie. Moc 

trafi a do kół za pośrednictwem nowego układu

napędowego. Rezultatem jest bezkonkurencyj-

na siła napędowa i duże prędkości jazdy pod 

górę przy mniejszym zużyciu paliwa. Przepro-

jektowany układ hydrauliczny zapewnia najlep-

sze w tej klasie maszyn siły odspajania i udźwi-

gu przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc. 

Ponadto, komfortowa i przestronna kabina ofe-

ruje doskonałą widoczność i najcichsze środo-

wisko pracy. Całkiem nieźle jak na ładowarkę.

Komatsu Poland Sp. z o.o. · Trakt Brzeski 72 · 05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 022 783 00 62 · fax 022 760 12 97



Tego dnia zjechał z taśmy zakładów 

w Wörth „pierwszy nowy Actros”. 

Czerwony, z białym napisem „Job 

No.1”. Uroczystość symboliczna, ponie-

waż kilkadziesiąt sztuk krąży już po Euro-

pie. Testują je klienci i dziennikarze. Ile sa-

mochodów Mercedes zużył w ramach wła-

snych badań, tego pewnie nie dowiemy się 

nigdy. Musi nam wystarczyć, że Actros po-

wstawał przez 10 lat, spędził 2600 godzin 

w tunelu aerodynamicznym i przejechał 

20 milionów kilometrów w ramach badań 

drogowych. 

Kilometr pod dachem

Założona w 1963 r. fabryka w Wörth 

należy do największy na świecie zakła-

dów produkujących ciężarówki. Zatrudnia 

11 tysięcy osób. Połowa z nich pracuje 

przy taśmie montażowej w budynku liczą-

cym sobie 50 m szerokości i kilometr dłu-

gości. Co druga ciężarówka zarejestrowa-

na w Niemczech jest Mercedesem wypro-

dukowanym w Wörth. 

Nowy Actros został opracowany we-

dług procedury CVDS (Commercial Ve-

hicle Development System – System Roz-

woju Pojazdów Użytkowych). Jest to we-

wnętrzna regulacja, stworzona przez kon-

cern, aby ułatwić tworzenie nowych samo-

chodów i zminimalizować ryzyko błędów. 

Obejmuje całość działań: od rozpoczę-

cia prac do wprowadzenia pojazdu na li-

nię produkcyjną. Zawiera rozwój i badanie 

konstrukcji, zamawianie i organizację do-

staw komponentów, produkcję i zarządza-

nie, a wszystko przy zachowaniu możliwie 

wysokich standardów jakości. 

Nacisk na nią jest wysoki. Firma re-

gularnie ją sprawdza w czterech obsza-

rach. Pierwszy to człowiek. Każdy pra-

cownik kontroluje jakość własnej pracy. 

W drugim stopniu są testowane pojazdy 

w ramach wydziałów, na określonym eta-

pie produkcji. W trzecim wykrywana jest 

liczba błędów, jakie powstają w danym 

wydziale. Wreszcie odbywa się audyt go-

towego produktu, gdzie losowo sprawdza 

się wybrane parametry. Zakład wypełnia 

oczywiście zewnętrzne standardy zarzą-

dzania jakością ISO/TS 16949 oraz DIN/

ISO 9001. 

W fabryce powstają lekkie Mercede-

sy Atego oraz Axory i Actrosy: poprzed-

ni i najnowszy model równocześnie. Obok 

nich rodzą się Unimogi, Econiki oraz Ze-

trosy. Funkcjonuje również wydział samo-

chodów specjalnych. Biorąc pod uwagę je-

dynie Atego, Axora i Actrosa, otrzymuje-

my przeszło 500 wariantów kabin i 2400 

wersji wyposażenia. Tak szeroka gama 

produktów wymaga wysoko wykwalifi ko-

wanej kadry. Również czas wykonywania 

poszczególnych operacji w tak dalece zin-

dywidualizowanych pojazdach jest dłuż-

szy niż w przypadku samochodów osobo-

wych. Wynosi od 2,5 do 9 minut, podczas 

gdy w fabryce Mercedesów klasy C czy E, 

60 sekund uchodzi za długi okres. 

Fabryka ściąga komponenty od blisko 

tysiąca dostawców. Ponad 700 pochodzi 

z Niemiec. Dwustu ma zakłady na tere-

nie Unii Europejskiej, a około 20 poza nią. 

Z grubsza połowa części jest dostarczana 

„just in time”, czyli w chwili i w liczbie sto-

sownej do potrzeb albo „just in sequence”, 

czyli dodatkowo we właściwej kolejności. 

Każdego dnia do Wörth przyjeżdża średnio 

540 ciężarówek, które przywożą 5300 ton

materiałów do produkcji. 

Najpierw kabina

Pierwszą kabinę dla nowego Acrosa 

zmontowano w wydziale produkcyjnym 

już w lipcu 2006 r. Była testowana pod ką-

tem wytrzymałości na drogach o złej jako-

ści. Wiosną 2009 r. zjechał z taśmy o wła-

snych siłach pierwszy prototyp nowego 

Actrosa. Od tamtej pory doskonalono pro-

ces produkcji i trenowano załogę. 

Pół miliona za dwa lata
Koncern Daimler chce sprzedać w 2013 roku 500 tysięcy 
ciężarówek. 30 września 2011 r. zrobił ku temu pierwszy krok.

Elementy kabiny są spawane gniazdowo przez roboty. 
Do kolejnych stanowisk przemieszczają się 
na automatycznych wózkach. Nierozerwalną 
częścią procesu jest kontrola parametrów 
i jakości wykonanych elementów. Dokonują jej 
czujniki oraz pracownicy techniczni. 
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Kabina jest najważniejszym elementem 

nowej ciężarówki. Projektantom zależało, 

aby była wygodna i wytrzymała oraz mie-

ściła się w ramach wytyczonych przez tech-

nologię produkcji. Części kabiny powsta-

ją w gniazdach. Są spawane przez roboty, 

a pomiędzy stanowiskami przemieszczają 

się na automatycznych wózkach. Ułożenie 

elementów jest kontrolowane przed spawa-

niem. Gotowy element jest mierzony jesz-

cze na linii montażowej, aby sprawdzić, czy 

mieści się w założonej tolerancji. Dokonu-

ją tego zarówno czujniki umocowane do ro-

botów, jak i pracownicy techniczni. 

Zmontowana w całość, surowa kabi-

na jest dokładnie czyszczona i odtłuszcza-

na. Następnie zabezpiecza się ją antyko-

rozyjnie w procesie kataforezy. Krawędzie 

i połączenia blach są dodatkowo izolowa-

ne tworzywem PVC. W końcu kabina jest 

malowana jednym z 400 dostępnych ko-

lorów. Ramy są malowane „tylko” na 160 

barw. Lakierowane są również niektóre 

plastikowe elementy wystroju. 

Na przygotowanie procesu lakierowania 

nowego Actrosa fi rma wydała od 2005 r. 

ponad 100 mln euro. 

Reszta obok

Wprowadzenie nowego modelu wymu-

siło również zwiększoną aktywność wy-

działu produkcji części. Pracuje tam 420 

osób: głównie przy tłoczeniu i spawa-

niu. W ciągu miesiąca wydział zużywa 

2600 ton stali w postaci arkuszy lub zwo-

jów oraz 350 km rur. Efektem jest przecięt-

nie 4,7 miliona części miesięcznie. Asor-

tyment jest zróżnicowany, obejmuje oko-

ło 8300 pozycji. Są wśród nich elementy 

układu pneumatycznego, hydraulicznego 

i wydechowego, a także inne akcesoria 

mocowane do ramy pojazdu. Wydział bu-

duje również elementy prototypowe. 

W ciągu ostatniego półtora roku, na 

powierzchni 6,6 tys. m2 fi rma zorganizo-

wała kosztem 26 mln euro automatyczny 

magazyn drobnych części. Ma dwa piętra 

o łącznej powierzchni użytecznej 10 tys. m2.

Przechowuje 150 tys. różnego rodzaju czę-

ści o wadze nie większej niż 20 kg. Ob-

sługuje go tuzin transporterów krążących 

między regałami oraz 70 ludzi. 

Nową komórką jest Centrum E/E (elek-

tryczno-elektroniczne). Jego zorganizo-

wanie wymusiła obfi tość czujników i sys-

temów elektronicznych stosowanych we 

współczesnej ciężarówce. Dwustuosobo-

wa, przeszkolona ekipa przygotowywała 

się do produkcji tego typu osprzętu dla no-

wego Actrosa. Jej zadaniem jest nie tylko 

produkcja, ale również testowanie elektro-

niki ciężarówki. 

Gotowy Actros, wypełniony wszystki-

mi „płynami życiowymi”: olejem, pali-

wem, cieczą chłodzącą itp. badany jest na 

hamowni podwoziowej. Sprawdzane jest 

działanie układu napędowego, w tym tak-

że elektronicznych systemów pomocni-

czych. Zmierzone wartości są zapisywane 

na liście, która jest przechowywana przez 

następne 20 lat. 

Samochody, które już przeszły test są 

sprawdzane na drodze. Inwestycją na przy-

szłość, poczynioną przy okazji prac nad 

nowym Actrosem, jest centrum badawcze 

EVZ w Wörth. Główną jego częścią jest 

tor, na którym wybudowano różnego typu 

drogi: od „autostrad”, przez szosy lokalne, 

kocie łby aż do błota budowy czy piasków 

pustyni. Doświadczenia zebrane przez kie-

rowców testowych były wykorzystane nie 

tylko w konstrukcji wymuskanego Acro-

sa, ale również brutalnego Zetrosa. Posłu-

żą też pewnie przyszłym pokoleniom cię-

żarówek Mercedesa i marek spowinowa-

conych. 

Actros kosztował fi rmę 2 mld euro. Te-

raz musi to zwrócić. Klienci już o niego 

pytają. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Doktor Zetsche i… 

…wyzwania współczesności
Pierwszym Actrosem 
zjechał z linii mon-
tażowej prezes za-
rządu Daimler AG, 
dr Dieter Zetsche. 
W przemówieniu oko-
licznościowym i pod-
czas sesji pytań od-
niósł się do zasadni-
czych spraw, które 
aktualnie mają wpływ 
na rynek samocho-
dów użytkowych. 

…kryzys
Obecnie Mercedes-
-Benz Trucks jest liderem rynku europejskie-
go. Ma udział przeszło 20%, ale uważam, że 
wciąż może go poprawić. Mało tego, pomimo kry-
zysu, mamy powody być optymistami: nasze za-
kłady pracują pełną parą do końca tego roku, 
a na pierwszy kwartał przyszłego roku mamy zadowa-
lający poziom zamówień. Napływ zamówień na nowe-
go Actrosa wygląda bardzo zachęcająco. 

…Chiny
Na chińskim rynku 
poczyniliśmy znaczą-
cy postęp, podpisu-
jąc umowę joint ven-
ture z firmą Foton.
Jeśli mówimy o seg-
mencie 6÷7,5 t na 
rynkach NAFTA, Azji 
i Europy jesteśmy 
numerem jeden. 

…fuzja
Kiedy spojrzymy na Scanię oraz MAN-a połączonego 
z Volkswagenem, widzimy duży potencjał efektu ska-
li. Ale nie stanie się to od razu. Wiem co mówię, bo od 
dziesięcioleci mamy podobne możliwości z Freightli-
nerem i partnerami w Azji. Dekada to minimalny okres, 
aby rezultaty współpracy były odczuwalne. Żeby uzy-
skać korzyści z synergii, trzeba zsynchronizować pro-
cesy projektowania nowych pojazdów. Przykładem 
jest układ napędowy nowego Actrosa. Aby wydo-
być wszystkie profity i synergie partnerstwa, potrze-
ba czasu, dużych zdolności produkcyjnych i pieniędzy 
na wzajemne dopasowanie produktów. Niewątpliwie 
związek MAN-a i Volkswagena zaowocuje dużym po-
tencjałem. Naszą sprawą jest wykorzystać doświad-
czenia, które zdoby-
liśmy dotąd, i osią-
gać szybszy postęp. 
To wyzwanie i chęt-
nie je przyjmujemy. 
W krótkim okresie 
musimy skoncentro-
wać się na kliencie, 
w średnim i dłuższym 
umacniać przewod-
nictwo w segmen-
cie pojazdów użyt-
kowych. Silny prze-
ciwnik to nie są wy-
łącznie kłopoty, lecz 
sportowe poprawianie własnych kompetencji. W seg-
mencie marek premium, jak na razie cały czas domi-
nujemy. 

Jak w większości 
zakładów, 
robotnicy montują 
wyposażenie 
do ramy leżącej 
„na grzbiecie”. 

Montaż silnika OM471 do nowego 
Actrosa. Jednostka napędowa 
należy do „światowej” rodziny 
motorów do ciężkich zastosowań. 
70% jej części jest identyczna 
w Europie, Japonii i Stanach. 

„Ożenek” kabiny i podwozia nowego 
Actrosa. Na tej samej linii montażowej 
powstają poprzednie Actrosy oraz 
Axor i Atego. Załoga musi być dobrze 
przeszkolona, aby poradzić sobie 
z rozmaitością zadań.
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Sprzątać z głową
Nie obiecujemy, że będzie jak w bajce, ale koniec 
z uprzykrzaniem życia – mówią konstruktorzy nowoczesnych 
samochodów komunalnych. 

F ilozofi cznie rzecz ujmując, śmieciar-

ka jest posłańcem ginącej cywiliza-

cji. I nader często na takiego wyglą-

da. Usmolony, hałaśliwy potwór na wiel-

kich kołach. Zjawia się pod domem, od-

prawia rytuał zgrzytów i pisków, po czym 

znika za rogiem, a my oddychamy z ulgą. 

Nie musi tak być. 

Samochód 
w organizacji

Usuwanie resztek, jakie pozostawia 

po sobie homo sapiens jest skompliko-

waną operacją logistyczną. Wynika to 

z liczby żyjących przedstawicieli gatunku 

oraz ich skłonności do zamieszkiwania 

w dużych skupiskach. Nadprodukcja po-

trzeb i nieposkromiona chęć ich zaspo-

kajania sprawiają, że siedlisko gromady 

zwanej rodziną jest de facto przetwórnią, 

w której rzeczy użyteczne są zmieniane 

w bezużyteczne. Odpowiedzialność za 

ten proces kończy się dla większości pod 

klapą śmietnika. 

Śmieci zabiera się wprost spod siedzib 

ludzkich. Potem przemieszcza na odle-

głość, zapewniającą zachowanie dobrosta-

nu przez wszystkich, a w najgorszym wy-

padku przez większość. 

Wywożący odpady mają do czynienia 

z całkiem innymi warunkami w okolicach 

zamieszkanych niż podczas poruszania się 

w miejscu składowania nieczystości. Czy 

oznacza to, że powinni używać odmien-

nych narzędzi, w zależności od tego, czy 

zabierają, czy wyrzucają? 

Odpowiedź na to pytanie ma decydu-

jący wpływ na pojazdy, jakie używane są 

w procesie usuwania naszych brudów. 

Pojednanie? Francuskie Renault Access ma brytyjską kabinę firmy Dennis, ze szkieletem ze stali 
nierdzewnej. Oferowany jest wariant wąski i szeroki. Automatyczne drzwi przyspieszają pracę.

Tureckie podwozie BMC 628 ma napęd 6×4, pomocny w trudniejszym 
terenie oraz estetyczną kabinę, o dużej powierzchni szyb. 
Żaden z samochodów tego typu nie ma płaskiej podłogi, 
lecz w BMC pojedynczy stopień wewnątrz jest wyjątkowo niski. 

Maleńkie trójkołowce do sprzątania ulic 
i opróżniania koszy ulicznych zrzucają ładunek bądź 
do kontenera, bądź wprost do dużej śmieciarki. 
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Do wszystkiego, do niczego

Uniwersalne samochody są kształtowa-

ne przede wszystkim pod kątem warun-

ków panujących na wysypiskach śmie-

ci i niskich kosztów zakupu. W konfron-

tacji z otoczeniem osiedli sprawiają wra-

żenie zbudowanych „na wyrost”. Pod-

czas zbiórki odpadów są kłopotliwe rów-

nież dla załóg, które nimi jeżdżą. Zmusza-

ją ekipę do dodatkowego wysiłku i spo-

walniają pracę. Wysoko położone kabi-

ny są trudno dostępne z poziomu podło-

ża. Kierowcy źle jest manewrować w cia-

snych miejscach. Drobne przeszkody, czy 

dzieci mogą umknąć jego uwadze. Tkwi 

w tym szczypta ryzyka. 

Wielkość nadwozia śmieciarki jest dopa-

sowana do potrzeb okolicy, jaką pojazd ob-

sługuje. Ponieważ zwyczajne śmieci z go-

spodarstw domowych to ładunek objęto-

ściowy, nabywcy wybierają zwykle możli-

wie największą zabudowę. Wiadomo: im 

więcej załadujesz na raz, tym mniej kur-

sów musisz zrobić. Jednak duży pojazd nie 

wszędzie się mieści. Niekiedy pojemniki ze 

śmieciami muszą pokonać kawałek drogi, 

pchane siłą ludzkich rąk. Na przykład, gdy 

trzeba je wyciągnąć przez bramę ze środka 

staromiejskiego podwórza. Problemy stwa-

rza również zbiórka śmieci z koszy ulicz-

nych. Teoretycznie możliwe jest dokona-

nie tego mechanicznie: znormalizowane 

pojemniki ustawione w sposób pozwalają-

cy na opróżnienie ich przez urządzenie za-

ładowcze na samochodzie. Jednak prakty-

ka jest inna. Człowiek jest niezbędny. Naj-

częściej to on przerzuca zawartość kosza na 

samochód, a w najlepszym razie wprowa-

dza pojemnik na urządzenie, które wrzuci 

śmieci do ładowni. W takiej pracy typowa, 

duża śmieciarka, ładowana z tyłu jest wy-

jątkowo niewygodna. Również dla innych 

uczestników ruchu, którzy muszą ją omijać. 

Z ręki do ręki

Mniejsze śmieciarki mogą być z powo-

dzeniem używane, i to bez strat w zuży-

ciu paliwa wynikających z ograniczonej 

pojemności nadwozia i długiej drogi na 

wysypisko. Wystarczy zorganizować do-

godnie położony punkt przeładunkowy 

lub zbudować tabor tak, aby „śmieciar-

ki-córki” wyrzucały swoją zawartość do 

strategicznie ustawionej dużej „śmieciar-

ki-matki”. 

Specjalistami w produkcji małych śmie-

ciarek są fi rmy z południa Europy. Hisz-

pania, Francja i Włochy, które tak podzi-

wiamy za wspaniałe zabytki i miastecz-

ka przyklejone na zboczach Costa Brava, 

Côte d’Azur i Riviera di Ponte, mogą przy-

śnić się pracownikowi MPO w koszmarze. 

Wąsko, ciasno i pod górę. Małe śmieciar-

ki sprawdzają się w takich warunkach naj-

lepiej, a dzięki dobrej organizacji pracy nie 

muszą jeździć daleko. 

Dostępne są modele dowolnej wielkości. 

Najmniejsze zakładane są na podwoziach 

trzy- i czterokołowych, miniaturowych 

ciężarówek. Takich jak znane i u nas Piag-

gio. W tym segmencie działają też marki 

japońskie. W Kraju Wiśni, gdzie jest tak 

samo tłoczno i górzyście, jak na wybrze-

żu Morza Śródziemnego, niemal każdy 

producent ma lub miał towarowy pojazd 

w rozmiarze XS. Niektóre z tych aut dotar-

ły do Europy lub stały się wzorcem dla tu-

tejszych producentów. 

Bogatą, na dodatek kompletną ofer-

tą śmieciarek na podwoziach samocho-

dów dostawczych ma francuska fi rma 

Sitram. Najmniejsze z nich bazują na „tro-

jaczkach” Fiorino/Nemo/Bipper. Na-

stępne w kolejności są Berlingo/Part-

ner, potem Scudo/Jupmy/Expert i wresz-

cie Ducato/Jumper/Boxer. Do tego do-

Mały bramowiec na podwoziu Mitsubishi-Fuso Cantera. 
Podobne samochody oferowane są także jako hakowce. 
Mogą współpracować z pojemnikami różnego typu. Buduje się 
je również na podwoziach europejskich aut dostawczych. 

Brytyjski Dennis jest specjalistą od pojazdów 
komunalnych. Proponuje szereg modeli z dwiema, 
trzema lub czterema osiami. Do ich napędzania używa 
silników D7F, które kupuje w firmie Volvo.
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ne, a przez to „bezzapachowe”, co należy 

do jego zalet. 

Alternatywą dla małych śmieciarek 

są wywrotki z podwyższonymi burtami. 

Choć bardziej uniwersalne, ludziom stwa-

rzają trudniejsze warunki pracy, ze wzglę-

du na wysoki próg załadunku. Dostępne są 

także małe „hakowce” i „bramowce” z do-

pasowanymi wielkością nadwoziami wy-

miennymi w formie kontenera: zamykane-

go lub otwartego albo skrzyni. 

Przyjemne, bo przyziemne

Małe śmieciarki są wygodne w obsłu-

dze choćby przez to, że można nimi podje-

chać wprost pod miejsce załadunku, a ka-

binę dzieli od podłoża tylko krok. Robią 

też dobre wrażenie na okolicznych miesz-

kańcach. Wyglądają sympatycznie, a gdy 

przystaną, nie tarasują drogi w sposób tak 

uciążliwy, jak duże pojazdy. 

Wszystkie niemal zalety typowych i nie-

które walory kompaktowych śmieciarek 

znajdziemy w nowoczesnych podwoziach 

opracowanych specjalnie do pracy w mie-

ście. Nie są wprawdzie nowością, ale ich 

wysoka cena ogranicza popyt. Dlatego na-

dal mogą uchodzić za ciekawostkę, szcze-

gólnie w Polsce. 

Wspólną cechą tych pojazdów jest ni-

sko zawieszona kabina z wygodnym wej-

ściem i miejscem kierowcy osiągalnym bez 

potrzeby wspinania się. Ciężarówki takie 

Przystępne ciężarówki

Niszowym rynkiem ciężarówek z obniżoną kabiną interesowali się niemal wszyscy spośród 
producentów europejskiej „Wielkiej Siódemki”. Najbardziej konsekwentnie Mercedes, który 
w 1998 r. wprowadził Econica, jako ciężarówkę na miarę XXI wieku. Stale rozwija projekt, 
wzbogacając go o alternatywne źródła napędu (gaz ziemny, prototyp hybrydy – w tym gazo-
wej) oraz nowe warianty: między innymi ciągnik siodłowy z kabiną sypialną. Stara się zainte-
resować Econikiem strażaków oraz użytkowników ciężarówek dystrybucyjnych. 
W latach 1999–2006 produkowany był Iveco EuroMover. Powstawał w fabryce Seddon-
Atkinson w Oldham. Zniknął z rynku, gdy koncern zamknął zakład. W latach 2005–08 bu-
dowany był MAN TGA Low Entry. Wyjeżdżał z zakładów ÖAF w Wiedniu. O jego wycofa-
niu zdecydował duży popyt na modele TGS/TGX, które zajęły jego miejsce na linii produk-
cyjnej. Wreszcie, w latach 2004–07 powstawał Renault Puncher, w kooperacji między Re-
nault Trucks a spółką PVI. 
Koncerny chętnie korzystają z pomocy wyspecjalizowanych firm. MAN TGA Low Entry miał 
kabinę firmy Dennis. Obecnie brytyjski producent dostarcza kabiny dla Renault Access, 
wprowadzonego w 2010 r. 
W miejsce opuszczone przez Iveco i MAN-a wkroczyły Scania i Volvo.

chodzą śmieciarki na podwoziach cięż-

kich dostawczaków, typu Nissan Cab-

star/ Renault Maxity albo Iveco Daily. Ob-

jętość najmniejszego nadwozia wynosi 

1,2 m3, a ładowność 440 kg. Największe ma 

objętość 6,5 m3. Co ważne, jest montowa-

ne na podwoziach o dmc 3,5 t, zatem wie-

le ograniczeń tonażowych nie dotyczy tej 

śmieciarki. 

Niezależnie od wielkości gros małych 

śmieciarek jest zbudowana podobnie: nad-

wozie ma formę głębokiego kipra, częścio-

wo lub całkowicie zakrytego, który można 

opróżnić, wychylając go do tyłu. W więk-

szych modelach jest on unoszony w taki 

sposób, aby mógł sięgnąć powyżej progu 

załadowczego dużej śmieciarki lub konte-

nera. W niektórych wariantach zabudo-

wy przewidziane są schowki i uchwyty na 

drobny sprzęt: rękawice robocze, szufelki 

i miotły. W innych zaś, system załadowczy 

do opróżniania znormalizowanych kubłów. 

Odmienną budowę ma śmieciarka na 

podwoziu Fiorino/Nemo/Bipper. Produ-

cent deklaruje, że może ją wykonać rów-

nież na samochodach innego typu, tak-

że większych. Ważne, aby miały nadwo-

zie furgonowe. W standardowej karoserii 

wycinane są w ścianach bocznych otwo-

ry, przez które wrzuca się śmieci z kubłów. 

Z tyłu są zwykłe, dwuskrzydłowe drzwi, 

za którymi znajduje się składana rynna do 

rozładunku. Śmieci są wypychane z wnę-

trza przez pełznącą po podłodze, automa-

tyczną „szufl ę”. Wnętrze pokryto w dolnej 

części blachą nierdzewną. Auto jest szczel-

Francuska śmieciarka firmy Stiram na podwoziu dostawczego 
Jumpera. Z tyłu jest system załadowczy do pojemników. 
Przez klapę z boku można wrzucać worki ze śmieciami. 
Żółta „łapa” u góry ubija śmieci. Przy rozładunku nadwozie unosi 
się i wychyla do tyłu. Zawartość może wrzucać prosto 
do zbiorczego pojemnika lub większej śmieciarki.

Hybrydowy Econic Rotopress Dualpower oferowany przez dostawcę zabudowy, 
firmę Faun. Silnik spalinowy o mocy 286 KM wyłącza się z chwilą, gdy samochód 
dojedzie na osiedle. Sprzęgło przełącza na napęd elektryczny. Silnik o mocy 
80 kW czerpie prąd z akumulatorów oraz generatora – małego diesla 
o mocy 51 KM. Napędza nadwozie robocze i cały pojazd. Śmieciarka jest cicha, 
a producent zapewnia, że zużywa do 33% mniej paliwa niż zwyczajna. 
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produkowane są od lat w Stanach Zjed-

noczonych i Wielkiej Brytanii. Duże, eu-

ropejskie fi rmy zainteresowały się głębiej 

tak dalece wyspecjalizowanymi podwozia-

mi na przełomie XX i XXI wieku. Niektó-

re z tych pojazdów produkowano krótko, 

kilka powstaje do dziś. Inżynierowie kon-

struują „niskowejściowe” ciężarówki na 

dwa sposoby. 

Pierwszy zorientowany jest ekono-

micznie. Specjalny pojazd tak, ale niskim 

kosztem. Stąd kabiny o licznych, wspól-

nych elementach z tymi, jakie są stosowa-

ne w zwykłych ciężarówkach. Tak zrobiły 

np. Scania i Volvo. Drugi sposób, nazwij-

my go „zaawansowany”, to budowa znacz-

nie zmodernizowanej lub po prostu nowej 

kabiny, jak w Mercedesie czy brytyjskim 

Dennisie. 

Ramy pochodzą ze zwykłych cięża-

rówek. Są przekonstruowane w przed-

niej części, aby umożliwić montaż kabi-

ny z niską podłogą. Silnik znajduje się 

w zwykłym miejscu, nad osią. Ponie-

waż jest dość ściśle „wpakowany” mię-

dzy ramę i kabinę, istotnym wymiarem 

Marka i typ BMC 628 Dennis Eagle  Merceses-Benz Renault Scania P Volvo FE
   Olympus Econic Access LowEntry LEC
Odmiany kabin standardowa wąska/ szeroka niska/ wysoka wąska/ szeroka niska/ średnia/ wysoka standardowa
Wysokość 
do podłogi (mm) 654 805 810 790 1030÷1073 900
Wysokość (mm) 2940 3040 2395/2845 bd 2747/2990/3233 bd
Szerokość (mm) 2500 2250/2500 2280 2290/2500 2430 2300
Napęd 6×4 4×2, 6×2/4, 6×2*4,  4×2, 6×2/4, 4×2, 4×2, 6×2/4, 6×2/4
   6×4, 8×4*4 6×2*4, 6×4, 8×4*4 6×2*4 6×2*41) 
Silniki (KM) 285 260, 300, 340 238, 286, 326 270, 310 230, 270, 280,  300, 340
      305, 320, 3602) 
Skrzynie biegów Allison Allison Allison Allison Allison Allison
Napęd alternatywny brak brak CNG, LNG3) brak etanol, biodiesel brak

1) możliwe są inne konfiguracje napędu. Do wyboru jest również typ ramy (standardowa, wzmocniona i bardzo mocna)  oraz jej położenie (bardzo niska, niska, normalna, wysoka)
2) uwzględniono wyłącznie silniki DC9
3) CNG – sprężony gaz ziemny, LNG – ciekły gaz ziemny

dla nabywcy jest odległość między środ-

kiem przedniej osi a miejscem, gdzie 

może zaczynać się ściana zabudowy. Ty-

powa konfi guracja napędu to 6x2/4 z osią 

wleczoną, kierowaną. Trzy osie zapewnia-

ją wystarczającą ładowność i dostatecznie 

mały nacisk na podłoże, aby poruszać się 

w mieście. Taki układ napędowy spotyka-

ny jest również w zwyczajnych śmieciar-

kach. Sterowanie ostatniej osi odbywa się 

elektro-hydraulicznie lub mechanicznie, 

za pomocą drążków. 

Wyjątkiem jest turecki BMC 628 z na-

pędem 6×4. Dwie osie napędzane uspraw-

niają poruszanie się po terenie wysypiska 

śmieci, gdzie nie zawsze są wytyczone do-

brze utrzymane drogi. W mieście układ 

6×4 przyczynia się jednak do zwiększe-

nia zużycia paliwa oraz kosztów ogumie-

nia. Podwozie takie odznacza się również 

mniejszą zwrotnością niż podobne 6×2/4 

z dodatkową osią skrętną. 

Zawieszenie mechaniczne bywa zastę-

powane pneumatycznym: najczęściej z ty-

łu, a czasem również z przodu. Pełne za-

Po uliczkach Barcelony 
poruszają się takie 

maleństwa na podwoziach 
Piaggio. Obłe nadwozie jest 

estetyczne i szczelne. 

Wprowadzona w 2006 r. Scania LowEntry wykorzystuje zmodyfikowaną 
szoferkę serii P. Niska kabina została zaprojektowana we współpracy z firmą 
Laxå Special Vehicles i przez nią jest również wytwarzana. 

Prosta, lekka, uliczna śmieciarka Faun 
na samochodzie elektrycznym niemieckiej firmy 
Eco Craft. Bez ładowania ma zasięg 80 km. 
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ście opcji są kamery umożliwiające ob-

serwację otoczenia za samochodem oraz 

procesu załadunku. W kabinie, poza kie-

rowcą może jechać od dwu do czterech 

osób. Wejście jest na wysokości od 50 do 

85 cm – w zależności od modelu. Niektó-

re z ciężarówek wyposażone są w mecha-

nizm przyklęku, ułatwiający wsiadanie. 

Od strony chodnika montowane bywają 

drzwi automatyczne, jak w autobusie. Nie-

kiedy z tej strony jest również miejsce kie-

rowcy. Jako ciekawostkę dodam, że w USA 

używane bywają pojazdy z kierownicą po 

obu stronach kabiny. Jeśli śmieciarką jeź-

dzi tylko jedna osoba, która opróżnia rów-

nież kubły, wygodnie jest jej mieć kierow-

nicę i pojemniki po tej samej stronie. 

W niektórych modelach stosuje się dwa 

typy kabin: szeroką i wąską. Druga z nich 

ma przewagę w centrach miast czy zakąt-

kach willowych. 

Nadwozia robocze to osobny temat. 

Mogą być ładowane, z tyłu, z boku lub 

z przodu i przystosowane do różne-

go typu pojemników. Wyposażone są 

w urządzenia pozwalające zagęścić śmie-

ci. Wnętrze daje się wygodnie czyścić. 

Niezależnie od typu podwozia (tradycyj-

ne lub z nisko położoną kabiną) można 

stosować te same zabudowy. 

Zbieranie śmieci „w sztafecie” oraz wy-

korzystywanie nowoczesnych podwozi 

ułatwia pracę ekipom przedsiębiorstw ko-

munalnych. Z kolei okolicznym mieszkań-

com przyjemniej jest, gdy pod dom pod-

jeżdża schludny pojazd o ciekawej, nietu-

zinkowej sylwetce. W końcu widok śmie-

ciarki też może być jednym z miłych rytu-

ałów zwykłego życia. Jak parzenie herbaty 

i pukanie listonosza. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Dennis, Renault, Scania, Volvo

wieszenie powietrzne umożliwia obniże-

nie pojazdu, np. podczas zbiórki odpadów 

i podwyższenie go, gdy samochód wjeżdża 

na teren wysypiska. 

Moc silników waha się od 230 do 350 KM.

Przeciętnie jest to około 280 KM. Współ-

pracują one z automatycznymi skrzynia-

mi, najczęściej fi rmy Allison. Niektórzy 

producenci proponują jednostki napędo-

we na gaz ziemny. Hybrydy rzadko wy-

chodzą poza stadium prototypu. Jedną 

z przyczyn jest zapewne wysoki koszt ta-

kiego pojazdu. W ciężkim segmencie nie 

występują również pojazdy elektryczne. 

Spotyka się je czasem jako małe śmieciar-

ki w centrach miast lub w zakładach prze-

mysłowych. 

Ciężarówki z nisko zawieszoną kabiną 

prowadzi się w dużej mierze tak samo, jak 

autobusy miejskie. Są bogato przeszklo-

ne i zapewniają dobrą widoczność. Na li-

Mercedes-Benz Econic jest najbardziej wszechstronną, spośród ciężarówek z nisko zawieszoną kabiną. Korzysta ze zmodyfikowanej ramy 
Axora, a także z jego silników. Kabina z aluminiowym szkieletem i poszyciem z tworzywa pomyślnie znosi test uderzenia wahadłem wg normy 
ECE-R29/2. Przez kabinę można swobodnie przechodzić w poprzek. Mieści maksymalnie cztery osoby, wliczając kierowcę. 

Pod koniec czerwca 2011 zadebiutowała najnowsza 
ciężarówka „przygruntowa”, Volvo FE LEC. W kabinie mieści 
maksymalnie 4 osoby. Oferowana jest głównie w Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. Napędza ją silnik z rodziny D7E.

Skoro samochód nie może dojechać do śmieci, niech one 
dojadą do samochodu! Zsypy na starym mieście w Sewilli 
są połączone systemem rur. Śmieciarka „przysysa się” do tego, 
do którego może podjechać i opróżnia podziemne wysypisko. 
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Model GAMA N GAMA F
Silnik Isuzu 4JJ1 D-CORE Isuzu 4JJ1 D-CORE Isuzu 4JJ1 D-CORE Isuzu 4HK1 Isuzu 4HK1 Isuzu 4HK1 Isuzu 6HK1

Pojemność (dm3) 3,0 3,0 3,0 5,2 5,2 5,2 7,8

Moc maks. 150/110/2800 150/110/2800 150/110/2800 190/140/2600 205/151/2600 205/151/2600 240/177/2600
(KM/kW/obr/min) 

Maks. mom. obrot.  375/1600÷2800 375/1600÷2800 375/1600÷2800 513/1600÷2600 637/1600÷2600 637/1600÷2600 706/1450÷2200
(Nm/obr/min) 

Skrzynia biegów 
 Manualna: Isuzu MYY5T Isuzu MYY5T Isuzu MYY6S Isuzu MZZ6F  Isuzu MZW6P
 Zautomatyzowana:  Isuzu Neestronic 2

Dmc (t) 3,5, 5,0, 6,2, 7,5 10, 11, 12

Rozstaw osi (mm) 2800÷3395, 3395, 3395÷3845, 3365÷4475 3410÷4990, 3410÷4990, 3790÷4990

Maks. dł. zabudowy (mm) 3847÷4692, 4692, 4692÷5342, 4692÷6510 4510÷6880, 4540÷6880, 5145÷6915

Typ kabiny dzienna

Liczba miejsc dzienna 3

Wysokość wejścia od podłoża
do najniższego stopnia (mm) 3,5 t÷6,2 t – 440, 7,5 t – 490 10÷11 t – 560, 12 t – 400

Napęd 4×2

Dostępne przystawki 
odbioru mocy napędzane od silnika, od skrzyni biegów

Rozmiar opon 195/75R16C, 215/75R17,5C 235/75R17,5C, 245/70/R19,5C

Gwarancja bez limitu kilometrów – całopojazdowa 2 lata, 3 lata  na układ napędowy

Przeglądy 22 500 (3,5÷6,2 t); 40 000 (7,5÷11 t); 50 000 (12 t)

Model Eurocargo Stralis AD/AT
Silnik Tector 4 Tector 6 Cursor 8* Cursor 10 Cursor 13

Liczba cylindrów R4 R6 R6

Pojemność (dm3) 3,92 5,88 CNG 5,88 7,79 10,31 12,88

Moc maks. 140/103/ 160/118/ 177/130/ 182/134/ 200/148/ 220/160/ 250/185/ 280/205/ 300/220/ 310/228/ 330/243/ 360/265/ 420/309/ 450/332/ 480/353/
(KM/kW/obr/min) 2700 2700 2700 2700 1750÷2000 2700 2700 2700 2700 1675÷2400 1660÷2400 1690÷2400 1550÷2100 1550÷2100 1500÷1900

Maks. mom. obrot.  460/ 530/ 570/ 610/ 650/ 680/ 850/ 950/ 1050/ 1300/ 1400/ 1500/ 1900/ 2100/ 2200/
(Nm/obr/min) 1200÷2100 1200÷2100 1250÷2100 1200÷2100 1200÷2100 1200÷2250 1250÷2250 1250÷2250 1250÷2100 1200÷1675 1080÷1660 1125÷1690 1050÷1550 1050÷1550 1000÷1500

Skrzynia biegów 
 Manualne: ZF S542; ZF6S700; ZF6S800; ZF6S1000; ZF 9S-75 TD; ZF 9S-75 TO; ZF 9S-1110 9S1310TO; 16S1620TD; 16S 1920 TD; 16S 2220 TD
 Zautomatyzowana: ZF 6AS700; ZF 6AS800; ZF 6AS1000 12AS1420TD; 12AS1930TD; 12AS2330TD
 Automatyczne: Allison S1000; Allison S2500; Allison S3000 Allison 3200

Dmc (t) 7,5; 10; 12; 16; 18 18; 26; 32

Rozstaw osi (mm) 3105÷6570 3120÷6700

Maks. dł. zabudowy (mm) 10 550 10 145

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

Liczba miejsc 2, 3, 7 2, 3

Wysokość wejścia od podłoża
do najniższego stopnia (mm) od 400 do 520 w zależności od opon i modelu 450÷520 w zależności od opon

Napęd 4x2, 4×4 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 (układ osi 2+2 i 1+3)

Dostępne przystawki 
odbioru mocy napędzane od silnika: 900 Nm dostępne tylko dla silników E28 i E30  napędzane od silnika: Cursor 8/10 – 600 Nm, Cursor 13 – 800 Nm
  od skrzyni biegów 270÷1000 Nm od skrzyni biegów: 400÷1000 Nm

Rozmiar opon 205/75R17,5; 215/75R17,5; 225/75R17,5; 9,5R17,5; 245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5; 10 R 22,5;  315/70R22,5; 315/80R22,5; 11R22,5; 12R22,5; 365/60R22,5
  305/70R19,5; 11R22,5; 295/80R22,5; 305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5; 12 R 22,5

Gwarancja rok plus rok na układ napędowy rok plus rok na układ napędowy

Przeglądy co 40÷60 tys. km lub 800 mtg 60 tys. km do 100 tys. km

* Silnik Cursor 8 jest dostępny także z zasileniem CNG o macach 270, 300 i 330 KM

www. isuzu t rucks .p l
Isuzu Trucks

www. iveco .com
Iveco Poland
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www.scan ia .p l
Scania Polska 

Model P
Silnik DC9 DC9 DC9 DC9 DC12 DC13 DC13 DC13 DC13

Pojemność (dm3) 9,3 9,3 9,3 9,3 11,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Moc maks. 230/1900 280/1900 320/1900 360/1800 420/1800 360/1900 400/1900 440/1900 480/1900
(KM/kW/obr/min) 

Maks. mom. obrot.  1050/1000÷1500 1400/1000÷1350 1600/1100÷1200 1900/1100÷1400 2100/1100÷1400 1850/1000÷1300 2100/1000÷1300 2300/1000÷1300 2500/1000÷1300
(Nm/obr/min) 

Skrzynia biegów Manualne: GR875, GR905/R, GRS895/R, GRS905/R; Automatyczne: GA765, GA766, GA866, GA867
  Zautomatyzowane: sterowanie Opticruise półautomatyczne (z pedałem sprzęgła) lub w pełni automatyczne do skrzyń 12-biegowych

Dmc (t) 18, 26, 32

Rozstaw osi (mm) 2700÷6800

Maks. dł. zabudowy przy P: 3592÷10 007
łącznej dł. pojazdu 12 000 (mm) P LowEntry: jw

Typ kabiny P: 7 typów dziennych, 10 typów kabin sypialnych, 6 typów kabin brygadowych

Liczba miejsc 2÷8: dla kabin dziennych maks. 3, sypialnych maks. 6, brygadowych maks. 8

Wysokość wejścia od podłoża  zwykła P: od 350 mm uzależnione od typu zawieszenia i rozmiaru opon
do najniższego stopnia (mm) P LowEntry: od 210 mm uzależnione od typu zawieszenia i rozmiaru opon

Napęd od 4×2 do 10×4/6

Dostępne przystawki 
odbioru mocy zależne i niezależne na skrzyni biegów, silniku, skrzyni rozdzielczej

Rozmiar opon wszystkie rozmiary

Gwarancja 12 miesięcy pełnej i kolejne 24 na układ napędowy z limitem 500 tys. km

Przeglądy co 30 tys. km

Model Axor Econic
Silnik OM906 OM906 OM906 OM926 OM457 OM457 OM457 OM906 OM906 OM926 OM906 CNG

Pojemność (dm3) 6,4 6,4 6,4 7,2 12 12 12 6,4 6,4 7,2 6,4

Moc maks. 238/175/2200 256/190/2200 286/210/2200 326/230/2200 360/260/1900 401/300/1900 428/320/1900 238/175/2200 286/210/2200 326/230/2200 279/205/3200
(KM/kW/obr/min) 

Maks. mom. obrot.  850/ 970/ 1120/ 1300/ 1850/1100 2000/1100 2100/1100 850/1200 1120/ 1300/ 1000/1400
(Nm/obr/min) 1200÷1600 1200÷1600 1200÷1600 1200÷1600     1200÷1600 1200÷1600

Skrzynia biegów Manualne: G85-6, G131-9, G210-16, G211-16 G221-9, G240-16 Manualne: brak
  Automatyczne: Allison 3000 P-6, Allison 3000 PR-5Powershift G211-12 Automatyczne: Allison 3000, Allison 3200

Dmc (t) 18, 26 18, 26, 32

Rozstaw osi (mm) 3900÷6300 3450÷5100

Maks. dł. zabudowy (mm) 5100÷9935 8330

Typ kabiny dzienna, dzienna wydłużona, sypialna, sypialna z wysokim dachem niska, wysoka

Liczba miejsc 2, 3 2, 3, 4

Wysokość wejścia od podłoża 
do najniższego stopnia (mm) 589 360

Napęd 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 4×2, 6×2, 6×4, 8×4

Dostępne przystawki 
odbioru mocy napędzane od silnika, od skrzyni biegów napędzane od silnika, od skrzyni biegów

Rozmiar opon 295/80R22,5, 315/60R22,5, 315/70R22,5 305/70R22,5

Gwarancja całopojazdowa 2 lata (kod XGW2),  całopojazdowa 2 lata (kod XGW2), 
  3 lata lub 250 tys. km na układ napędowy 3 lata lub 250 tys. km na układ napędowy

Przeglądy według wskazań komputera według wskazań komputera

www.mercedes-benz .p l
Mercedes-Benz Polska 
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www.iveco.pl

UPOLUJ EUROCARGO 
 W OKAZYJNEJ CENIE!

Szukasz idealnego rozwiązania w dystrybucji lokalnej, transporcie średniotonażowym 
czy w zastosowaniach specjalnych?

Nie znajdziesz lepszej ciężarówki od Eurocargo.

Teraz w promocji Eurocargo są tańsze o 2000 Euro netto.*

*  Szczegóły dostępne w sieci handlowej Iveco. Promocja ważna do końca grudnia 2011 r. 
Promocja dotyczy wybranych wersji.



W 
 pierwszej połowie września od-

 była się prezentacja osprzętu do 

 letniego i zimowego utrzymania

dróg. W pokazach wykorzystano urzą-

dzenia stałych partnerów Mercedes-Benz, 

fi rm Maxtruck, Schmidt, Integra oraz Bic-

co. To ukłon w stronę klientów, którzy mo-

gli osobiście przekonać się o zaletach Uni-

moga. Dysponując różnym osprzętem, je-

den pojazd może być wykorzystywany do 

wielu zastosowań, co m.in. ogranicza wy-

datki na zakup i eksploatację fl oty.

System Unimog

Model U20 to najmniejszy i najmłodszy 

pojazd w gamie MB Unimog. Dzięki dmc 

w przedziale od 7,5 do 9,3 t świetnie wpi-

suje się w potrzeby służb komunalnych. Nie 

kosztuje przy tym więcej niż wysokiej kla-

sy specjalistyczny ciągnik rolniczy, a ma 

wszystkie zalety samochodu ciężarowego 

i rezerwy mocy umożliwiające różne apli-

kacje. Do wyboru są dwa silniki o mocy 

150 i 177 KM. Ten drugi pojawił się w ofer-

cie dopiero w zeszłym roku, bo klienci zgła-

szali potrzebę jeszcze lepszych osiągów. Jak 

każdy Unimog, model U20 jest wyposażo-

ny w osie portalowe, zapewniające prześwit 

do 30 cm. Wspólną cechą gamy jest też stały 

napęd na wszystkie koła oraz komplet blo-

kad mechanizmów różnicowych. 

W pełni synchronizowana, sterowa-

na elektropneumatycznie mechanicz-

na skrzynia biegów (Telligent), z mak-

symalnie 16 przełożeniami do jazdy 

w przód oraz 14 do jazdy wstecz wyróżnia 

się cichą pracą i pozwala na szeroki zakres 

prędkości od 1,2 do 90 km/h, umożliwia-

jąc dokładną i bezpieczną pracę z różny-

mi narzędziami. Pełne wykorzystanie po-

jazdu gwarantuje 2-obwodowy układ hy-

drauliki roboczej oraz przedni WOM, 

jeśli potrzebne jest przeniesienie dużej 

mocy bezpośrednio na osprzęt. Taki Uni-

mog, ze względu na niewielki rozstaw 

osi, może pracować tylko z urządzeniami 

montowanymi z przodu, na ramie, bądź 

z tyłu pojazdu. 

Do zabudów „wokół” nadwozia są prze-

znaczone większe modele, takie jak U300, 

Jeden Jeden do wszystkiego!do wszystkiego!
Unimog to zdecydowanie najbardziej uniwersalny samochód na świecie. Może być 
wykorzystywany do ogromnej liczby zadań bez względu na warunki terenowe i atmosferyczne. 
Zawdzięcza to przemyślanym podwoziom oraz szerokiej gamie osprzętu.

Taki zespół zadba o estetykę poboczy i rowów, 
a w zimie o przejezdność wszystkich dróg. 
Sprawdzone podwozia i przemyślany osprzęt 
sprostają najtrudniejszym warunkom pracy.

Zestaw Trio jest wyposażony 
w 3 głowice koszące, przy czym 
każda z nich może pracować 
indywidualnie. 

Wypukłe prawe drzwi ułatwiają 
obserwację tylnego osprzętu, 
co zwiększa wydajność pracy i poprawia 
jej dokładność.

Sterowanie skomplikowanym osprzętem odbywa 
się przy pomocy ergonomicznych joysticków. 
Do wszystkich przyrządów jest wygodny dostęp, 
co ułatwia wielogodzinną pracę.
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U400 i U500. Trzycyfrowy typoszereg 

obejmuje samochody od 7,5 do 16 t dmc 

włącznie, napędzane silnikami o mocy od 

150 do 286 KM. Skrzynie biegów mogą 

mieć maksymalnie 24 przełożenia po-

dzielone na 3 grupy: biegi podstawowe, 

robocze i pełzające. Większe osie porta-

lowe oraz większe opony w porównaniu 

do modelu U20 zapewniają prześwit rów-

ny 44 cm. Umożliwia to sprawne pokony-

wanie bezdroży bez obaw o uszkodzenie 

podwozia czy zakopanie w grząskim tere-

nie. W drugim przypadku może być przy-

datny opcjonalny układ centralnego pom-

powania kół, który zależnie od potrzeb 

pozwala na wygodną regulację ciśnienia 

w oponach. Kabina tych pojazdów zosta-

ła wykonana z tworzywa sztucznego dzię-

ki czemu jest odporna na korozję. W ra-

mach wyposażenia dodatkowego można 

zamontować wypukłe drzwi, które popra-

wiają widoczność tylnego osprzętu. Cie-

kawym rozwiązaniem jest też system Va-

rioPilot, pozwalający na bardzo szybkie 

przestawienie kolumny kierownicy z le-

wej na prawą stronę, a przez to łatwiejszą 

obserwację pobocza.

Ofertę pojazdów Unimog zamyka ty-

poszereg U 4000/U 5000. Samochody te 

są wyposażone w elastyczną ramę z ruro-

wymi poprzeczkami, która zapewnia od-

powiednią stabilność podczas jazdy dro-

gowej, a jednocześnie znaczną podatność 

na skręcanie w warunkach terenowych. 

W tym celu zastosowano również trzy-

punktowe zawieszenie kabiny, silnika 

i skrzyni biegów. Istotną cechą jest tak-

że możliwość bezpiecznego wykrzyżowa-

nia osi nawet pod kątem 30°. W modelu 

U 4000 do wyboru jest silnik o mocy 177 

lub 218 KM, jego dmc mieści się w prze-

dziale od 7,5 do 10 t. W przypadku U 5000 

jest dostępna tylko mocniejsza jednostka, 

adekwatnie do dmc od 12 do 14 t.

Po zakupie Unimoga można liczyć na 

dobrą opiekę posprzedażną. Od początku 

2011 r. MB dysponuje w Polsce 9 specja-

listycznymi placówkami handlowo-serwi-

sowymi i 3 serwisowymi, przystosowany-

mi do obsługi tych pojazdów. 

Do tanga trzeba… trojga

Gama osprzętu przeznaczonego do 

współpracy z Unimogiem jest bardzo roz-

budowana, dzięki czemu niemiecki „wszę-

dołaz” może się podjąć niemal każdego za-

dania przy letnim i zimowym utrzyma-

niu dróg. Wśród ciekawych i praktycznych 

urządzeń jest zestaw trzech kosiarek o na-

zwie Trio dostarczany przez fi rmę Mulag. 

Dystrybutorem i reprezentantem tej mar-

ki na polskim rynku jest spółka Schmidt 

Polska. Trio to kombinacja kosiarek czoło-

wych MKM 700 oraz tylnej MHU 800. Za-

pewniają one maksymalną szerokość ko-

szenia 3 m podczas jednego przejścia, choć 

zależnie od potrzeb każda z nich może 

pracować indywidualnie. 

Kosiarka do poboczy (na krótszym wy-

sięgniku) ma zasięg 3 m i szerokość robo-

czą 1,2 m. Została zamontowana do wspól-

nej ramy z wysięgnikiem czołowej kosiarki 

do rowów. Ten drugi ma zasięg nawet 7,4 m 

oraz przesuwny punkt obrotu, który ułatwia 

omijanie przeszkód (np. znaków drogo-

wych) bez zmiany wzajemnej konfi guracji 

ramion. Pod osprzętem znajduje się dmu-

chawa, która usuwa resztki trawy, jakie wy-

dostały się podczas koszenia. Dla uzyska-

nia jeszcze większej czystości nawierzchni 

można zastosować drugą dmuchawę mon-

towaną z tyłu samochodu. Tylny osprzęt za-

leżnie od konfi guracji może mieć zasięg ro-

boczy nawet 8,7 m. W tym miejscu znajduje 

się też balast, który stabilizuje pojazd obcią-

żony przednimi urządzeniami. Kosiarka do 

poboczy oraz czołowa kosiarka do rowów 

są obsługiwane przez jedną osobę (kierow-

cę), ale przy zastosowaniu tylnego osprzę-

tu konieczne jest zaangażowanie drugiego 

operatora. Jego fotel obraca się o 90° wzglę-

dem kierunku jazdy, co zapewnia wygodną 

obserwację prawej strony pojazdu. Widocz-

ność poprawiają też wypukłe, w pełni prze-

szklone drzwi, które praktycznie eliminują 

martwe pole widzenia.

W pojedynkę

Firma Integra, wyłączny dystrybutor 

produktów marki Ducker, zaprezentowała 

wysięgnik UNA 500 z przystawką do ko-

szenia poboczy i rowów o szerokości robo-

czej 1,3 m. Ducker od blisko 30 lat specja-

lizuje się w wytwarzaniu osprzętu do let-

niego utrzymania dróg, który znajduje za-

stosowanie przy współpracy z Unimo-

gami, ale także samojezdnymi pojazda-

mi wielofunkcyjnymi czy ciągnikami rol-

niczymi. Wysięgnik UNA 500 jest mon-

towany na płycie czołowej i ma zasięg 

6 m, choć istnieje możliwość wykorzysta-

nia przystawki zwiększającej zakres pracy 

urządzenia o jeszcze jeden metr. Podsta-

wa wysięgnika może przesuwać się w po-

przek pojazdu, co pozwala na bezpieczne 

omijanie przeszkód bez zmian konfi gu-

racji poszczególnych członów. Rozwiąza-

nie to jest też wykorzystywane przez sys-

tem Tasttronic, który dba o idealne przyle-

ganie narzędzia do podłoża niezależnie od 

jego kształtu, a jednocześnie bardzo do-

bre prowadzenie kosiarki (wzdłuż zamie-

rzonego toru) bez względu na zmiany kie-

runku jazdy ciągnika. Dzięki temu poko-

sy zawsze są równoległe, a kierowca może 

np. łatwo wyminąć się z innym pojazdem. 

Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, 

zwłaszcza podczas pracy z maksymalnym 

wysięgiem, samochód jest też wyposażany 

Przydrożna infrastruktura nie 
stanowi przeszkody, bo sterowane 
indywidualnie głowice osprzętu Trio 
trafią we wszystkie zakamarki.

Pług wirnikowy Schmidt VF-Z.1 zapewnia dużą wydajność pracy, 
ale trzeba się poruszać z odpowiednią prędkością, 
bo może dojść do zapchania komina. W tym przypadku 
bardzo przydatne okazują się biegi robocze i pełzające oferowane 
w Unimogach.

Długi wysięgnik w osprzęcie 
Ducker oraz ruchoma podstawa 
pozwalają na wygodne omijanie 
znaków drogowych czy słupków 
pikietażowych. 
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my maxTruck. Na pokazie osprzętu do let-

niego i zimowego utrzymania dróg zapre-

zentowała pług segmentowy Gmeiner Snow-

Star serii GVS, przystosowanej do realizacji 

najcięższych zadań. Demonstrowane urzą-

dzenie zapewnia szerokość pracy prawie 

2,7 m, jest wyposażone w system przeciw-

uderzeniowy pozwalający na szybką jazdę 

bez obaw o uszkodzenie osprzętu lub napo-

tkanej przeszkody. Jeśli dany segment lemie-

sza uderzy np. w wystającą studzienkę, wów-

czas odbija się od niej, a następnie unosi, by 

za przeszkodą powrócić do nominalnej po-

zycji. Pług ten ma dwa siłowniki, dzięki cze-

mu nawet przy pracy z grubą warstwą śniegu 

można go dowolnie regulować. Zabezpiecza-

ją je specjalne zawory tłumiące, aktywowane 

w sytuacji, gdy kierowca podczas manew-

rowania zawadzi skrajną częścią pługa np. 

o wystający słup, drzewo itp. Do zamontowa-

nia urządzenia wystarczy jedna osoba, czyn-

ność ta jest łatwa i zajmuje niewiele czasu. Se-

ria GVS może współpracować z ciągnikami 

rolniczymi, pojazdami specjalnymi i średniej 

wielkości samochodami ciężarowymi.

Gość specjalny

W pokazie uczestniczył też MB Ze-

tros, czyli większy brat Unimoga. Powstał 

w odpowiedzi na zapotrzebowanie klien-

tów, którzy chcieli mieć pojazd o bardzo 

dobrych właściwościach terenowych, ale 

z większą ładownością niż Unimog. Dmc 

Zetrosa mieści się w przedziale od 18 do 26 t, 

może być on 2- lub 3-osiowy. Specjalnie do 

zimowego utrzymania dróg został wyposa-

żony w ogumienie bliźniacze na tylnej osi, 

co zapewnia lepszą przyczepność i pozwa-

la na przenoszenie większych obciążeń. Źró-

dłem napędu jest 330-konny silnik z Axora, 

współpracujący z 9-stopniową przekładnią 

manualną albo dostępną w opcji 6-stopnio-

wą automatyczną skrzynią Allison. Ta dru-

w system zwiększający twardość przednie-

go zawieszenia.

Śnieżna burza

Trudno wyobrazić sobie zimowe utrzy-

manie dróg bez pługów odśnieżnych. Przy 

grubych warstwach śniegu na drogach bez 

sąsiadujących zabudowań, znakomitym 

rozwiązaniem może być pług wirnikowy 

Schmidt VF-Z.1. Zasadniczą jego część 

stanowi wirujący bęben, który transpor-

tuje śnieg do komina, a następnie wyrzu-

ca go na zadaną odległość. Dzięki temu na 

poboczach drogi nie ma olbrzymich zwa-

łów śniegu, które topnieją znacznie dłu-

żej. Takie urządzenie można też stoso-

wać w mieście, bo pozwala na załadunek 

śniegu na pojazd, a następnie wywiezie-

nie go w odpowiednie miejsce. Występu-

ją też rozwiązania, w których zamiast bęb-

na są dwa ślimaki zbierające śnieg, z kolei 

za jego transport wzdłuż komina i odrzut 

odpowiada specjalna turbina.

Model VF-Z.1 radzi sobie z pokrywą 

śnieżną o grubości 1 m, przy jednym przej-

ściu oczyszcza nawierzchnię o szerokości 

2,6 m, wyrzucając śnieg na maksymalną od-

ległość 30 m. Urządzenie jest podłączone do 

układu hydraulicznego oraz WOM. Pierw-

szy rodzaj napędu służy do realizacji ruchów 

osprzętu, np. góra-dół, obrót komina czy po-

chylenie przysłony do regulacji odrzutu śnie-

gu, drugi odpowiada tylko za napęd wirni-

ka. Pług cały czas pracuje w tzw. pozycji pły-

wającej, dzięki czemu łatwo dostosowuje się 

do nierówności. Takie rozwiązanie zapewnia 

wysoką dokładność pracy, a jednocześnie 

chroni osprzęt przed uszkodzeniem.

Szybko i wydajnie

Poszukując trwałego, wydajnego pługa le-

mieszowego, można skorzystać z oferty fi r-

ga zapewnia łatwą zmianę biegów bez obaw 

o utratę przyczepności, co jest szczególnie 

ważne zimą. Niezależnie od liczby osi, sta-

le są napędzane wszystkie koła, ogranicza-

jąc zużycie współpracujących elementów 

i zwiększając bezpieczeństwo jazdy.

Komunalny Zetros 2733 został wyposażo-

ny w posypywarkę Schmidt Stratos o pojem-

ności ładunkowej 8 m3, napędzaną od hy-

drauliki pojazdu. Zabudowa jest sterowana 

pilotem z kabiny, umożliwiającym np. regu-

lację szerokości posypywania od 2 do 10, 12 

lub 14 m, zależnie od rodzaju zastosowanego 

talerza. Posypywarki Stratos rozsypują zada-

ną ilość materiału niezależnie od prędkości 

jazdy: komputer każdej maszyny jest podłą-

czony do tachografu, skąd uzyskuje niezbęd-

ne informacje, na podstawie których regulu-

je parametry pracy osprzętu. Kierowca może 

więc jechać z prędkością 5 lub 55 km/h, a za-

programowana ilość rozsypywanego mate-

riału np. 15 g/m2 przez cały czas pozostanie 

taka sama. Urządzenia te rejestrują również 

takie dane, jak np.: liczba kilometrów prze-

bytych przez pojazd, dystans oraz szerokość 

rozsypywania materiału.

Z przodu pojazdu znajduje się średniej 

wielkości pług segmentowy. Ma on od-

dzielnie zamontowane odkładnice, któ-

re lepiej dostosowują się do kształtu jezd-

ni. Urządzenie pracuje w pozycji pływają-

cej, choć możliwy jest też docisk, ale przy 

relatywnie wysokiej masie pługa nie ma 

konieczności wykorzystywania tej funk-

cji. Przy pługach Schmidt mogą być sto-

sowane listwy stalowe, gumowe lub stalo-

wo-gumowe. Te ostatnie tworzy listwa ob-

lewana gumą, dzięki czemu świetnie ści-

na lód, a jednocześnie bardzo dobrze radzi 

sobie z odgarnianiem śniegu. Ponadto są 

one znacznie trwalsze od konstrukcji sta-

lowych lub wykonanych z samej gumy. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Dzięki dużej ładowności i 3-osiowemu 
podwoziu Zetros może współpracować 
z największymi pługami 
i posypywarkami, znajdując zastosowanie 
np. przy obsłudze lotnisk.

Teleskopowy podnośnik koszowy ASSALONI.COM typu PAS15 
dedykowany jest do montażu na ramie pośredniej średnich i ciężkich 
pojazdów. Stabilizację zespołu zapewniają dwie podpory blokujące 
tylną oś pojazdu. Taki kosz może być podnoszony na maksymalną 
wysokość 15 m. Zapewnia udźwig 200 kg, pozwalając na swobodną 
pracę dwóch osób, np. podczas przycinania drzew.

Pług Gmeiner ma osłonę przeciwśnie-
gową utrzymującą w czystości 
przednią szybę oraz wyższą prawą 
krawędź lemiesza, która zapobiega 
przesypywaniu śniegu ponad osprzęt.
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Eurocargo daje do wyboru 9 wariantów 

dmc (od 7,5 do 18 t), 8 mocy silnika 

(od 140 do 300 KM), 13 skrzyń biegów 

(w tym 7 manualnych, 3 zautomatyzowane 

i 3 automatyczne), 12 rozstawów osi (od 3105 

do 6570 mm) i 3 rodzaje kabin (dzienna, sy-

pialna oraz brygadowa, która mieści 7 osób). 

Biorąc jeszcze pod uwagę dwie wysokości da-

chu, różne rodzaje zawieszenia czy dostępne 

przekładnie główne, łącznie jest ponad 11 tys. 

fabrycznych konfi guracji pojazdu. Ta ogrom-

na różnorodność pozwala łatwo dopasować 

Eurocargo praktycznie do każdego zadania.

Centrum dowodzenia

Testowy Eurocargo miał rozstaw osi 4185 mm

i kabinę dzienną z trzema miejscami. W ra-

mach modernizacji z 2008 r. samochód 

otrzymał m.in. wyraźniej zarysowane „V” 

tworzone przez przetłoczenie atrapy i wcię-

cia na zderzaku. Podobnie jak w Stralisie za-

mieniono miejscami napisy Iveco i Euro-

cargo, co umożliwia umieszczenie własne-

go logo w najdogodniejszej pozycji. Bardziej 

praktyczne korzyści to lepsze chłodzenie ko-

Komunalny transfer
Wymagania wobec hakowca są równie duże, jak w przypadku śmieciarki. 
Choć taki pojazd w czasie kursu zatrzymuje się tylko raz, musi być zwrotny, cichy 
i oszczędny, pozwalając na wygodną i efektywną pracę.

Tablica rozdzielcza ma proste kształty, ale sprawia 
wrażenie nowoczesnej. Nad środkową konsolą 
wygospodarowano praktyczną półkę, idealną do 
odłożenia telefonu czy okularów przeciwsłonecznych. 

Podwójna ławka wygodnie mieści dwie 
osoby, choć ta w środku będzie miała 
mniej miejsca na nogi ze względu na tunel 
silnika. Zagłówki wykonane z pianki są 
dość twarde i trudno się o nie opierać.

Fotel kierowcy ma zintegrowany 
zagłówek i wbudowany pas 
bezpieczeństwa. Szeroki zakres 
regulacji oraz odpowiednia twardość 
ułatwiają wielogodzinną pracę.
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mory silnika i opływ powietrza zapobiegają-

cy osadzaniu zanieczyszczeń spod kół na bo-

kach kabiny.

Krótka szoferka dzienna „C” ma długość 

1605 mm, zapewniając odpowiednią ilość 

miejsca nawet dla kierowcy i pasażerów 

o większym wzroście, ale przestrzeń za fote-

lami pozwala na zmieszczenie tylko niewiel-

kich, płaskich przedmiotów. W tym celu na 

tylnej ścianie zamontowano głębokie kiesze-

nie z otworkami ułatwiającymi sprawdze-

nie zawartości schowka. Podczas codzien-

nej pracy bez noclegów nie przewozi się za-

pasów ubrań i żywności, ale niektóre miej-

sca pozostawiania kontenerów mogą wyma-

gać butów gumowych czy kasku ochronne-

go. W takiej sytuacji można ratować się prze-

strzenią pasażerów, bo hakowce pracują za-

zwyczaj w obsadzie jednoosobowej. Mniej-

sze przedmioty można umie-

ścić na półce nad szybą albo 

w zamykanym schowku. 

Tablica rozdzielcza została 

wykonana z tworzyw o zada-

walającej jakości i ma ciekawy 

kształt. Zamontowano w niej 

drążek zmiany biegów, co uła-

twia dostęp i pozwala na wy-

godne przechodzenie na drugą 

stronę kabiny. Rozmieszczenie 

przycisków i dysz nawiewów 

jest optymalne. 

W porównaniu do poprzed-

niej generacji zwiększono śred-

nicę kierownicy, ale wspoma-

ganie układu jest na tyle sku-

teczne, że ta zmiana nie była 

konieczna. Na końcu dźwigni zwalniacza 

umieszczonej z prawej strony kolumny kie-

rownicy zamontowano kołyskowy przełącz-

nik regulacji prędkości obrotowej silnika. 

Miało to ułatwić operowanie osprzętem, ale 

niestety okazuje się nieprzydatne. Po naci-

śnięciu pedału sprzęgła lub hamulca od razu 

jest dezaktywowany i silnik obciążony pompą 

hydrauliczną po prostu gaśnie. Korzystanie ze 

sprzęgła i hamulca przy manewrowaniu każ-

dym pojazdem jest nieuniknione, a przy ha-

kowcu wręcz obowiązkowe, zwłaszcza na nie-

równym terenie. Tylko w taki sposób można 

osiągnąć wysoką precyzję, niezbędną do szyb-

kiego zaczepienia kontenera.

Pewnym mankamentem była też widocz-

ność z wnętrza. W tylnej ścianie nie zamon-

towano okna, które jest dostępne w ramach 

wyposażenia dodatkowego, bo ten samochód 

miał być pierwotnie śmieciarką. Z celowa-

niem hakiem w ucho kontenera „na lusterka” 

(ze zwierciadłami zbierającymi, które zwięk-

szają odległość postrzegania), w dodatku 

wczesnym rankiem, gdy jest ciemno, mogli 

sobie bezbłędnie poradzić tylko zawodowcy 

z fi rmy SITA... Załadunek kontenera utrud-

niało też koło zapasowe, idealnie widoczne 

w prawym lusterku. Zasłania ono rolkę, po 

której wtacza się skrzynia, więc trudno oce-

nić, czy kontener jest na środku pojazdu.

Ekologicznie i ekonomicznie

Testowany egzemplarz był zasilany sprę-

żonym gazem ziemnym. Zastosowano 

w nim jednostkę o zapłonie iskrowym bazu-

jącą na 6-cylindrowym Tectorze o pojemno-

Obsługa kontenerów zaczyna się od wczesnych 
godzin rannych. Jednostki pozostawione 
przy najbardziej ruchliwych trasach są zabierane 
w pierwszej kolejności.

Kolumna kierownicy w Eurocargo 
jest regulowana w obu płaszczyznach, 
dzięki czemu każdy kierowca znajdzie 
dla siebie odpowiednią pozycję.

Drzwi otwierane o kąt 90o, szerokie 
stopnie wejściowe i nisko umieszczone 
poręcze ułatwiają częste wchodzenie 
i wychodzenie z kabiny.

ści 5,9 dm3. Silnik spełnia normy EEV, ma 

maksymalną moc 200 KM przy 2700 obr/min

i maksymalny moment 650 Nm od 1250 obr/min.

Jednostka jest jednopaliwowa, zasilana ga-

zem w każdym stanie pracy, również podczas 

rozruchu. Łatwo to zauważyć, bo nim silnik 

zostanie uruchomiony, wał korbowy wyko-

nuje więcej obrotów w porównaniu do typo-

wych rozwiązań. Do magazynowania sprę-

żonego gazu służą grubościenne stalowe bu-

tle, po trzy na stronę. Każda ma pojemność 

80 dm3, co daje łącznie 480 dm3. Cała insta-

lacja zwiększa masę samochodu o ok. 500 kg.

W samochodzie zastosowano tylny most 

o przełożeniu 4,1, idealny do transportu kon-

tenerów. Dzięki temu hakowiec łatwo osiąga 

prędkość rzędu 80 km, a wskazówka obroto-

mierza nie wychodzi poza zielone pole. Ko-

rzyści są więc podwójne: dobrze skonfi gu-

rowany układ napędowy umożliwia realiza-

cję większej liczby kursów w ciągu zmiany, 

a jednocześnie zapewnia niskie zużycie pali-

wa. W cyklu mieszanym zapas gazu starcza 

na ok. 400 km, co zapowiada bardzo tanią 

eksploatację.  

Chcąc swobodnie dojechać do stacji CNG 

przy zasilaniu jednopaliwowym, nie można 

całkowicie opróżnić zbiorników. Przy „bez-

piecznym” tankowaniu zwykle mieści się 

ok. 85 m3 gazu. Jeśli założymy cenę paliwa 

2,7 zł brutto za 1 m3, pokonanie 100 km bę-

dzie kosztowało niecałe 60 zł, czyli mniej wię-

cej tyle co SUV-em z klasycznym układem na-

pędowym. Trzeba przy tym zaznaczyć, że jed-

nostka zasilana gazem ma wysoką kulturę pra-

cy i jest relatywnie cicha. Silniki zasilane CNG 

wykazują jednak zmniejszony przebieg mię-

dzyobsługowy z uwagi na dużą zawartość pary 

wodnej w spalinach. Wymiana oleju i fi ltra 

olejowego powinna być dokonywana co 30 tys.

km lub po 2 tys. mth, z kolei świece podlegają 

wymianie po 60 tys. km lub 4 tys. mth.

Mniej pochlebnych opinii należy się 

9-stopniowej skrzyni biegów ZF-9S75 TD. 

Choć drążek pracuje bardzo lekko, to w czasie 

pierwszych kilometrów można napotkać trud-

Iveco Eurocargo 160E20 CNG

Dmc (kg) ..................................................................15 990
Masa własna podwozia z zabudową (kg) ...................5665
Liczba miejsc .................................................................... 3
Rozstaw osi (mm) .......................................................4185
Długość podwozia (mm) .............................................7602
Średnica zawracania (m) ...........................................18,88 
Silnik ......................................................Tector F4A E3681
Liczba cylindrów ............................................................ 6R
Pojemność (cm3) .........................................................5880
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ........................200/147/2700
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) .........................650/1250
Skrzynia biegów.............................manualna, 9-stopniowa
Przełożenie przekładni głównej ..................................... 4,1
Średnie zużycie gazu (m3/100 km) ........................... ok. 21
Przeglądy ................................ co 30 tys. km lub 2 tys. mth
Gwarancja .........12 miesięcy na cały pojazd + 12 miesięcy 
  .............................na układ napędowy, maks. 200 tys. km
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ności. Włączenie biegów 1, 2 oraz 4, 5 wyma-

ga przesunięcia dźwigni od położenia neutral-

nego w lewą stroną, ale nie do położenia skraj-

nego, tylko w pewną odległość od niego. Jeśli 

trzeba to zrobić szybko, np. włączając się do ru-

chu czy przejeżdżając skrzyżowanie, często po-

jawia się problem ze znalezieniem pożądane-

go biegu. Zmiany zakresów pracy skrzyni do-

konuje się za pomocą obrotowego przełączni-

ka, bardzo wygodnego w operowaniu. Dodat-

kowo, jeśli pojazd zatrzyma się, a kierowca nie 

przejdzie na „dolny” zakres pracy przekładni, 

jest o tym informowany sygnałem dźwięko-

wym. To bardzo dobre rozwiązanie, bo zabez-

piecza przed pomyłkami wydłużającymi czas 

ruszenia z miejsca, a także ogranicza zużycie 

sprzęgła.

Szpon

Pojazd wyposażono we wzmocnione reso-

ry paraboliczne, współpracujące z drążkiem 

stabilizatora i teleskopowymi amortyzato-

rami hydraulicznymi. Cały układ jest odpo-

wiednio zestrojony, dzięki czemu samochód 

dość gładko pokonuje wszelkie nierówno-

ści i nie przechyla się na boki. Można więc 

pozwolić sobie na szybszą jazdę, co z kolei 

przekłada się na krótsze cykle przy obsłudze 

kontenerów. Warte uwagi jest też znakomi-

te prowadzenie pojazdu nawet na głębokich 

koleinach.

W wytracaniu prędkości, przy jednocze-

snym oszczędzaniu hamulców zasadniczych 

(z mechanizmami tarczowymi), pomaga 

4-stopniowy, bardzo skuteczny zwalniacz Tel-

ma. Warto z niego korzystać nawet w mieście, 

np. przy dojazdach do sygnalizacji świetlnej.

Testowy Eurocargo był wyposażony 

w urządzenie hakowe HyvaLift  o udźwigu 

8 t. Może ono współpracować z kontenera-

mi o długości z przedziału 3200÷4100 mm 

typu KP. Krótki test pokazał, że konstruk-

cja została zamontowana zbyt blisko kabi-

ny lub ma za krótkie ramię główne. Docho-

dzi więc do sytuacji, że trzeba operować kon-

tenerem bardzo blisko tylnego pasa oświe-

tleniowego pojazdu, ryzykując jego uszko-

dzenie. O ile nie jest to problem w przypad-

ku pustej skrzyni, bo można wówczas sko-

rzystać z funkcji teleskopowania wysięgni-

ka (maksymalnie 800 mm), przy załadowa-

nym kontenerze nie praktykuje się takie-

go postępowania, a wręcz jest ono zabronio-

ne z uwagi na zbyt duże przeciążenie kon-

strukcji. W „normalnych” warunkach tele-

skopowany wysięgnik jest wykorzystywany 

w celu ułatwienia rozładunku. Sprawia to, że 

samochód musi być ustawiony w jednej linii 

z kontenerem, co jest trudne do osiągnięcia, 

gdy jest mało miejsca, albo gdy taki manewr 

trzeba przeprowadzić bardzo szybko, bo np. 

blokuje się drogę. Całą winę można też zrzu-

cić na zbyt długie podwozie, ale fi rma zabu-

dowująca powinna przewidzieć takie pro-

blemy i zamontować urządzenie w miejscu 

maksymalnie ograniczającym prawdopodo-

bieństwo kolizji.

Zabezpieczenie haka nie zostało odpowied-

nio obrobione i spasowane. Aby zaczepić ty-

powy kontener, trzeba było je zdemontować. 

Świadczy to o niestaranności i masowym po-

dejściu do produkcji. Zabudowę zdobią szero-

kie podesty wyłożone aluminiową blachą ry-

fl owaną, które ułatwiają obsługę pojazdu. Za-

kładanie siatki na samochodzie jest jednak za-

bronione, bo może dojść do wypadku, zwłasz-

cza jeśli podesty są oblodzone. Korzystanie 

z nich może być tylko awaryjne, np. gdy oblu-

zuje się zabezpieczenie ładunku.

Iveco Eurocargo CNG to bardzo atrakcyj-

ny pojazd dla służb komunalnych. Ma solid-

ną konstrukcję odporną na trudy wielolet-

niej, wytężonej eksploatacji oraz nowocze-

sny układ zasilania. Cena podwozia CNG 

w porównaniu do klasycznej wersji z dieslem 

jest wyższa o ok. 15%, ale rozpatrując zakup 

pojazdu trzeba brać pod uwagę także kosz-

ty eksploatacji, a w takim bilansie propozy-

cja Iveco wypada bardzo atrakcyjnie. Nieste-

ty w Polsce jest mała liczba stacji sprężania, 

co utrudnia używanie samochodu zasilane-

go CNG na dłuższych dystansach. Jest ich ok. 

30, działają najczęściej na terenie zakładów 

gazowniczych lub spółek komunikacji miej-

skiej. To z kolei wpływa niekorzystnie na go-

dziny otwarcia. Tylko ok. 1/3 takich placó-

wek jest czynnych przez całą dobę. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Przy realizacji testu 
Iveco Eurocargo z napędem CNG 

skorzystaliśmy z pomocy warszawskiego
oddziału SITA Polska. 

Choć tylne lampy zostały zabezpieczone 
stalowymi kratkami, w kontakcie z załadowanym 
kontenerem nie mają żadnych szans.

Jeśli kierowca nie wysunie haka z wysięgnika, odległość między 
kontenerem a tylną częścią samochodu jest bardzo mała, co wymusza 
równoległe ustawienie zestawu.

Solidne zawieszenie ze stabili-
zatorami przechyłów przy obu
osiach dba o bezpieczne prowa-
dzenie pojazdu i odpowiednio 
tłumi nierówności, zapobiegając 
hałasowaniu pustego kontenera. 

Zawór do tankowania gazu 
umieszczono w specjalnej skrzy-
neczce z prawej strony samo-
chodu. Jeśli nie zostanie ona 
zamknięta na klucz, uruchomienie 
silnika nie będzie możliwe.

Gaz CNG jest prze-
chowywany w dwóch 
pakietach stalowych 
butli zamontowanych 
po obu stronach 
pojazdu.
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Ich popularność to zasługa różnorod-

nych zabudów, dzięki którym mogą być 

stosowane do ogromnej liczby zadań. 

W najogólniejszej klasyfi kacji wyróżnia się 

zabudowy do wywozu odpadów, aseniza-

cyjne oraz wykorzystywane do oczyszcza-

nia nawierzchni. 

Na różne sposoby

Podział zabudów do wywozu odpadów 

wynika przede wszystkim ze sposobu ich 

gromadzenia. Zbieranie śmieci może od-

bywać się np. w dużych, stalowych kon-

tenerach, obsługiwanych przez samocho-

dy wyposażone w hakowy lub bramowy 

system załadunku. Takie rozwiązanie czę-

sto determinuje sam rodzaj odpadów: gruz 

czy złom jest ciężki, a do tego ma ostre kra-

wędzie i łatwo mógłby uszkodzić pojemni-

ki tworzywowe. 

Innym sposobem gromadzenia odpa-

dów są pojemniki przystosowane do zbiór-

ki selektywnej, coraz częściej zabudowane 

pod powierzchnią terenu. Do ich opróż-

niania stosuje się samochody wyposażone 

w skrzynię ładunkową oraz żuraw hydrau-

Bohaterowie codzienności
Pojazdy komunalne są zdecydowanie najliczniejszą grupą samochodów specjalnych. 
Towarzyszą nam każdego dnia, mając wymierny wpływ na jakość i bezpieczeństwo życia, 
a także otaczające nas środowisko naturalne.

Śmieciarki z załadunkiem bocznym mogą być obsługiwane przez jedną osobę. Są idealne dla opróżniania pojemników wystawianych przy ulicy.

Ciężkie hakowce znakomicie sprawdzają się przy 
transporcie złomu. W największych zabudowach tego 
typu często jest stosowane urządzenie podporowe, 
zabezpieczające tylne zawieszenie oraz opony przed 
przeciążeniem w trakcie za- i rozładunku pełnej skrzyni.

Mały kontener obsługiwany przez 
urządzenie bramowe to optymalne 
rozwiązanie np. przy remoncie 
mieszkania, jeśli trzeba usunąć stary 
tynk lub wyburzyć niepotrzebną ścianę.
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liczny zwykle montowany za kabiną. Naj-

popularniejszym rozwiązaniem są jednak 

znormalizowane pojemniki o objętości od 

60 do 1100 dm3 obsługiwane przez samo-

chody specjalne, potocznie zwane śmie-

ciarkami. W grupie tych pojazdów rozróż-

nia się rozwiązania z załadunkiem tylnym, 

czołowym i bocznym. Ze względu na licz-

bę osób niezbędnych do obsługi samocho-

du, bardzo korzystne są zabudowy z czo-

łowym i niekiedy bocznym systemem za-

ładunku. Takie kryterium doboru sprzętu 

nabiera szczególnego znaczenia w czasach 

kryzysu, kiedy wszystkie przedsiębior-

stwa dążą do ograniczenia niepotrzebnych 

kosztów, a zwłaszcza osobowych, które są 

największe. 

Przy załadunku przednim pojemnik 

„wędruje” nad dachem kabiny. Łatwo do 

niego podjechać, bo jest dobrze widoczny. 

Do wad takiego rozwiązania należy jed-

nak relatywnie długi czas załadunku oraz 

ograniczone zastosowanie, jeśli pojemniki 

są ustawione pod drzewami, blisko balko-

nów itp. Dla ułatwienia załadunku boczne-

go przez jedną osobę, kierowca ma do dys-

pozycji system kamer, a czasami jego sta-

nowisko umieszcza się z prawej strony po-

jazdu. Ze względu na prostą i funkcjonalną 

budowę, najbardziej rozpowszechnione są 

śmieciarki z tylnym załadunkiem, mimo 

że obsługują je zwykle 2 osoby. W Niem-

czech takie załogi są 3-osobowe, bo kie-

rowca nie opuszcza kabiny.

Praca śmieciarki składa się z kilku 

głównych etapów. Pierwszy polega na 

zamocowaniu pojemnika ze śmieciami 

w specjalnych chwytakach, a następnie 

opróżnieniu jego zawartości do komory 

zsypowej. Potem są one przemieszczane 

do zasobnika, gdzie następuje ich zgniot. 

Dla jak najlepszego wykorzystania pojaz-

du, stopień zagęszczenia odpadów może 

przekraczać nawet 5:1. Wyładunek śmie-

ci odbywa się za pomocą płyty spychają-

cej, po uprzednim podniesieniu komory 

zsypowej.

Z beczką

Częstym widokiem są pojazdy aseniza-

cyjne przeznaczone do podciśnieniowe-

go opróżniania szamb i wywozu płynnych 

nieczystości. Zabudowy tego typu zwy-

kle montuje się na podwoziach samocho-

dów ciężarowych, choć występują również 

na naczepach i przyczepach. Obejmują 

one przede wszystkim zbiornik, wąż ssaw-

ny przewożony na uchwytach wokół za-

budowy oraz sprężarkę. W trakcie pracy 

sprężarka zasysa powietrze znajdujące się 

w zbiorniku, a powstałe w nim podciśnie-

nie powoduje zasysanie płynnych nieczy-

stości. Opróżnianie zbiornika następuje 

z kolei przez nadciśnienie wytwarzane 

przez sprężarkę. Proces ten jest też wspo-

magany grawitacyjnie przez niewielkie na-

chylenie zbiornika, choć występują roz-

wiązania, w których zbiornik jest podno-

szony hydraulicznie. 

Dokładne oczyszczenie zabudowy 

umożliwia otwierana tylna pokrywa, tzw. 

dennica. Dla wydłużenia eksploatacji wnę-

trze zbiornika jest zabezpieczone specjal-

nymi farbami lub powłoką poliamidową. 

Ma ono kilka przegród, które zabezpie-

czają przed falowaniem przewożonej cie-

czy, a w efekcie zmniejszeniem stabilności 

pojazdu. Dla ułatwienia obsługi, taka za-

budowa jest wyposażana we wskaźnik na-

pełnienia oraz wskaźnik ciśnienia powie-

trza w zbiorniku z zaworem bezpieczeń-

stwa. Zależnie od zastosowanego podwo-

zia, zwykle ma pojemność od 4 do 20 m3.

Czysta nawierzchnia

Ważną grupę tworzą samochody prze-

znaczone do letniego i zimowego utrzy-

mania dróg oraz lotnisk. Obejmuje ona 

m.in. zamiatarki przeznaczone do zbiera-

nia zanieczyszczeń z nawierzchni. Taka za-

budowa jest wyposażona w szczotki, któ-

re obracając się, zgarniają śmieci i kierują 

je w okolice kanału ssawnego, przez który 

trafi ają do zasobnika. Stamtąd powietrze 

przechodzi przez fi ltry, a następnie wydo-

staje się na zewnątrz. Po zakończeniu pra-

cy zasobnik jest odchylany do tyłu przy 

pomocy siłownika hydraulicznego i nastę-

puje jego opróżnienie. Dla uniknięcia py-

lenia, zmiatana powierzchnia jest zrasza-

na wodą za pomocą rozpylaczy zamon-

towanych z przodu pojazdu. Takie syste-

my mogą być też stosowane w okolicach 

szczotek i kanału ssawnego.

Szczotki zamiatarki są wykonywane 

głównie z tworzyw sztucznych lub stalo-

wego drutu. Dla jak najlepszego oczysz-

czania powierzchni zwykle można regu-

lować ich prędkość obrotową, pochylenie 

czy docisk do podłoża i krawężnika. Za-

kres zastosowań takich pojazdów zwięk-

sza wyposażenie dodatkowe, obejmujące 

np. wąż ssawny wykorzystywany do zbie-

rania liści i opróżniania koszy ulicznych 

czy osprzęt do mycia koszy oraz elemen-

tów infrastruktury drogowej, takich jak 

znaki drogowe i tablice informacyjne. Dla 

zwiększenia wydajności oraz poprawy wa-

runków pracy można zastosować dodat-

kowe stanowisko kierowcy z prawej strony 

albo system kamer ułatwiający obserwację 

zastosowanego osprzętu.

Zmywarki są z kolei wykorzystywane 

do zmywania nawierzchni oraz usuwa-

nia przywierających do niej zanieczysz-

czeń. W tym celu mają wysokociśnie-

niowe urządzenie natryskowe, zbiornik 

wody oraz osprzęt zgarniający w posta-

ci płyty gumowej lub walcowego wirnika 

z gumowymi łopatkami. Ten drugi jest 

umieszczany między osiami samochodu 

lub z tyłu pojazdu, bo usuwa zanieczysz-

W najbardziej zaawansowanych 
rozwiązaniach żuraw ma optyczny system 
naprowadzania na pojemniki, więc 
podnoszenie, opróżnianie i odstawianie 
zbiornika odbywa się automatycznie.

Żuraw ze skrzynią ładunkową 
pozwala na wygodne 
opróżnienie pojemników nawet, 
gdy są one umieszczone 
w trudno dostępnym miejscu.

Zabudowa śmieciarki może być wyposażona w dodatkowe 
urządzenia np. system umożliwiający załadunek kontenerów 
o różnej pojemności, osprzęt pozwalający na mycie 
i dezynfekcję pojemników czy system dwukomorowej skrzyni
ładunkowej przeznaczonej do selektywnej zbiórki odpadów.
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czenia pozostawione po przejściu rozpy-

laczy.

Gdy zachodzi konieczność zraszania na-

wierzchni w celu ograniczenia zapylenia 

powietrza albo przeciwdziałania płynięciu 

asfaltu w upalne dni, wówczas są stosowa-

ne polewarki. Pojazdy te mają duży zbior-

nik na wodę, wydajną pompę oraz komplet 

urządzeń natryskowych montowanych 

z przodu, po bokach oraz z tyłu polewar-

ki. W ten sposób szerokość polewanego 

pasa jezdni może wynosić nawet 20 m. Po-

lewarki są też z powodzeniem wykorzysty-

wane do zmywania zanieczyszczeń, które 

spływają do studzienek kanalizacyjnych.

Bez poślizgu

Do oczyszczania nawierzchni w okresie 

zimowym są wykorzystywane odśnieżarki 

oraz posypywarki. Pierwszy typ pojazdów 

służy do przesuwania śniegu na pobocze 

(odśnieżarki lemieszowe, tzw. pługi) bądź 

w pobliże drogi albo na skrzynię ładunko-

wą (odśnieżarki wirnikowe). Posypywar-

ki są z kolei stosowane do zwalczania go-

łoledzi na drogach przez posypywanie na-

wierzchni piaskiem, solą itp.

Odśnieżarki lemieszowe mogą być jed-

nostronne lub dwustronne. Konstrukcja 

jednostronna ma lemiesz ustawiony sko-

śnie do kierunku jazdy i przemieszcza 

śnieg z jezdni na pobocze po jednej stro-

nie drogi. Taki osprzęt może być zamon-

towany przegubowo, umożliwiając wybór 

strony, na którą ma być odgarniany śnieg. 

Z kolei odśnieżarka dwustronna ma sy-

metrycznie ustawiony lemiesz, który roz-

cina pionowo warstwę śniegu i skierowuje 

ją na oba pobocza. Jeśli jest on odpowied-

nio szeroki, droga może być oczyszczona 

nawet podczas jednego przejazdu. Odśnie-

żarki lemieszowe stosuje się głównie do 

zgarniania niskiego, świeżego śniegu bądź 

też błota pośniegowego. Jeśli na drodze za-

lega gruba warstwa starego, często zmarz-

niętego śniegu, wówczas najlepszym roz-

wiązaniem są odśnieżarki wirnikowe. Po-

nadto urządzenia te odrzucają śnieg na 

większą odległość, nie tworząc zwałów, 

które znacznie dłużej topnieją. 

Zasadniczym elementem odśnieżarek 

wirnikowych są podajniki ślimakowe zbie-

rające śnieg oraz wirnik odśrodkowy, któ-

ry wyrzuca go na odległość regulowaną 

przysłoną na wylocie komina. Jeśli chodzi 

o odśnieżarki lemieszowe, zwykle tworzy 

je stalowa, wyprofi lowana blacha, choć są 

też pługi tworzywowe, ale mogą one pra-

cować pod mniejszymi obciążeniami. Każ-

dy pług jest wyposażony w gumowe lub 

gumowo-stalowe ostrze, które dostosowu-

je się do kształtu nawierzchni i zapobie-

ga uszkodzeniu osprzętu bądź napotkanej 

przeszkody. W celu przeciwdziałania ta-

kim sytuacjom są też stosowane rozwiąza-

nia, w których lemiesz jest wykonany z kil-

ku segmentów, umożliwiając ich względny 

ruch w ustalonym zakresie.

Posypywarki składają się głównie z za-

sobnika na piasek czy sól z układem po-

dającym w postaci przenośnika taśmowe-

go albo ślimaków oraz rozrzutnika. Naj-

nowsze pojazdy są wyposażone w elektro-

niczny system sterowania, który pozwala 

na bardzo precyzyjną regulację ilości roz-

rzucanego materiału bez względu na pręd-

kość jazdy. Posypywarki są wykorzysty-

wane dość okazjonalnie, więc najczęściej 

montuje się je w systemie nadwozi wy-

miennych albo są przewożone na zwykłej 

skrzyni ładunkowej. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, DAF, MAN, WUKO, maxTRUCK 

Zamiatarki uliczne mogą być stosowane 
nie tylko do oczyszczania nawierzchni, 
ale także zbierania z chodników czy 
trawników zgrabionych liści.

Kompaktowe pojazdy asenizacyjne to 
odpowiednie rozwiązanie dla ścisłych centrów 
miast, gdzie ciasna zabudowa uniemożliwia 
wjazd większych jednostek.

Coraz częściej ściany boczne śmieciarek 
są wykonywane z jednego arkusza blachy bez 
użebrowania bocznego. Takie nadwozia są bardziej 
estetyczne i łatwiej utrzymać je w czystości.

Posypywarki często są montowane jako nad-
wozia wymienne, pozwalające na wykorzystanie 
podwozia poza okresem zimowym. 
Zaawansowane rozwiązania umożliwiają 
asymetryczny rozrzut materiału w precyzyjnie 
określonej ilości, niezależnie od prędkości jazdy.

Nowoczesny pług ma wiele 
zabezpieczeń chroniących konstrukcję 
oraz napotkaną przeszkodę przed 
uszkodzeniem. Najbardziej trwałe 
lemiesze stalowe umożliwiają jazdę 
z prędkością rzędu 70 km/h.

Kompaktowe zamiatarki z łatwością 
mieszczą się w ciasnych ulicach 
i na chodnikach, bez trudu można je 
też wyprzedzić.
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ZABUDOWY KOMUNALNE

śmieciarki hakowce

zamiatarki

pługi kosiarki

żurawie

zabudowy wodociągowo-
kanalizacyjne i asenizacyjne
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polewarko-zmywarki

posypywarki
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Auto Hydraulika Waldemar Leks

Autokran

Atlas & Terex

Bicco

Bumar Marcin Burzmiński

Cargotech 

Cargotec Poland 

Ciepiela Technology Promotion 

Dobrowolski
 

Eco-Clean Malanowicz, Żelezik 

Ekocel 

Elbo

EPD Henryk Muszałowski

F.H.U. Ararat

Fornal Polska 

Gervasi Polska
 

Gniotpol 

Graco 

Hewea Centrum Techniki Cargo

HMF Polska

Hydrog

Hyva Polska

Integra Sławomir Kamiński

KH-Kipper 

 FIRMA 
ZAKRES USŁUG

Komunal Partner

Komtechnik

Konar 

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko 

MBJ Service 

maxTRUCK

MHS Serwis Mikulski Hydraulika Siłowa

Polimerc 

Przedsiębiorstwo Tramp – J. J. Mikusz

Schmidt Polska
 

Skibicki Technika Transportowa

Spec-Truck

Stal

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel 

Zasław Zakład Przyczep i Naczep 

 FIRMA 
ZAKRES USŁUG
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ul. Spółdzielcza 8a
87-630 Skępe
tel./fax (54) 287 72 97
tel. kom. +48 601 687 723
e-mail: skibicki@skibicki.com.pl

www.skibicki.com.pl

Firma „SKIBICKI TECHNIKA TRANSPORTOWA” Sp. z o.o. powstała 
w 1981 roku. Obecnie jesteśmy jedną z największych fi rm zabudowują-
cych podwozia ciężarowe w kraju. Posiadamy pozycję krajowego lidera 
zabudów samowyładowczych o różnorodnym przeznaczeniu. 

W naszej ofercie znajduję się:

Skibicki Technika Transportowa

Wszystkie produkty naszej fi rmy charakteryzują się funkcjonalnością 
oraz bardzo wysoką wytrzymałością. 

W 2011 roku uzyskaliśmy certyfi kat ISO 9001:2008.

■ urządzenia hakowe
■ urządzenia bramowe
■ kontenery
■ systemy wymienne
■ żurawie

■ wywrotki
■ naczepy 
■ przyczepy i zestawy
■ specjalistyczne usługi – cięcie 
 plazmą i laserem

Kajetanów 130
26-050 Zagnańsk
tel. +48 (41) 30 11 569
fax +48 (41) 30 11 303
biuro@kh-kipper.pl

www.kh-kipper.pl
www.wywrotki.pl

■  WYWROTKI

■  HAKOWCE

■  SKRZYNIE STAŁE

■  MONTAŻ 
 ŻURAWI

■  MONTAŻ 
 CZOŁOWNIC

■  PRZYCZEPY 
 SPECJALISTYCZNE

■  MONTAŻ 
 POSYPYWAREK 
 I PŁUGÓW

KH-KIPPER Sp. z o. o.

17 – 18 kwietnia 2012

21 – 22 marca 2012

17 – 18 kwietnia 2012

Targi Transportu, 
Spedycji i Logistyki

Targi Transportu  
Publicznego

Targi Branży Pocztowej  
i Kurierskiej

www.tslexpo.pl

www.silesiakomunikacja.pl

www.silpostex.pl

Sosnowiec - Expo Silesia Sp. z o.o.
Centrum Targowo-Konferencyjne

ul. Braci Mieroszewskich 124

kontakt: Wioletta Błońska-Dudek

tel. +48 32 788 75 06, tel. kom. +48 510 031 732

e-mail: silesiatslexpo@exposilesia.pl

kontakt: Tomasz Wącirz

tel. +48 32 788 75 37, tel. kom. +48 510 031 683

e-mail: silesiakomunikacja@exposilesia.pl

kontakt: Wioletta Błońska-Dudek

tel. +48 32 788 75 06, tel. kom. +48 510 031 732

e-mail: silpostex@exposilesia.pl

www.truck-van.pl

11/2011



O siągnięcie tych celów jest możliwe 

przy wykorzystaniu nowoczesnego 

i wydajnego sprzętu. Szeroką gamę ta-

kich maszyn ma w swej ofercie koncern Ca-

terpillar, reprezentowany w Polsce przez fi r-

mę Bergerat Monnoyeur.

Obiecująca przyszłość

Ładowarki na podwoziach gąsienicowych nie 

są w Polsce jeszcze zbyt popularne, bo rocznie 

znajdują tylko kilku nabywców, ale coraz wię-

cej klientów pyta o taką maszynę. Niskie zain-

teresowanie wynika stąd, że przedsiębiorcy nie 

znają zalet i możliwości specjalistycznego sprzę-

tu. O kompetencjach ładowarek gąsienicowych 

już dawno przekonali się Niemcy, którzy szero-

ko stosują je na składowiskach odpadów, a także 

przy budowie dróg. Świetnie sprawdzają się one 

również przy pracach wyburzeniowych, gdzie 

istotne znaczenie ma duża zwrotność, a kom-

paktowa ładowarka o sterowaniu burtowym nie 

zawsze poradzi sobie z ciężkim ładunkiem. Po-

nadto gąsienicowe podwozie jest odporne na 

ostry gruz czy fragmenty zbrojenia.

Caterpillar oferuje trzy ładowarki gąsie-

nicowe. Najmniejszy model 953D WH trafi ł 

niedawno na składowisko odpadów w oko-

licach Grudziądza. Składowisko to istnieje 

2,5 roku, należy do spółki Miejskie Wodocią-

gi i Oczyszczalnie. Zakład obsługuje cały po-

wiat Grudziądz, czyli ok. 140 tys. mieszkań-

ców, choć odpady przyjeżdżają często nawet 

z poza umownego rejonu. Rocznie jest to 

ok. 33 tys. ton śmieci! Wszystkie odpady 

przechodzą przez linię sortowniczą, gdzie 

następuje odzysk frakcji biologicznej oraz 

surowców wtórnych. Reszta to balast, który 

trafi a do przygotowanych kwater. 

Pomysł na zakup ładowarki gąsienicowej 

zrodził się w momencie, gdy fi rma zaczęła 

budować składowisko. Do tego celu próbo-

wano wykorzystać spycharkę, ale taka ma-

szyna nie pozwala na układanie zepchnię-

tej gliny w wyznaczone miejsce. Urobek 

przywiera do lemiesza i z powrotem wpa-

da do kwatery. Stwierdzono, że najlepszym 

rozwiązaniem będzie ładowarka gąsienico-

wa, która poradzi sobie z trudno odspajal-

nym podłożem i po prostu wyrzuci urobek 

z łyżki. Wcześniej rozważano też zakup ko-

parki do skarpowania, ale po zakończeniu 

robót związanych z budową kwatery byłaby

ona już mniej użyteczna.

Model 953D jest wyposażony w silnik CAT 

C6.6 ACERT o mocy 150 KM z układem zasi-

lania paliwa common rail. Wyróżnia się trwa-

łością, łatwością obsługi oraz niskim zuży-

ciem paliwa. Elektronicznie sterowany hy-

drostatyczny układ napędowy z zamkniętym 

obiegiem umożliwia precyzyjną regulację ci-

śnienia, zapewniając 

szybkie, płynne działanie 

i doskonałą zwrotność, 

a dzięki temu wzrost 

wydajności. Sprawdzone

podwozie gąsienicowe 

jest trwałe i niezawod-

ne bez względu na za-

stosowanie i środowisko, 

w jakim pracuje. Skonstru-

owano je z myślą o dłuż-

szym okresie użytkowa-

nia przy jak najmniej-

szych wymaganiach do-

tyczących obsługi technicznej. Konfi gura-

cja do pracy na wysypiskach zapewnia więk-

szą ochronę kluczowych podzespołów, umoż-

liwiając m.in. swobodne rozgarnianie, roz-

drabnianie oraz zagęszczanie odpadów. Ofer-

tę ładowarek gąsienicowych przeznaczo-

nych do prac na składowiskach uzupełnia-

ją jeszcze dwa inne modele. Maszyna 963D 

WH ma masę eksploatacyjną 21,3 t oraz sil-

nik o mocy 189 KM, do najcięższych zastoso-

wań jest przeznaczona ładowarka 973D WH, 

której parametry są równe odpowiednio 29,3 

t oraz 242 KM.

Proekologicznie 

Caterpillar to jeden z największych pro-

ducentów kompaktorów na świecie. Udział 

amerykańskiej marki w ogólnoświatowej 

sprzedaży tych maszyn wynosi 55%, w USA 

sięga 85%. Polskie przedsiębiorstwa zajmu-

jące się odpadami coraz częściej doceniają 

znaczenie specjalistycznego sprzętu, mogą 

też liczyć na dofi nansowanie z UE. Kompak-

tory skutecznie wydłużają okres eksploata-

cji składowisk, więc doskonale wpisują się 

w rozwiązania proekologiczne.

Aktualny typoszereg kompaktorów CAT 

obejmuje trzy maszyny o masie eksploatacyj-

nej 23,7, 40 i 55 t. We wszystkich jest stosowa-

ny napęd mechaniczny, który w przeciwień-

stwie do układów hydraulicznych jest znacz-

nie mniej awaryjny, a ewentualne koszty na-

praw i remontów są o wiele tańsze, zapewnia 

SzerokieSzerokie kompetencje kompetencje
Przy ograniczaniu liczby składowisk odpadów, sprawne zarządzanie nabiera szczególnego 
znaczenia. Dotyczy ono np. wysokiej mocy przerobowej czy odpowiedniego zagospodarowania 
śmieci, tak by na zaplanowanej przestrzeni zmieściło się ich jak najwięcej.

Bartosz Herzke, 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. 

„Ładowarka gąsienicowa 
CAT świetnie sprawdza się 
przy budowie kwater oraz 
na składowisku. Ma odpo-
wiednio wyciszoną, klima-
tyzowaną kabinę z dobrym 
oświetleniem zewnętrznym 
umożliwiającym efektywną 
pracę po zmroku”.
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też jednakowe osiągi w całym okresie użyt-

kowania maszyny. Kompaktory CAT mają 

po cztery stalowe koła z kołkami ugniatają-

cymi rozmieszczonymi w większych odstę-

pach niż u konkurencji. Wg amerykańskich 

inżynierów takie rozwiązanie umożliwia lep-

szą penetrację składowiska, a w połączeniu 

z właściwym doborem parametrów robo-

czych (grubość warstwy odpadów, liczba 

przejazdów), pozwala uzyskiwać najlepszy 

stopień zagęszczenia oraz wydajność pracy. 

Mniejsza liczba kołków ułatwia samooczysz-

czanie kół, wpływa również na koszty eks-

ploatacji maszyny, bo ich wymiana wymaga 

znacznie mniejszych nakładów.

Na wielu polskich składowiskach opty-

malnym rozwiązaniem jest model 816F2. 

Właśnie taka maszyna została zakupiona 

przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej – Za-

kład Budżetowy w Łomży. Pracuje ona na 

nowym składowisku odpadów w Miastko-

wie (otwarto je w marcu 2011 r.), przezna-

czonym do obsługi 19 gmin, czyli ponad 

170 tys. mieszkańców.

Dotychczas wykorzystywano kompaktory 

krajowej produkcji z Huty Stalowa Wola. Je-

den z nich nadal będzie pracował na starym 

składowisku, bo proces rekultywacji rów-

nież wymaga odpowiedniego sprzętu. Do-

stawcę nowych kompaktorów wyłoniono na 

drodze przetargu, ale przystępujące do nie-

go fi rmy musiały spełniać określone kryteria. 

Wśród najważniejszych było 4-kołowe pod-

wozie. Jak wynika z doświadczeń przedsię-

biorstwa, tylko takie rozwiązanie gwarantu-

je najwyższy stopień zagęszczenia odpadów, 

a wszystkim zależy, by składowisko zapełnia-

ło się jak najwolniej. Do tej pory kompaktor 

816F2 zbiera same pochlebne opinie. Jego 

masa w zupełności wystarcza na potrzeby za-

kładu o takiej wielkości. Nowa maszyna pra-

cuje obecnie ok. 3 godziny dziennie, z cze-

go połowę zajmuje rozgarnianie odpadów, 

a resztę ich zagęszczanie. Rozpatrując cięż-

szy model, trzeba liczyć się z wyższymi kosz-

tami zakupu, droższa jest też eksploatacja, 

a w porównaniu do starych maszyn HSW, 

Caterpillar zaskakuje niemal dwukrot-

nie niższym zużyciem paliwa! Imponu-

jące są też osiągi kompaktora, bo często 

Zbigniew Szewczyk, 
kierownik Zakładu Przetwarzania 
i Unieszkodliwiania Odpadów

„Zakupiony kompaktor CAT 816F2 ide-
alnie odpowiada potrzebom składowi-
ska w Miastkowie. Jest oszczędny, wy-
dajny i oferuje bardzo komfortowe wa-
runki pracy”.

Kompaktor umożliwia składowanie większej ilości śmieci na mniejszej przestrzeni. 
Optymalnie dobrana maszyna zapewnia wymagany stopień zagęszczenia odpadów 
przy umiarkowanym zużyciu paliwa.

cydowano się na maszynę CAT M318D MH. 

Choć nie była tania, o wyborze zaważyła reno-

ma i popularność amerykańskiego producen-

ta. Po szczegółowych rozmowach z przedsta-

wicielami handlowymi okazało się, że Berge-

rat Monnoyeur oferuje bardzo dobre warun-

ki gwarancji oraz serwis dostępny praktycznie 

całą dobę. Kilkumiesięcz-

na eksploatacja maszyny 

potwierdziła te zobowią-

zania. Mechanicy Ber-

gerat Monnoyeur zwy-

kle przyjeżdżają na miej-

sce pracy maszyny w dniu 

wezwania, a najpóźniej 

w dniu następnym.

Zakupiona koparka 

jest głównie wykorzystywana do załadunku 

odpadów na zestawy naczepowe. Dzięki uno-

szonej kabinie operator widzi wnętrze skrzy-

ni, a przede wszystkim poprzeczki łączące jej 

ściany. Nie ma więc obaw o ich uszkodzenie, 

co może się zdarzyć w przypadku ładowarek. 

Dodatkowo można też nieco ugnieść i rozło-

żyć odpady, zapewniając odpowiedni nacisk 

na osie pojazdu. Załadunek naczepy za pomo-

cą takiej koparki trwa maksymalnie 23 min., 

w przypadku ładowarki niemal dwa razy dłu-

żej. Oznacza to większą moc przerobową za-

kładu, a jednocześnie mniejsze zużycie pali-

wa. Koparka znajduje też zastosowanie przy 

załadunku odpadów wielkogabarytowych do 

kruszarki, a także przy segregacji, gdy z masy 

odpadów trzeba np. wybrać jakiś sprzęt elek-

tryczny czy elektroniczny (lodówki, telewizo-

ry itp.).

Gama koparek przeładunkowych CAT obej-

muje trzy maszyny z podwoziami kołowymi. 

W celu zapewnienia lepszej widoczności są one 

wyposażane w kabiny podnoszone hydraulicz-

nie. Kabina może być uniesiona na maksymal-

ną wysokość nawet 2600 mm. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Caterpillar 

Dla wielu zastosowań wygodnym rozwiązaniem 
jest podwozie kołowe, pozwalające na bardzo łatwą 
i szybką zmianę miejsca pracy.

dochodzi do sytuacji, że maszy-

na przepycha duży zwał odpa-

dów i jest w nich zakopana po 

osie, a praktycznie nie „czuje” 

obciążenia. W ten sposób moż-

na uzyskać dużą wydajność, przy 

ograniczonych wydatkach na pa-

liwo.

Z głową w chmurach

W przedsiębiorstwach zajmu-

jących się zbiórką i przetwarza-

niem odpadów, często znajdują za-

stosowanie koparki do prac prze-

ładunkowych. Taką maszynę za-

kupił niedawno warszawski od-

dział SITA Polska. Dotychczas fi r-

ma wykorzystywała tylko łado-

warki kołowe, ale doszła do wnio-

sku, że koparka będzie bardziej 

wydajna i uniwersalna. Poszuku-

jąc odpowiedniego sprzętu, zde-
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Warunki panujące w takich miej-

scach są bardzo trudne i wymaga-

ją specjalnych rozwiązań. Maszy-

ny muszą stawić czoła dużemu zapyleniu 

i grząskiemu podłożu, obfi tującemu w licz-

ne „niespodzianki”, takie jak: wystające prę-

ty, blachy czy szkło, jednocześnie ogranicza-

jąc wpływ niekorzystnego środowiska na 

operatora. Odpowiednio dostosowane będą 

wydajne i posłużą wiele lat.

Szeroki wybór 

Do zastosowań komunalnych mogą 

być przeznaczone praktycznie wszyst-

kie ładowarki kołowe od modelu WA65 

do WA500, czyli o masie eksploatacyj-

nej 5÷35 t. Ich produkcja odbywa się 

w Hanowerze, w byłych zakładach Hano-

mag, które należą do Komatsu od 1989 r.

W Polsce najpopularniejsze są maszy-

ny średniej wielkości, takie jak: WA90, 

WA250, WA320 i WA380, u naszych za-

chodnich sąsiadów spotyka się jeszcze więk-

sze modele. 

Materiał, z jakim pracują ładowarki ko-

munalne, jest stosunkowo lekki, ponie-

waż 1 m3 typowych odpadów ma masę rzę-

du 600÷700 kg. Z tego względu do ładowar-

ki typu WA470 można zamontować łyżkę 

o pojemność 7, 8, a nawet 9 m3. Zapewnia to 

ogromną wydajność, bardzo istotną przy za-

ładunku wysokoobjętościowych naczep z ru-

chomą podłogą. Taki pojazd ma wysokość 

bliską 4 m, więc wszystkie ładowarki muszą 

być wyposażone w łyżki wysokiego wysy-

pu. Mają one dodatkową ramę, dzięki której 

dolna krawędź otwartego osprzętu znajduje 

się na wysokości ok. 4,3÷4,4 m, pozwalając 

na swobodne cofanie bez podnoszenia łyż-

ki. Takie rozwiązanie zastępuje rampę, któ-

ra wymusza załadunek odpadów w jednym 

miejscu, istotnie utrudniając pracę.

Zdarzają się śmieci, które łatwo wypa-

dają z łyżki, np. duże pudełka tekturowe 

czy styropian. Chcąc temu zapobiec, moż-

na zastosować łyżki z uchylnym zabezpie-

czeniem w postaci kratownicy, która przy-

trzymuje nabrany materiał. Dzięki temu po-

jemność osprzętu jest w pełni wykorzysta-

na, co nie wpływa na zwiększenie liczby cy-

kli załadunkowych, a jednocześnie przeciw-

działa gubieniu odpadów. Obsługa takiej 

łyżki wymaga jednak dwóch dodatkowych 

obwodów hydraulicznych. Jeden jest odpo-

wiedzialny za podnoszenie łyżki z dodatko-

wej ramy, drugi za sterowanie zabezpiecze-

niem ładunku. Funkcje te mogą być też re-

alizowane przy jednym dodatkowym obwo-

dzie, ale wówczas jest stosowany specjalny 

zawór, zasilający tylko te siłowniki, które są 

w danej chwili potrzebne. Należy jednak pa-

miętać, że standardowe łyżki przystosowa-

ne do załadunku śmieci mogą pracować 

z materiałami do gęstości 1 t/m3. Nie wolno 

więc ich wykorzystywać np. do pracy z solą 

czy piaskiem w czasie zimowego utrzyma-

nia dróg, bo mogą ulec uszkodzeniu.  

Różnice

Między ładowarkami do ogólnych za-

stosowań, a wykorzystywanymi do pracy 

w branży komunalnej istnieje wiele różnic 

konstrukcyjnych. Zaczynają się one już od sa-

Żadna praca niestraszna
Komatsu słynie z nowoczesnych i wydajnych maszyn budowlanych, 
ale w swej ofercie ma również sprzęt do zastosowań komunalnych. Ofertę produktów 
przystosowanych do pracy na składowiskach odpadów oraz w sortowniach tworzą 
ładowarki kołowe oraz koparki hydrauliczne.

www.truck-van.pl

11/201134 TruckTruckVanVan&

KOMUNALNEKOMUNALNEPrezentacjaPrezentacja



mej kabiny, która w przedniej części jest zabez-

pieczona stalową, uchylną kratą. Jeśli operator 

chce mieć nieograniczoną widoczność, alter-

natywą dla takiego rozwiązania jest wzmoc-

niona szybka klejona. Na częste uszkodzenia 

są też narażone przednie lampy. Aby temu za-

pobiec, zabudowano je stalowym daszkiem 

i prętami. Solidne osłony zastosowano też na 

siłownikach podnoszenia wysięgnika i obro-

tu łyżki: jeśli spada na nie żwir, nie dojdzie do 

żadnych uszkodzeń, ale w śmieciach może być 

dosłownie wszystko, np. kamienie czy cięż-

kie, stalowe elementy. Pod podwoziem znala-

zły się stalowe płyty, osłaniające mosty napę-

dowe i przegub, a z boku, między przednim 

i tylnym członem ładowarki gumowe osłony, 

chroniące wał napędowy przed nawinięciem 

prętów, sznurków itp. Zabezpieczenia otrzy-

mały też wszystkie zawory do pompowania 

kół, szczególnie narażone na wyrwanie bądź 

ucięcie. 

Dla wydajnej i bezpieczniej pracy w wy-

magającym środowisku duże znaczenie 

mają zastosowane opony. Najlepszym roz-

wiązaniem jest ogumienie pneumatycz-

ne typu L5, stosowane m.in. w kamienio-

łomach. Takie opony mają wysoki bieżnik, 

dzięki czemu zapewniają odpowiednią trak-

cję, a jednocześnie są odporne na przebicia 

i przecięcia. W ofercie występują też opo-

ny pełne, tzw. masywy, które wyróżniają się 

dużą trwałością, ale mają niską przyczep-

ność na mokrym podłożu i są bardzo cięż-

kie (masa równa ok. 1 t), co skutkuje więk-

szym spalaniem i szybszym zużyciem ele-

mentów układu napędowego.

W ramach przystosowania maszyny do 

pracy w sortowniach i na składowiskach od-

padów, zmodernizowano też system chło-

dzenia. W takich warunkach panuje duże za-

pylenia, ale zdarzają się też latające folie, pa-

piery, które przy dużym wietrze albo pod-

czas przejeżdżania ładowarki są podrywa-

ne z podłoża. Z tego względu miejsca wlo-

tu powietrza, które mogłyby zostać zasło-

nięte, są zabezpieczane dodatkowymi osło-

nami. Nawet jeśli przykleją się jakieś śmie-

ci, powietrze dostanie się z bocznej czy gór-

nej części osłony. Różnice dotyczą też samych 

chłodnic, które mają rzadsze użebrowanie 

i są nieco grubsze. Dzięki temu są mniej na-

rażone na zapychanie, przy zachowaniu odpo-

wiedniej wymiany ciepła. We wszystkich ła-

dowarkach napęd wentylatora chłodnicy jest 

hydrauliczny, umożliwiając regulację pręd-

kości obrotowej zależnie od temperatury cie-

czy chłodzących, co ma wymierny wpływ na 

ograniczenie zużycia paliwa. Ponadto ma on 

funkcję odwrotnego ciągu, pozwalającą na 

wygodne czyszczenie chłodnicy z prędkością 

o 30% wyższą od obrotów nominalnych. Taki 

tryb pracy wentylatora jest uruchamiany ręcz-

nie bądź automatycznie po wcześniejszym za-

programowaniu odstępów czasowych.

Do złomu

Przy operowaniu ciężkimi materiałami, 

np. złomem, znakomitym rozwiązaniem 

jest koparka do prac przeładunkowych Ko-

matsu PC210LC-8. Ma ona hydraulicznie 

podnoszoną kabinę, co ułatwia załadunek 

kontenerów czy wagonów kolejowych. Ope-

rator siedząc wysoko, lepiej widzi wnętrze 

skrzyni. Dla poprawy bezpieczeństwa dach 

oraz szyba czołowa mogą być zabezpieczone 

stalowymi kratami. Odpowiednio ukształ-

towany wysięgnik oraz wydajny układ hy-

drauliczny umożliwiają wygodne sterowa-

nie osprzętem przy zapewnieniu maksymal-

nie krótkich cykli roboczych. Zastosowany 

układ centralnego smarowania ma wpisany 

algorytm określający ilość środka smarne-

go, moment i połączenia, w jakie powinien 

być dostarczony, co znacznie wydłuża okres 

bezawaryjnej eksploatacji maszyny. Szero-

ko rozstawione gąsienice zapewniają wyso-

ką stabilność koparki nawet przy operowa-

niu ciężkim ładunkiem, a jednocześnie po-

zwalają na jej łatwe przemieszczanie między 

różnymi miejscami pracy.

Ciekawym rozwiązaniem może też być 

koparka kołowa PW180-7 zaprezentowa-

na na targach Bauma 2010 w Monachium. 

Została ona wyposażona w stałą kabinę za-

montowaną na wysokości 800 mm, choć za-

leżnie od potrzeb są jeszcze możliwe pod-

wyższenia 400 i 1200 mm. Rozwiązanie to 

jest alternatywą dla podnośników nożyco-

wych, które są znacznie droższe, a spełnia-

ją podobną funkcję.

Do napędu koparki PW180-7 wykorzy-

stano silnik Komatsu SAA6D107-1 w tech-

nologii ecot3 (taki sam, jak w PC210LC-8), 

który spełnia normy Stage IIIA/Tier 3 i ma 

moc 109 kW (148 KM). Razem z wydajnym 

układem hydraulicznym zapewnia duże siły 

podnoszenia i krótkie cykle robocze. Ergo-

nomicznie rozmieszczone joysticki o stero-

waniu proporcjonalnym zostały przekon-

struowane na potrzeby podwozia kołowe-

go, pomagając w precyzyjnym sterowaniu 

osprzętem. Kabina koparki jest osadzona 

na specjalnych amortyzatorach tłumiących 

drgania, już w standardowej kompletacji ma 

automatyczną klimatyzację i komfortowy 

fotel z zagłówkiem. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Komatsu Poland

W mniejszych ładowarkach Komatsu do modelu 
WA320 jest stosowany napęd hydrostatyczny, 
pozostałe maszyny (od WA380) mają klasyczny 
układ napędowy.

Mimo podwyższenia, dostęp do wnętrza kabiny 
w koparce kołowej Komatsu PW180-7 jest bardzo 

wygodny i bezpieczny. Przednia część maszyny 
została wyposażona w szerokie stopnie, w nadwoziu 

zamontowano podest oraz długą poręcz.

Łyżka z wysokim wysypem 
umożliwia bezpieczny 
załadunek naczep o wysokości 
dochodzącej do 4 m.

Odpowiednio długi wysięgnik i ramię 
w koparce Komatsu PC210LC-8 
pozwala na wygodne operowanie 
ładunkiem przy pracy z wysokimi 
kontenerami czy wagonami kolejowymi.
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P roducenci samochodów chcąc spro-

stać rosnącym wymaganiom użyt-

kowników oraz spełnić wymagania 

ekologów muszą opracowywać coraz to 

nowsze rozwiązania techniczne. Trend ten 

dotyczy również środków smarnych i owo-

cuje nowoczesnymi olejami dającymi m.in. 

benefi t oszczędności paliwa. Obecnie pro-

ducenci aut, projektując nowy mechanizm, 

coraz częściej korzystają z „co-engineerin-

gu” i zapraszają specjalistów z pokrewnych 

branż do współpracy i wspólnego opraco-

wywania nowych rozwiązań technicznych. 

Pogodzić sprzeczności

Najlepszym przykładem jest współ-

praca specjalistów Castrol z inżyniera-

mi Forda, Volkswagena, BMW, MAN czy 

ZF. Owocem takiej kooperacji jest zopty-

malizowanie pracy mechanizmów, któ-

re odwdzięczają się lepszą charakterysty-

ką pracy, większym komfortem użytko-

wania bądź – co w dzisiejszych czasach 

jest szalenie ważne – wyższą ekonomiką. 

Castrol Syntrans FE 75W oraz Castrol 

Syntrans Z Longlife 75W-80 są jednymi 

z produktów, które zostały zaprojektowa-

ne w ten właśnie sposób. Współpraca od-

bywała się z inżynierami Forda i ZF, a ce-

lem było opracowanie takiego oleju, który 

będzie świetnie chronił przekładnie zęba-

te i synchronizatory przed zużyciem, da-

wał kierowcy komfort zmiany biegów oraz 

przyczyni się do zmniejszenia ilości spala-

nego paliwa poprzez podwyższenie spraw-

ności skrzyni biegów. Wymagania te z za-

łożenia są sprzeczne, ponieważ bardzo 

ciężko jest pogodzić w jednym oleju wy-

magania energooszczędności oraz znako-

mitej ochrony przed zużyciem. W olejach 

tych jednak udało się tak dobrać poszcze-

gólne składowe, aby współgrały ze sobą 

i wypełniały najtrudniejsze zadania – na-

wet te z założenia sprzeczne. 

Dzięki syntetycznym bazom olejowym 

olej stawia bardzo małe opory porusza-

jącym się przekładniom, co powoduje, że 

skrzynia biegów ma wyższą sprawność 

i mniej potrzeba paliwa do pokonania tych 

oporów. Syntetyczne bazy olejowe o niskiej 

lepkości znakomicie pracują w bardzo ni-

skich temperaturach, gwarantując komfort 

zmiany biegów nawet po długiej i mroźnej 

zimowej nocy. Uzyskuje się to dzięki ni-

skiej temperaturze płynięcia na poziomie 

–57°C. Cechy te są wypełniane przez bazy 

olejowe o niskiej lepkości. 

Ochrona i oszczędność

Ale czy oleje takie mają same pozytyw-

ne cechy – niestety nie! Oleje niskolepkie 

gorzej radzą sobie z dużymi obciążeniami, 

z którymi mamy do czynienia w synchro-

nizatorach podczas każdej szybkiej zmia-

ny biegów oraz w kołach zębatych, gdy ko-

rzystamy z pełnej mocy silnika. Film ole-

jowy jest odporny na ścinanie, jest trwa-

ły oraz odporny na wysokie ciśnienia. Od-

porność na ścinanie jest szczególnie waż-

na podczas pracy w synchronizatorach, bo 

gwarantuje im żywotność oraz odpowied-

nią współpracę zapewniającą komforto-

wą zmianę biegów. Odporność na zerwa-

nie fi lmu olejowego zawdzięczamy dodat-

kom przeciwzużyciowym ZDDP. Dodat-

ki te wzmacniają fi lm olejowy, który prze-

ciwstawia się wypływaniu powodującemu 

jego zanik, a to w konsekwencji zabezpie-

cza przed fi zycznym kontaktem i zużyciem 

powierzchni kół zębatych. Formulacje są 

tak dobrane, aby olej spełniał wszystkie 

wymagania ekologiczne i ochronne. Syn-

Wespół w zespół
Oleje przekładniowe są jednymi z bardziej obciążonych płynów eksploatacyjnych. 
Obciążenia te wynikają z wysilenia konstrukcji, w których pracują i przybierają różne 
formy. Przekładnia zębata z charakteru swojej pracy wywołuje wysokie ciśnienia 
w filmie olejowym, który chroni współpracujące zęby przekładni.
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tetyczne bazy olejowe dają dobrą charakte-

rystykę pracy i energooszczędność, a zna-

komity pakiet dodatków uszlachetniają-

cych gwarantuje długą i bezproblemową 

pracę skrzyni biegów. 

Dzięki kooperacji z Fordem w pracach 

nad olejem Castrol Syntrans FE 75W uzy-

skano idealny olej przekładniowy, który 

posiada aprobatę Ford WSS-M2C200-D2, 

co czyni go olejem szczególnie poleca-

nym do Fordów ze skrzyniami ECOnetic. 

Oczywiście można wykorzystywać Castrol 

Syntrans FE 75W w innych aplikacjach, ta-

kich jak większość modeli Forda od małej 

Fiesty przez Mondeo, aż do dostawczego 

Transita, Volvo C30, S40, V50, S60, V70, 

C70, XC60, XC70 oraz wszędzie tam, gdzie 

biegi wchodzą ciężko przy zimnej skrzyni 

biegów – ze szczególnym uwzględnieniem 

biegu II. Castrol Syntrans FE 75W z powo-

dzeniem rozwiązuje ten problem w ma-

nualnych skrzyniach biegów takich marek 

jak: Opel, Fiat, Mercedes, Citroën, Peuge-

ot, Saab czy Renault.

Prace nad olejem Castrol Syntrans 

Z Longlife 75W-80 były prowadzone 

wspólnie z MAN i ZF, dzięki czemu skrzy-

nualnej (wysoka sprawność i szybka zmia-

na przełożeń). Rozwiązanie to znacząco po-

prawia parametry trakcyjne pojazdu, przy 

zachowaniu oszczędności paliwa. Skrzy-

nia biegów typu DSG to tak naprawdę dwie 

skrzynie biegów zamknięte w jednej, wspól-

nej obudowie. Skrzynia posiada układ po-

dwójnego sprzęgła sterowanego hydraulicz-

nie – w zależności od wielkości przenoszo-

nego momentu obrotowego sprzęgła mogą 

być w kąpieli olejowej bądź nie. 

Zawsze w pogotowiu

Pierwsza „skrzynia biegów” – pierwszy 

wałek, obsługuje biegi nieparzyste i bieg 

wsteczny, a „druga skrzynia” – drugi wa-

łek, biegi parzyste. Za transfer momen-

tu obrotowego danego biegu odpowia-

da układ podwójnego sprzęgła. Sterownik 

skrzyni DSG jest wyposażony w specjalny 

algorytm, który poprzez dane z różnych 

czujników (w typowej skrzyni DSG jest ich 

około 20), jest w stanie „przewidzieć”, czy 

kierowca będzie przyspieszał, czy hamo-

wał. Dzięki temu układ mechatroniczny 

może „przygotować” wyższy bądź niższy 

krótki czas zmiany przełożeń wpływa ujem-

nie na trwałość fi lmu olejowego, tworzące-

go się pomiędzy elementami synchronizato-

rów. Duża liczba elementów i wysoki stopień 

skomplikowania układu zaworów elementów 

wykonawczych skrzyni DSG, wymaga od ole-

ju całkowitego braku pienienia się. Spieniony 

olej powoduje, że układ mechatroniczny prze-

staje działać poprawnie.

Oprócz wymienionych wyżej wymagań 

oleju przekładniowego, są jeszcze inne wy-

magania, bardzo podobne do tych, jakie 

muszą spełniać oleje w zwykłych skrzy-

niach manualnych, a więc: zapewnienie 

minimalnego zużycia ściernego pracują-

cych elementów skrzyni, zdolność ochro-

ny powierzchni metalowych przed koro-

zją oraz łatwość wydzielania zemulgowa-

nej wody i cichobieżność.

Wszystkie wyżej wymienione wymaga-

nia skracają żywotność oleju przekładnio-

wego do okresu maksymalnie 60 tys. km lub 

4 lat w autach osobowych. Nie ma jeszcze 

ofi cjalnych informacji o planowanych prze-

biegach do wersji pojazdów użytkowych, ale 

należy się spodziewać okolic 150–200 tys.

km. Warto tych terminów przestrzegać 

– wymieniać olej razem z fi ltrem, i stosować 

olej o najlepszych parametrach, taki jak np. 

Castrol Transmax Dual. Olej ten charaktery-

zuje się wysokim poziomem ochrony przed 

zużyciem ściernym, a także dużą stabilnością 

termiczną i oksydacyjną.

Z badań przeprowadzonych w kwietniu 

2010 r. wynika, że już w 2015 roku liczba 

samochodów osobowych wyposażonych 

w skrzynie DSG na rynku europejskim bę-

dzie trzykrotnie wyższa niż w 2005 r. Może 

to doprowadzić do obniżenia kosztów pro-

dukcji i ewentualnych napraw. Rozwój 

tych skrzyń przyniesie sprawdzone roz-

wiązania, które można zastosować w au-

tach dostawczych i ciężarowych. 

Firma Castrol wraz z nowymi oleja-

mi energooszczędnymi, wzmacnianymi, 

» Olej używany w skrzyniach DSG musi 
zapewnić odpowiednią stabilność lepkościową 

w szerokim zakresie temperatur «

» Syntetyczne bazy olejowe o niskiej lepkości 
znakomicie pracują w bardzo niskich temperaturach, 

gwarantując komfort zmiany biegów nawet 
po długiej i mroźnej zimowej nocy «

nie biegów ZF stosowane w wielu pojaz-

dach ciężarowych mogą być znakomicie 

chronione, a konsumpcja paliwa obniżo-

na, czego wyznacznikiem jest np. norma 

jakościowa ZF TE-ML 01E. 

Spryt za dwóch

Coraz częściej można spotkać nowator-

skie konstrukcje, które eliminują wady star-

szych rozwiązań lub wprowadzają nowe 

trendy i możliwości. Takim rozwiązaniem 

są skrzynie dwusprzęgłowe DSG. Preselek-

cyjna skrzynia biegów DSG (Direkt-Schalt 

Getriebe) jest przekładnią automatycz-

ną, wyposażoną w opcje manualnej zmia-

ny przełożeń. Obecnie najczęściej spotyka-

na jest w autach osobowych, ale prace nad 

konstrukcjami dedykowanymi do pojaz-

dów ciężarowych są już bardzo zaawanso-

wane. Skrzynia ta charakteryzuje się bra-

kiem klasycznego przetwornika momentu 

obrotowego, w jego miejscu zastosowano 

układ podwójnego sprzęgła, sterowanego 

hydraulicznie. Takie rozwiązanie pozwala 

połączyć zalety skrzyni automatycznej (eli-

minując typowe wady jak energochłonny 

zmiennik momentu) z zaletami skrzyni ma-

bieg, i „trzymać go w pogotowiu”. Zmiana 

przełożenia na wyższe odbywa się poprzez 

przełączenie sprzęgieł. Dzięki temu trwa 

bardzo krótko, zwykle w granicach kilku-

dziesięciu milisekund. Żaden kierowca, 

nawet wyścigowy, nie jest w stanie zmie-

niać biegów w tak krótkim czasie. 

Olej używany w skrzyniach DSG nie ma 

łatwego zadania. Po pierwsze musi zapew-

nić odpowiednią stabilność lepkościową 

w szerokim zakresie temperatur. W warun-

kach zimowych temperatura oleju podczas 

postoju samochodu może spaść nawet po-

niżej –25°C. Po uruchomieniu samochodu, 

i przejechaniu nim kilku kilometrów, tempe-

ratura oleju wynosi ponad 100°C. Łatwo jest 

wywnioskować, jak szeroki musi być zakres 

temperatury pracy oleju w skrzyni DSG.

Kolejnym ważnym wymaganiem stawia-

nym olejom używanym w skrzyniach DSG 

jest odporność na duże obciążenia mecha-

niczne i brak skłonności do pienienia. Bardzo 

LongLife i dedykowanymi do najnow-

szych rozwiązań konstrukcyjnych otwie-

ra nową dekadę technologii olejów prze-

kładniowych. Znajdują one zastosowanie 

w najnowszych konstrukcjach, gdzie często 

w zalaniu fabrycznym stosowane są oleje 

Castrol, ale też i w autach 5-, 7- czy 10-let-

nich, w których mogą polepszyć charakte-

rystykę pracy. ▐

Paweł Mastalerek,
kierownik działu technicznego, Castrol Polska

Fot. VW
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Przegląd olejów przekładniowych

W KOLEJNYM NUMERZE 

PRZEGLĄD SMARÓW

AGIP
Rotra HY DB Synth 75W-90
Rotra MP 80W/90; 85W-140
Rotra Truck Gear 80W-90
Rotra MP/S 85W-90
Rotra HY DB 80W
Rotra Multi THT 80W
Rotra CT 10W; 30; 50

AVIA
Gear Oil MZ 90
Gear Oil MZ 140
Hypoid 80 EP
Hypoid 85W-140
Hypoid 75W-140 LSX
Fluid ATF 86
Fluid ATF 98

BP
Energear SHX 30
Energear EP 80W
Energear SHX-M
Energear HT 80W-90
Energear Hypo 90; 80W-90 
Energear Hypo 85W-140
Energear LimSlip 90
Autran GM-MP
Autran MBX
Autran DX III
Autran LTF
Autran 4 10W; 30W
Energear EP 80W-90
Energear SGX 75W-90

CASTROL
Transmax Z 
ATF Multivehicle 
Transmax DEX III Multivehicle
ATF DEX III Multivehicle  
Syntrans Z Longlife 75W-80  
Syntrans AT 75W-90  
Syntrans 75W-85
Syntrax Universal 80W-90  
Syntrax Universal Plus 75W-90  
Syntrans Multivehicle 75W-90  
Syntrans Transaxle 75W-90  
Syntrax Limited Slip 75W-140
Manual EP 80W; 80W-90
Axle EPX 90; 80W-90; 80W-140
Axle EPX 85W-140

GULF
Gear EP 80W-90; 85W-140
Gear MZ 80W
Gear XP 80W-90
Gear LD 80W-90
Gear MP 85W-140
Gear DB 85W-90
Gear TDL 80W-90; 85W-140
Gear ST 85W-140
Gear TX 75W-80
Syngear 75W-90; 75W-140
Gear MP 80W-90

FUCHS
Titan Supergear 80W-90
Titan Cytrac SL 75W-90 
Titan Cytrac MAN SYNTH 75W-80
Titan Cytrac MB SYNTH 75W-90 
Titan Cytrac LD 75W-80
Titan Cytrac HSY 75W-90 
Titan Gear HYP LD 80W-90
Titan Supergear MC 80W-90 
Titan Supergear MC 80W-140
Titan Supergear 80W-90; 85W-140 
Titan Gear LS 90

Titan Gear HYP 90 
Titan Gear MP 80
Titan ATF 5005; 5000 SL; 4134 
Titan ATF 4000; 10

LIQUI MOLY
GL4  80W; 85W-90 
Hypoid GL5 80W; 80W-90; 
Hypoid GL5 85W-140; 85W-90
Hypoid GL5 85W-90 LS 
Hypoid TDL 75W-90; 85W-90  
Hypoid Truck LD 80 W-90
Top Tec ATF 1100; 1200; 1600; 1700
Vollsynthetisches GL5 SAE 75W-90 

LOTOS
Parus GL4 80W90 
Oriolis GL4 80W
Titanis GL5 80W90
Titanis LS GL5 80W90; 85W/140 
Titanis Super GL5 75/90; 80W90  
Titanis Super GL5 80W140
Bezchlorowy GL5 85W140 
Semisyntetyczny GL4 75W90 
Semisyntetyczny GL5 75W90 
Syntetyczny GL5 75W/140
ATF IID 
ATF IIIG 
Super ATF IIIG 

MILLERS
Syntran FE 75W90
Syntran LD 75W80
Syntran II 75W90
Hypoid GL5 80W90; 85W140 
Hypoid 90 GL5
EP 80W90 GL4
90 GL3
Millermatic AT UN
Millermatic ATF DM
Millermatic ATF DM EXTRA
Millermatic ATF HD

MOBIL
Mobilube GX-A 80 W
Mobilube HD-A 85W-90
Mobilube 1 SHC 75W-90
Mobilube S 80W-90
Mobilube HD 85W-140
Mobilube HD 80W-90
Mobilube GX 80W-90
Mobilfl uid 424

NESTE
ATF-S
Gear S 75W-90
Gear EP 80W, 80W-90
Hypoidi S; 75W/90; 75W/140
Hypoidi MP 80W/90; 80W/140
Hypoidi LS 80W/90
Hypoidi LF 80W(77W)-90, 80W-140
Hypoidi TDL S 75W-90
Gear TO-4 10W, 30, 50

NILS
Arcol 75W
Arcol T80
ATF Dexron II
ATF Dexron III
ATOIL T7
Ripress EP
Ripress Synt

ORLEN OIL
Platinum Gear GL-5 75W-90 
Platinum Gear GL-5 80W-90

Platinum Gear GL-5 85W-90
Platinum Gear GL-4 80W-90; 80W
Platinum Gear LS 80W-90 
Platinum Gear LL 80W-90 
Hipol® Semisyntetic GL-5 75W-90 
Hipol L® GL-5 85W-140; 80W-90
Hipol® 15F 
Hipol® 10F 
Hipol® GL-4 80W-90; 85W-140
Hipol® 6 
Hipol® MF 80W-90 
Oleje do przekładni pojazdów 
mechanicznych PL I PZ
Platinum ATF III 
Hipol® ATF II D 
Hipol® ATF II E

PANOLIN
EP Gear 80W; 140; 80W-90
Super Duty 90; 140; 250; 80W-90
Super Duty 85W-140
TopGear 80W-90
Transgear 75W-80W 
Transsynth 75W-85W 
Super Duty Synth 75W-90; 75W-140
Super Duty LS 90; 85W-140
Super Duty Synth LS 75W-90; 
Super Duty Synth LS 75W-140
Super Duty Mos S 80W-90; 85W-140
ATF Type A 
ATF Multi 21996 
ATF Dexron III

PETRONAS
Tutela Transmission GI/A 
Tutela Transmission GI/M 
Tutela Transmission Geartech 
Tutela Transmission Truck ATF 120 
Tutela Transmission Truck FE AXLE 
Tutela Transmission Truck FE-GEAR
Tutela Transmission Gearlite 
Tutela Transmission ZC 90 
Tutela Transmission 140/M-DA 
Tutela Transmission W 90 M-DA 

PETRO-CANADA
ATF D3M
Dexron-VI ATF 
Duradrive MV Synthetic ATF 
HD Synthetic Blend ATF
ATF +4  
Traxon 80W-90; 85W-140  
Traxon XL 75W–90
Traxon-E Synthetic 75W-90
Traxon-E Synthetic 80W-140

QUAKER STATE
Synquest Fully Syntetic 75W-90
High Performance Mineral 80W-90
High Performance Mineral 85W-140
Full Synthetic 75W/140
Super Quadraolube Mineral 75W
Multi Vehicle ATF D III
ATF Q3 Extra

REPSOL
Cartago Traccion Integral 75W90
Cartago Multigrado EP 80W90
Cartago Multigrado EP 85W140
Cartago Cajas FE LD 75W90
Cajas FE LD 75W80; 75W90 
Transmision TO-4 10W30; 50
Matic III
ATF 3
Hidraulico C3 EP 32; 46

SHELL
Spirax S6 AXME 75W-90
Spirax S6 GXME 75W-80
Spirax S3 AD 80W-90
Spirax S3 AS 80W-140
Spirax S2 ALS 90
Shell Spirax S4 10W-30

STATOIL
GearWay G5; 80W-90; 85W-90
GearWay G5 80W-140; 85W-140
GearWay G1 80W-90
GearWay G4 80W
Gear EP-4 80W-90; 85W-140
Gear EP-5 80W-90; 85W-140
Gear 6 80W
GearWay S4 75W-90; 75W-80
GearWay LS5; 80W-90; 80W-140
GearWay LS5 85W-140
GearWay LS S 5 75W-90
GearWay PS 45 75W-90; 75W-80
GearWay S5 75W-90; 75W-140
TransWay DX II
TransWay PS DX III
TransWay S DX III Z; F; J
TransWay ATF A 52

TEDEX
Super Gear Synthetic GL-5 75W-140
Super Gear Oil (MBM) SAE 80W-90
Super Gear Semisynthetic GL-5 
SAE: 75W-90
Super Gear Oil (3343 M) SAE 80W-90
Super Gear
Super Gear LS
Gear Oil SAE 80W
ATF Synthetic
ATF II D
ATF III

TEXACO
Multigear S 75W90; 75W140
Multigear 80W90; 80W140
Multigear MTF 75W80W 
Geartex S4 75W90 
Geartex EP-C 80W90; 85W140 
Geartex EP-B 85W90 
Geartex EP-A 85W90; 80W 
Geartex LS 85W90 
Synthetic ATF Heavy Duty 
Texamatic 

TOTAL
Transmission Syn FE 75W90 
Transmission Syn FE 85W140 
Transmission BV 75W80W 
Transmission TM 80W90 
Transmission TM 85W140 
Transmission BM 75W90
Transmission XSV FE 75W80 
Transmission TI 75W80 
Transmission RS 80W90 
Transmission RS 80W140 
Transmission XPM 80W90 
Fluide ATX 
Fluide G3

VALVOLINE
SynPower TDL 75 W-90 
SynPower GL-5 75W-140 
DuraBlend GL-5 LS 75W-90 
DuraBlend GL-5 75W-90 
DuraBlend GL-4 75W-90
HP GL-5 80W-90, 85W-140 
HP GL-4 80W-90, 80W 
HP GL-5 Plus 80W-90  
DT Transmission Oil 10W; 30; 50 
SynPower ATF
ATF Typ D 
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Jak przebiega proces zużywania się 
olejów silnikowych i przekładniowych? 

Aby lepiej zrozumieć dlacze-

go i w jaki sposób zużywa się 

olej silnikowy, należy zdać sobie 

sprawę, jak wiele zadań ma do 

spełnienia. Smaruje, uszczelnia, 

chłodzi, chroni przed korozją 

oraz utrzymuje czystość silnika 

poprzez wchłanianie i neutrali-

zację produktów spalania. Szcze-

gólnie ten ostatni proces oraz to-

warzyszące mu powstawanie ga-

zów (siarkowych i azotowych) 

w znaczny sposób wpływa na 

degradację dodatków zawartych 

w oleju, a w konsekwencji po-

gorszenie jego podstawowych 

parametrów fi zyczno-

chemicznych. Przekra-

czając zalecenia doty-

czące częstotliwości wy-

miany oleju, zazwyczaj 

nieświadomie godzimy 

się na pogorszenie pa-

rametrów pracy nasze-

go silnika, a w skraj-

nych sytuacjach na jego 

uszkodzenie. Taka sy-

tuacja może mieć miej-

sce, gdy olej traci swoje parame-

try (niższa lepkość i wskaźnik 

TBN), przez co nie jest w stanie 

w pełni wchłonąć i zneutralizo-

wać zanieczyszczeń pojawiają-

cych się w silniku. 

Wraz z rozwojem nowocze-

snych konstrukcji powstają co-

raz nowsze przekładnie (manualne 

i automatyczne), których głównym 

zadaniem jest przenoszenie co-

raz większych mocy z silnika na 

zespół napędowy. Dlatego naj-

Przemysław Niedzielski, 

menedżer produktu Petro-Canada, 

Variant SA
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Tu jest miejsce 
na Twoją 

    reklamę!

więcej uwagi przy projektowaniu 

nowych olejów przekładniowych 

kładzie się na kilka czynników 

np.: wytrzymałość oleju, ochrona 

środowiska (stosowanie olejów syn-

tetycznych, które prawie w całości 

biodegradują), niższe koszty eksplo-

atacji, obniżanie emisji związków 

toksycznych, używanie innych do-

datków chemicznych, które wpły-

wają na właściwości oleju, w tym 

również jego dłuższą żywotność.

Zużywanie się olejów prze-

kładniowych przebiega znacz-

nie wolniej w porównaniu do 

olejów silnikowych. Mówimy tu 

zarówno o samochodach osobo-

wych, jaki ciężarowych. Pokazu-

je to częstotliwość wymiany: olej 

przekładniowy np. co 300 tys. km 

w samochodzie ciężarowym, a olej

silnikowy średnio co 25÷100 tys. 

km (samochody ciężarowe i lek-

kie dostawcze). 

Wynika to z kilku prawidło-

wości. Po pierwsze, oleje prze-

kładniowe są poddawane innym 

obciążeniom, bardziej mecha-

nicznym niż chemicznym, co 

znacząco wpływa na ich lepszą 

kondycję. Pod koniec swojego 

cyklu życia, nawet przy znacz-

nie dłuższym okresie między 

wymianami – nie jest tak zanie-

czyszczony chemicznie, jak jego 

silnikowy odpowiednik. Powo-

dem jest proces spalania paliwa 

w komorze silnikowej, z które-

go produkty uboczne łączą się 

z cząsteczkami oleju. To, co 

można natomiast zauważyć 

w oleju przekładniowym, to za-

wartość cząstek stałych meta-

li powstających w wyniku wza-

jemnego tarcia zębatek skrzy-

ni biegów. Po drugie, w olejach 

przekładniowych stosuje się 

inne zestawy dodatków (spe-

cjalnie wyselekcjonowane sub-

stancje chemiczne), które wpły-

wają na wydłużenie żywotności 

oleju, a w niektórych przypad-

kach umożliwiają brak jego wy-

miany przez cały okres eksplo-

atacyjny. Regularna wymiana 

olejów przekładniowych (we-

dług zaleceń producenta skrzy-

ni biegów) zapewnia popraw-

ną pracę całej przekładni (płyn-

ne przejścia pomiędzy kolejny-

mi biegami) i niweluje ryzyko 

kosztownej naprawy. ▐

Fot. Variant
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Może wygodnie przewieźć po-

dróżnych „od drzwi do drzwi”. 

Oszczędzi im przesiadek, czeka-

nia i biegania z walizkami po schodach. 

Mieści siedem osób i kierowcę. Bagażnik 

ma pojemność „biznesową”. Przy komple-

cie pasażerów wszyscy mogą z niego sko-

rzystać, pod warunkiem, że mają rzeczy 

na krótką podróż służbową. Jeśli jedzie 

tylko sześć osób, z których jedna prowa-

dzi, będą miały naprawdę dużo miejsca: 

dla siebie i na bagaż. 

Kompaktowy ekspres

Osobowa odmiana Fiata Scudo przy-

wraca do życia te cechy samochodu, któ-

re zostały zaprzepaszczone w toku rozwo-

ju motoryzacji. Przede wszystkim Fiat jest 

obszerny w środku. Szeroki i wysoki, ale 

niezbyt długi. Nawet w odmianie z więk-

szym rozstawem osi ma tylko 5,13 m. Mie-

ści się w typowych garażach podziemnych, 

na zwykłych miejscach parkingowych. 

Wewnątrz ma płaską podłogę. Próg jest ni-

sko, a drzwi są szerokie. Do Fiata wsiada 

się równie wygodnie, co do luksusowych 

limuzyn z lat 20. i 30. Scudo przewyższa je 

natomiast jednym: zamiast szerokich ka-

nap oddaje pasażerom do dyspozycji wy-

godne, indywidualne fotele. Po jednym dla 

każdego z ośmiu podróżnych. Ba! Wszy-

scy mają swoje nawiewy ze świeżym po-

wietrzem. Dla jadących z tyłu przewidzia-

no osobną regulację klimatyzacji. 

Dzięki temu podróżuje się wygodnie. 

Właśnie tak: podróżuje, nie jedzie. Fiat za-

chowuje się statecznie. Może nie jak wagon 

ekspresu Warszawa – Poznań, ale na pew-

no lepiej niż pospieszny Lublin – Wrocław. 

Składane oparcia foteli mają siateczki i za-

głębienia na drobiazgi potrzebne w dro-

dze, a na środkowych siedzeniach są nawet 

gniazda na kubki. Jadąc obok kierowcy czy 

z tyłu, można zagłębić się w lekturze, po-

pijając kawę. Telefon można zostawić na 

wierzchu, aby był pod ręką. Nie spadnie. 

Rzadka rzecz, ale również ostatni rząd 

foteli jest całkiem wygodny. Można się tam 

dostać, odchylając w całości skrajne fote-

le środkowego rzędu. To zaciszne miejsce 

docenią z pewnością ci, którzy zechcą po-

pracować w czasie jazdy czy zdrzemnąć 

się. Przytłumiony odgłos silnika sprzyja 

relaksowi. 

Siła nie lubi ciszy?

Z przodu jest gorzej. Kierowca i pasażer 

obok słyszą diesla nawet zbyt dobrze. Nie 

RuszamyRuszamy niezwłocznie niezwłocznie

Można podrzucić nim gości na dworzec, ale lepiej dalej. 
Scudo Panorama zastąpi taksówkę i Intercity.

Białe tarcze zegarów zastrzeżono 
dla bogatszych wersji wyposażenia. 
Schowki są rozmieszczone 
w różnych miejscach i urozmaicone. 
Ten przed pasażerem, zamykany, 
jest chłodzony. Kłopot jedynie 
z dużymi butelkami. 

Wygodne wejście, dużo 
miejsca i pełna tapicerka. 
Osobowe Scudo nie świeci 
gołą blachą. Różnice między 
standardowym wyposażeniem 
wersji Family i Executive 
są stosunkowo małe. 

Po złożeniu 
oparcia tworzy się 
stolik, na który 
można wygodnie 
odstawić kubek 
z piciem.

Liczne schowki w Scudo dają 
możliwość bezpiecznego 
przewożenia rzeczy potrzebnych 
podczas podróży.
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jest to może hałas dokuczliwy, ale odczu-

walny. Niektórym może się zresztą spodo-

bać. Fiat postarał się, aby prowadzenie 

Scudo było atrakcją samą w sobie. Brzmie-

nie silnika to wszak element zabawy – czyż 

nie? Tak samo jak wyczynowe, białe tarcze 

„zegarów” z czerwonymi wskazówkami. 

Do niedawna najmocniejszym z silni-

ków Scudo był 140 Multijet. Właśnie taki 

był w „naszym” Fiacie. Zapewniał właści-

we osiągi do dalekich wypraw. Nie zadrę-

czał burkliwym czy jazgotliwym upomi-

naniem się o zmianę przełożenia. Za mia-

stem można było posługiwać się tylko pią-

tym i szóstym biegiem, nie martwiąc się 

o czas wyprzedzania. 

Wysoki moment obrotowy silnika z ła-

twością wprawia w ruch ten spory prze-

cież samochód, o masie własnej pra-

wie 2 ton. Pomaga w tym turbosprężarka 

o zmiennej geometrii. Spaliny oczyszcza-

ne są przez system recyrkulacji spalin EGR 

oraz umieszczony w układzie wydecho-

wym fi ltr cząstek stałych. 

Dobre osiągi nie są okupione nadmier-

nym zużyciem paliwa. Komputer pokłado-

wy wskazał, że podczas testu Fiat zużywał 

średnio 9,4 l/100 km. 

Obecnie najmocniejszym silnikiem 

w Scudo jest czterocylindrowy, szesnasto-

zaworowy diesel Multijet 165 z wtryskiem 

common rail i turbiną o zmiennej geome-

trii, zgodny z normą Euro 5.

Biegi wchodzą „same”, co pozwala jeź-

dzić właśnie tak, jak kierowca chciałby: 

dynamicznie lub delikatnie. Wspomaga-

nie kierownicy jest silniejsze niż w podob-

nych samochodach niemieckich. Zaleta to 

czy wada – rzecz gustu. Na pewno ułatwia 

manewrowanie. Zawieszenie nie sprawia 

niespodzianek. Wóz pilnuje kierunku jaz-

dy, jaki wyznacza mu kierowca. Karoseria 

nie przechyla się nieprzyjemnie. Z przo-

du zawieszenie jest niezależne z kolumna-

mi McPhersona, trójkątnymi wahaczami 

i drążkiem stabilizującym. Z tyłu znajduje 

się belka ze sprężynami śrubowymi, drąż-

kiem Panharda i skośnie ustawionymi hy-

draulicznymi amorty-

zatorami teleskopowy-

mi. Egzemplarz, któ-

rym jeździliśmy po-

konał wcześniej ponad 

100 tys. km. Na dro-

gach miejskich, o złej 

jakości, zawieszenie 

protestowało, ale jesz-

cze niezbyt dokuczli-

wie. Na równym as-

falcie było bez zarzu-

tu. Hamulce tarczo-

we przy obu osiach, 

z przodu z tarczami 

wentylowanymi do-

równywały silnikowi. 

Reagowały bardzo do-

brze, stosownie do in-

tencji prowadzącego. 

W końcu „siła nie 

polega na mocnym, 

ale na celnym uderzeniu”, jak zauważył 

Honoriusz Balzac, zacytowany w prospek-

cie Scudo Panoramy. 

Nie daje odczuć

Z żadnego miejsca Scudo Panorama nie 

robi wrażenia samochodu dostawczego, 

a już najmniej z fotela kierowcy. Duży mi-

nivan? Tak. Może nawet niezłe auto oso-

bowe, ale na pewno nie dostawcze. Tyl-

ko schowków jest ponadprzeciętnie dużo. 

Spore i wygodne są te pod dachem, zamy-

kane. Jeśli ktoś kojarzy luksus z dokona-

niami fi rm ze Stuttgartu czy Monachium, 

spodoba mu się „choinka”, jaką wieczorem 

rozjarza się konsola środkowa. 

Regulacja kierownicy i fotela pozwa-

la wygodnie zająć miejsce również oso-

bom drobnej postury. Jednak opuszając 

„kółko”, trzeba uważać na moment, kiedy 

przesłania wskaźniki. Dźwignia hamulca 

ręcznego umieszczona z lewej strony fo-

tela kierowcy, przy drzwiach, okazuje się 

na dłuższą metę świetnym rozwiązaniem. 

Nie rzuca się w oczy, uwalnia przestrzeń 

w środku samochodu i… jest łatwo do-

stępna zaraz po otwarciu drzwi, co może 

uchronić zapominalskich przed przykry-

mi skutkami samowolnego oddalenia się 

samochodu. 

Proporcje Fiata całkiem nieźle masku-

ją jego wymiary. Duża powierzchnia prze-

szklona, spore refl ektory i światła z tyłu 

wyszczuplają go, a rozciągnięty przód dy-

namizuje sylwetkę. Lecz coś za coś. Zza 

kierownicy trudno ocenić, gdzie Scudo za-

czyna się i kończy. Cofanie ułatwia system 

ostrzegający o przeszkodach, ale położe-

nie przodu pozostaje niewiadomą. Pości-

nane naroża zderzaka pomagają uniknąć 

kłopotów. 

Jedyne, co wprowadza dysonans w for-

mę Fiata to stosunkowo małe koła. Styli-

ści powiększyli je półokrągłymi przetło-

czeniami wokół wycięć w błotnikach. Po-

mogło, lecz nie zaczarowało rzeczywistości 

do końca. Z drugiej strony należy pamię-

tać, że przestronne wnętrze nie wzięło się 

znikąd. W pełni można to ocenić, gdy zło-

żyć, a jeszcze lepiej wyjąć fotele. Przy za-

ładunku po dach mamy do wykorzystania 

6 m3 bagażnika! 

Scudo Panorama nie męczy w długiej 

podróży. Licznych drobiazgów nawet się 

nie zauważa. Są po prostu zrobione, jak na-

leży. Teraz, gdy samochody bywają napu-

szone, rozluźnione albo krzykliwe, dobrze 

jest czasem spotkać auto, które zwyczajnie 

się nie narzuca. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Fiat Scudo Panorama

Silnik 140 Multijet Power 165 Multijet Power
Dmc (kg) 2805 2946
Masa własna (kg) 1933 1957
Liczba miejsc 8 8
Rozstaw osi (mm) 3122 3122
Długość (mm) 5135 5135
Szerokość (mm) 2194 2194
Wysokość (mm) 1894 1894
Norma emisji spalin Euro 4 Euro 5
Liczba cylindrów R4 R4
Pojemność (dm3) 2 2
Moc (KM/kW/obr/min) 136/100/4000 163/120/3750
Moment obr. (Nm/obr/min) 320/2000 340/2000
Liczba biegów 6 6
Napęd przedni przedni
Prędkość maks. (km/h) 170 170
Śr. zużycie paliwa (l/100 km) 7,6 7,1
Gwarancja 2 lata bez limitu  2 lata bez limitu
  kilometrów kilometrów
Przeglądy co 30 tys. km co 30 tys. km
Cena (netto zł) – 96 300

Bagażnik można 
powiększać, składając 
lub wyjmując siedzenia. 
Jeśli z przodu z prawej 
jest podwójna kanapa, 
Scudo może pomieścić 
nawet 9 osób.

Hamulec ręczny jest 
umieszczony z lewej 
strony. Nie zabiera 
miejsca pośrodku i nie 
kłuje pasażerów w oczy. 
Można się do niego 
szybko przyzwyczaić. 

Z przodu dynamiczny, z tyłu praktyczny. 
Karoseria Fiata ma prostopadłościenny 
kształt, a ściany boczne i tylna są 
niemal pionowe. Dlatego Scudo jest tak 
obszerne. Zderzaki w kolorze nadwozia, 
zawarte są w pakiecie Integrale, 
za który trzeba dopłacić osobno. 

www.truck-van.pl
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Zapowiadana druga fala kryzysu i pręż-

na konkurencja są trudne do pokona-

nia, ale spółka Isuzu Trucks Polska ma 

nadzieję, że jej pojazdy spotkają się z dużym 

zainteresowaniem. Na początku chce dotrzeć 

do przedsiębiorców dysponujących 1-2 sa-

mochodami ciężarowymi, którzy potrzebu-

ją niezwodnych i tanich w eksploatacji środ-

ków transportu za rozsądną cenę. W walce 

o klientów ma też pomóc całodobowy ser-

wis, łatwa dostępność części zamiennych 

oraz 3-letnia gwarancja bez limitu kilome-

trów. Firma liczy na sprzedaż 80-100 pojaz-

dów do końca roku, w przyszłym dwukrot-

nie większą.

Isuzu Trucks Polska zostało powoła-

ne przez firmę Isuzu Trucks CEE, należą-

cą do izraelskiego importera pojazdów Isu-

zu (Universal Trucks Israel). Zamierzał on 

„wejść” na rynek środkowoeuropejski już 

w 2008 r., ale spowolnienie gospodarcze 

opóźniło planowane przedsięwzięcie. Zre-

alizowano je dopiero w 2010 r., uruchamia-

jąc sprzedaż w Czechach. Polska była dru-

gim krajem regionu, w którym zaktywizo-

wano działania. Gama oferowanych pojaz-

dów jest podzielona na dwie serie. Podsta-

wowa N obejmuje ciężarówki o dmc 3,5, 

5,0, 6,2 i 7,5 t. W trzech pierwszych mode-

lach jest stosowany 3-litrowy diesel o mocy 

150 KM, do napędu ostatniego wykorzy-

stano jednostkę wysokoprężną 5,2 dm3 

o mocy 190 KM. Seria F przeznaczona do 

cięższych zadań obejmuje modele o dmc 

10, 11 i 12 t. Dwa mniejsze są napędzane 

silnikiem 5,2 dm3 regulowanym na moc 

205 KM, w najcięższej odmianie zastoso-

wano jednostkę o pojemności 7,8 dm3, za-

pewniającą moc 240 KM.

Pierwsze wrażenia

My mieliśmy okazję dokładnie się przyj-

rzeć modelowi o dmc 3,5 t ze 150-konnym sil-

nikiem. Z zewnątrz samochód sprawia wra-

żenie bardzo solidnego i przemyślanego. Ma 

duże refl ektory, nisko osadzoną szybę czołową 

oraz szyby boczne z opadającą dolną krawę-

dzią, które do minimum ograniczają martwe 

Nowy wojownik
Od maja br. są u nas dostępne pojazdy ciężarowe Isuzu. Czy na polskim rynku 
jest miejsce dla jeszcze jednej marki?

Środkowy fotel nie ma zagłówka, 
a nie wszystkie zabudowy wymagają 
widoczności przez tylną ścianę. Czy nie 
lepszym rozwiązaniem byłby zagłówek 
demontowany o regulowanej wysokości?

Najbardziej uprzywile-
jowany fotel kierowcy 
ma głęboki profil i jest 
odpowiednio twardy, 
sprzyjając długiej jeździe.

Szeroko otwierane drzwi 
i nisko zamontowany 
stopień ułatwiają 
częste wchodzenie 
i wychodzenie z kabiny.

www.truck-van.pl
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pole wokół samochodu i ułatwiają manewro-

wanie w ciasnych przestrzeniach. Do wnętrza 

prowadzą szerokie drzwi otwierane o 85 stop-

ni, szeroki, nisko osadzony stopień wejściowy 

z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym oraz 

wygodny uchwyt na słupku A. 

W kabinie dominują szarości. Tablica 

rozdzielcza ma proste kształty, z przejrzy-

ście rozmieszczonymi wskaźnikami i prze-

łącznikami. Wszystkie są prawidłowo ozna-

czone i łatwo do nich sięgać. Po lewej stro-

nie umieszczono pokrętło regulacji prędko-

ści obrotowej silnika, co jest przydatne, gdy 

jednostka służy również do napędu zabudo-

wy, np. hakowca.

Standardowe wyposażenie samocho-

du obejmuje podwójne siedzenie dla pasa-

żerów. Środkowe może mieć raczej zastoso-

wanie awaryjne, bo ma płytki profi l, a przed 

nim wystaje obudowa silnika ograniczają-

ca miejsce na nogi. Zrezygnowano też z za-

główka, by nie zasłaniał okna w tylnej ścia-

nie. Jeśli nie jest wykorzystywane, można 

złożyć oparcie, zyskując praktyczny stolik 

z wgłębieniem zabezpieczającym przed spa-

daniem przedmiotów. Skrajne fotele są głęb-

sze i mają zintegrowane zagłówki. W znale-

zieniu odpowiedniej pozycji pomaga regulo-

wana w dwóch płaszczyznach kolumna kie-

rownicy. Rozwiązanie to jest niezbędne, bo 

fotel osadzony na nadkolu nie ma możli-

wości pionowej zmiany położenia. We wnę-

trzu jest wiele schowków, ale mają one nie-

wielką pojemność i mogą głównie służyć do 

przechowywania map, dokumentów itp. Nie 

brakuje jednak miejsca na odłożenie telefo-

nu, okularów czy puszki z napojem. Na ko-

rzyść Isuzu przemawia bardzo bogate wypo-

sażenie standardowe. Obejmuje ono m.in. 

światła przeciwmgielne, zdalnie sterowa-

ny centralny zamek, elektrycznie regulowa-

ne szyby w drzwiach oraz elektrycz-

nie sterowane i podgrzewane 

lusterka. W pojazdach o dmc 

powyżej 5 t jest już kamera 

cofania z dużym wyświetla-

czem, co zapewnia wygod-

niejsze i bezpieczniejsze ma-

newrowanie.

W drogę

W Polsce Isuzu kojarzy się 

głównie ze spółką Isuzu Mo-

tors Polska należącą do kon-

cernu General Motors i Isu-

zu Motors Ltd. Od 1997 r. 

produkuje ona w tyskim za-

kładzie silniki wysokoprężne 

do samochodów osobowych 

GM, do dziś powstało ich tam już ponad 

2 miliony! Taki wynik zobowiązuje, więc 

nabywca użytkowego Isuzu może spodzie-

wać się „udanego” układu napędowego. Już 

po pierwszych kilometrach silnik zaska-

Isuzu N35.150

Dmc (kg) .....................................................................3500
Masa własna podwozia z zabudową (kg) ...................2510
Liczba miejsc .................................................................... 3
Rozstaw osi (mm) .......................................................2800
Długość podwozia (mm) .............................................5255
Średnica zawracania między krawężnikami (m) ............ 9,8
Silnik ..................................................................Isuzu 4JJ1
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemność (cm3) .........................................................2999
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ........................150/110/2800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ...............375/1600÷2800
Skrzynia biegów:............................manualna, 5-stopniowa
Przełożenie przekładni głównej ..................................... 4,1
Średnie zużycie paliwa (l/100 km) ...............................11,1
Przeglądy .....................................................  co 22,500 km
Gwarancja ................................3 lata bez limitu kilometrów 
Cena wersji podstawowej/
testowej (podwozie) (zł netto) .......................85 tys./88 tys.

Zabudowa Hagemann 
wygląda estetycznie, 
ale zabrakło w niej dbałości 
o różne szczegóły.

Taka zabudowa nie jest idealna do przeprowadzek, ale mimo kiep-
skich dróg, delikatny, luźno rozmieszczony ładunek przejechał bez 
uszczerbku prawie 70 km. To dowód na właściwie zestrojone za-
wieszenie Isuzu, które znakomicie pokonuje wszelkie nierówności.

Przy podłodze są 
tylko 4 uchwyty 
chowane w alumi-
niowej listwie, 
a więc zdecydowa-
nie za mało w przy-
padku zabudowy 
plandekowej.

kuje wyjątkowo cichą pracą. Jest elastycz-

ny, żwawo reaguje na każde wciśnięcie pe-

dału przyspieszenia i nawet pod obciąże-

niem pozwala na sprawne wyprzedzanie. 

    * Dotyczy wybranych i wskazanych w rozporz¹dzeniu dróg krajowych.
  ** Dla telefonów stacjonarnych numer bezp³atny.
*** Dla telefonów komórkowych i dzwoni¹cych z zagranicy koszt po³¹czenia zgodnie ze stawk¹ operatora.

viaTOLL
OBOWI¥ZKOWE 
OP£ATY DROGOWE
DLA POJAZDÓW > 3,5 t

   Infolinia: 
   800 101 101**

+ 48 22 521 10 10***

   www.viatoll.pl

> 3,5 t49 *
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W tablicy rozdzielczej trudno doszukać się finezji, ale przynajmniej jest praktyczna. 
Ma duże, dobrze oznaczone przyciski i nie wymaga przyzwyczajenia. Jedynym mankamen-
tem okazał się brak jakiegokolwiek powiadomienia o zapalonych światłach mijania przy 
wychodzeniu z kabiny. Takie rozwiązanie ma się pojawić w następnej generacji pojazdu.

Nad przednią szybą 
znajdują się dwie 
półki, idealne do 
przechowywania 
dokumentów, czapki 
czy rękawic.

Przy zabudowie 
o szerokości 2300 mm
zastosowane wysięgniki 
lusterek są zdecydowanie 
za krótkie. Jeśli nie 
widzi się tylnej krawędzi 
pojazdu, bardzo trudno 
o precyzję przy 
manewrowaniu.

Mimo że przekładnia 
w ciężarowym Isuzu 
ma tylko 5 przełożeń, 
trzeba zapamiętać inny 
schemat pracy skrzyni, 
bo pierwszy bieg jest 
w miejscu drugiego.

Część zasług leży po stronie odpowiednio 

zestopniowanej, manualnej skrzyni biegów 

z 5 przełożeniami. Niestety ma ona rów-

nież wady. Po pierwsze, „jedynka” jest 

w miejscu „dwójki”, co wymaga przyzwyczaje-

nia. Trudno wytłumaczyć takie rozwiązanie, 

zwłaszcza kiedy wszyscy dążą do intuicyjnej 

i ergonomicznej obsługi. Drążek praco-

wał ze znacznym oporem, ale można przy-

puszczać, że po pewnym czasie eksploatacji 

będzie lepiej. Pierwszy bieg jest bardzo 

„krótki”, więc przy jeździe na pusto z po-

wodzeniem można ruszać z „dwójki”, nie 

ustępując osobówkom. Warto pochwa-

lić niskie zużycia paliwa, bo nawet przy 

dynamicznej jeździe z częstymi zatrzy-

maniami, 100-litrowy zbiornik opróż-

nia się powoli.

Wszystkie silniki Isuzu są wyposażone 

w fi ltr cząstek stałych (DPD), podczas gdy 

w redukcji tlenków azotu pomaga układ re-

cyrkulacji spalin (EGR). Dzięki zastosowa-

nym rozwiązaniom spełniają normy EEV 

przewyższające wymagania Euro 5. Filtr DPD 

po zapełnieniu do określonego poziomu ule-

ga automatycznej regeneracji. Kierowca jest 

o tym powiadamiany za pośrednictwem zie-

lonej kontrolki. W sytuacji, gdy proces ten 

nie nastąpi, trzeba ręcznie wymusić rege-

nerację. Gdy zaczyna migać pomarańczo-

wa lampka (najpierw w odstępach 1-se-

kundowych, po pewnym czasie co 1/3 se-

kundy), kierowca jest zobowiązany do za-

trzymania samochodu na niepalnym pod-

łożu i naciśnięcia przycisku regeneracji fi l-

tra cząstek stałych. Zbyt długa jazda w tym 

stanie grozi uszkodzeniem układu. Pro-

ces regeneracji podczas jazdy poza mia-

stem zwykle uruchamia się co ok. 300 km, 

w mieście przy dużych korkach już po prze-

jechaniu nawet 80 km. Trwa od 15 do 20 mi-

nut. Może zdarzyć się sytuacja, że regene-

racja uruchomiła się, a kierowca musi opu-

ścić na chwilę pojazd, np. w celu dostarcze-

nia przesyłki. Chcąc zapobiec niespodziewa-

nej regeneracji, należy wcześniej ją wymusić: 

jeśli żółta kontrolka zapali się tylko na chwi-

lę, proces nie nastąpi szybko, jeśli będzie mi-

gać, warto ją od razu przeprowadzić.

Na zakręcie

Testowy Isuzu był wyposażony w reso-

ry piórowe współpracujące z amortyzato-

rami hydraulicznymi oraz stabilizatora-

mi przy obu osiach. Jadąc „na pusto”, samo-

chód wydaje się twardy, a siedzenia na nad-

kolach potęgują to wrażenie. Pod nominal-

nym obciążeniem jest już zupełnie inaczej: 

zawieszenie znakomicie tłumi wszelkie nie-

równości i można mieć pewność, że na-

wet najbardziej delikatne ładunki nie ule-

gną uszkodzeniu. Samochód jest neutral-

ny nawet wobec głębokich kolein i przechy-

la się na boki w akceptowalnym zakresie. 

Na szczególną uwagę zasługuje jego zwrot-

ność. Egzemplarz testowy o rozstawie osi 

2800 mm potrzebuje do zawrócenia mię-

dzy krawężnikami zaledwie 9,8 m! Dzięki 

temu pozwala na sprawne manewrowanie 

w najciaśniejszych przestrzeniach.

Zabudowa plandekowa czeskiej fi rmy Ha-

gemann z zewnątrz sprawia wrażenie estetycz-

nej. W trakcie krótkiej eksploatacji okazało się 

jednak, że ma kilka mankamentów. Najważ-

niejszy to brak odpowiedniej liczby uchwytów 

do mocowania ładunku – są tylko dwa na stro-

nę. Jeśli trzeba przewieźć coś wysokiego, wiot-

kie drewniane poprzeczki nie gwarantują wła-

ściwego zabezpieczenia. W trakcie załadun-

ku trzeba też było „powalczyć” z tylnymi po-

przeczkami stalowymi, dłuższymi niż rozstaw 

otworów na słupkach zabudowy.

Średni wiek ciężarówki w Polsce to 15 lat. 

Jeśli przedsiębiorcy chcą być bardziej konku-

rencyjni, muszą korzystać z nowszych, bar-

dziej ekonomicznych i niezawodnych roz-

wiązań. Taka sytuacja stwarza dobrą atmos-

ferę do sprzedaży ciężarówek Isuzu. Pojazdy 

te mają oszczędne, trwałe silniki i dobrze za-

gospodarowane kabiny. Ponadto są zwrotne 

i lekkie, dzięki czemu powinny znaleźć zasto-

sowanie nie tylko w dystrybucji, ale także np. 

w branży komunalnej. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz 
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Zapowiadany od dość daw-

na następca Intersta-

ra wreszcie pojawi się

na rynku. Nissan pokłada 

w nim spore nadzieje. W ciągu 

3 lat chce podwoić swój udział 

w europejskim rynku samo-

chodów dostawczych, a poja-

wienie się nowego modelu ma 

ten proces przyspieszyć.

NV400 powstał we współ-

pracy z Renault. Podobień-

stwo do braci: Mastera i Mova-

no jest raczej oczywiste. Mimo 

wszystko udało się stworzyć 

oryginalny przód, który nadaje 

Nissanowi surowy wygląd. 

Dopuszczalna masa NV400 

zawiera się w przedziale od 

2,8 t do 4,5 t. Do wyboru są 

wersje z napędem na przednie 

lub tylne koła, trzy rozstawy 

osi, cztery długości, trzy wyso-

kości oraz pojemność ładowni 

od 8 do 17 m3. 

Dostępnych jest również kil-

ka wersji nadwozia. Oprócz 

fabrycznych furgonów, ofe-

rowane są osobowo-towaro-

we kombi, mikrobusy, a tak-

że samochody samowyładow-

cze oraz skrzyniowe. Wszyst-

kie powstają na miejscu w za-

kładzie. Produkowane są rów-

nież podwozia z kabiną zwykłą 

i brygadową pod specjalistycz-

ną zabudowę.

NV400 oferuje znacznie 

szerszy wachlarz modeli, roz-

miarów i opcji, niż jego po-

przednik. Po raz pierwszy 

w przypadku vanów Nissa-

na można wybrać wersję z na-

pędem na przednie lub tylne 

koła. Przedni napęd oznacza 

niższą masę własną dla więk-

szej ładowności, niższą wyso-

kość ramy i mniejsze spalanie. 

Napęd na tył występuje w mo-

delach o większej ładowności 

i lepiej nadaje się pod cięższe 

zabudowy. Wersje z napędzaną 

tylną osią dostępne są z poje-

dynczym lub podwójnym ogu-

mieniem z tyłu.

Nowy czterocylindrowy, 

16-zaworowy turbo diesel 

z wtryskiem bezpośrednim za-

projektowało Renault. Przy po-

jemności 2,3 litra jest mniejszy 

niż montowana w modelu In-

terstar jednostka 2.5 l dCi, ale 

jego moce: 100, 125 i 150 KM 

– nie różnią się od poprzed-

nich, a wartość momentu ob-

rotowego wzrosła odpowied-

nio do 285, 310 i 350 Nm. 

Wszystkie wersje są zgodne 

z normą Euro 5, a ich kosz-

ty eksploatacji są niższe dzięki 

niższemu spalaniu oraz wydłu-

żonym do 40 tys. km lub dwóch 

lat odstępom między prze-

glądami. Silnik współpracuje 

z sześciobiegową manualną lub 

automatyczną skrzynią biegów.

Nowa kabina jest nieco 

dłuższa niż poprzednio, a sie-

dzenia szersze i dłuższe. Stan-

dardowe wyposażenie obej-

muje poduszki powietrzne 

dla kierowcy i pasażera oraz 

opcjonalnie kurtyny boczne. 

ESP jest dostępne standardo-

wo we wszystkich modelach 

z napędem na tył oraz opcjo-

nalnie z napędem na przód. 

ABS jest standardem.

Wyposażenie obejmuje: klu-

czyk Nissan Intelligent Key, 

NV400 NV400 
nadchodzi
Nissan chce zwiększyć swoją 
obecność na europejskim rynku LCV. 
NV400 ma mu w tym pomóc.

automatyczną klimatyzację, 

automatyczne światła i wy-

cieraczki, światła do jazdy 

dziennej, czujniki parkowa-

nia, tempomat z ogranicz-

nikiem prędkości, komputer 

pokładowy, łączność Blueto-

oth oraz złącze USB. Opcjo-

nalnie dostępna jest także ka-

mera cofania.

Kolejną opcją jest Nissan 

Connect by TomTom. Oprócz 

konwencjonalnych map i wy-

znaczania trasy, można korzy-

stać z TomTom Live Service, 

które przesyła w czasie rzeczy-

wistym raporty dotyczące kor-

ków, ostrzeżenia o stacjonar-

nych i przenośnych radarach, 

prognozy pogody, oraz z Go-

ogle Local Search, bogatej bazy 

danych z aktualnymi informa-

cjami kontaktowymi milionów 

fi rm i usługodawców. 

Rozpoczęcie produkcji nowe-

go modelu zaplanowano na sty-

czeń 2012. W salonach NV400

powinien się pojawić w poło-

wie lutego. ▐

Fot. Nissan
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Ś więtowanie rozpoczęto

 w Centrum Kopernika 

 w Warszawie, mieście

gdzie 100 lat temu zawiązało 

się pierwsze, polskie przedsta-

wicielstwo marki Continental. 

Na uroczystą galę przybyli licz-

ni goście: klienci, dystrybutorzy 

i kooperanci. Wieczór przebiegał 

w atmosferze wspomnień i tech-

nologicznych osiągnięć. Po za-

kończeniu części ofi cjalnej, go-

ście wspólnie oglądali mecz pił-

ki nożnej Polska – Niemcy. Emo-

cji było wiele. Mecz zakończył się 

wynikiem 2:2, co zaskoczyło wie-

lu kibiców.

140 lat innowacji

Niemiecka marka powstała 

w 1871 r. w Hanowerze. Do roku 

1900 produkowano tam głów-

nie gumowe produkty techniczne 

i ogumienie do powozów, po-

tem również do rowerów. Póź-

niej fi rma skupiła się na oponach 

do samochodów, w tym wyścigo-

wych. Pojazdy z oponami Con-

tinental wygrywały zawody, co 

było sporym powodem do dumy. 

W 1961 r. rozpoczęła się glo-

balizacja. Firma zaczęła wcho-

dzić na rynki międzynarodowe. 

Oczywiście w Polsce była zna-

We wrześniu Continental obchodził 
podwójne urodziny. 
Firma właśnie skończyła 140 lat, 
a od 100 jest obecna w naszym kraju.

Nikolai Setzer, 
członek zarządu spółki Continental AG

„Mamy trzecią pozycję na rynku, jeże-
li chodzi o dostawy dla sektora motoryza-
cyjnego. Należymy do największych do-
stawców na świecie”.

Nikolai Setzer, członek zarządu, Dział Opony 
Continental AG kroi urodzinowy tort. Obok Piotr Zielak, 
dyrektor generalny, Continental Opony Polska.

Podwójny Podwójny jubileuszjubileusz

na już do wielu lat. Continen-

tal zaczął się rozrastać w Europie 

i Ameryce Północnej, gdzie wy-

kupił udziały w fi rmie General 

Tire. W 1991 r. wszedł ze swoją 

ofertą do Azji i Afryki. W 2007 r. 

stał się dużym, światowym do-

stawcą dla branży motoryzacyj-

nej. Teraz może się pochwalić 

sporym udziałem w rynku. 40% 

produktów Continentala dostar-

czanych na rynek to produkty 

gumowe. „Mamy trzecią pozy-

cję na rynku, jeżeli chodzi o do-

stawy dla sektora motoryzacyj-

nego. Należymy do największych 

dostawców na świecie” – podkre-

śla Nikolai Setzer, członek zarzą-

du spółki Continental AG.

Polska dla fi rmy Continen-

tal jest bardzo atrakcyjnym ryn-

kiem. I nie chodzi tu tylko o dłu-

goletnią tradycję, ale również 

o bliskość rynków, którymi Con-

tinental jest teraz bardzo zain-

teresowany, m.in. kraje nadbał-

tyckie i Ukraina. „Nasza pozycja 

w Polsce jest bardzo silna. Zaj-

mujemy tutaj drugie miejsce jako 

dostawca opon i cały czas dążymy 

do tego, żeby jeszcze bardziej się 

umocnić” – dodał Nikolai Setzer. 

Dla fi rmy bardzo ważne jest bez-

pieczeństwo. „Działamy z pasją 

i chcemy, żeby nasze opony miały 

najlepsze parametry” – podkreśla 

Nikolai Setzer.

Czas inwestycji

W 2010 r. Continental miał 

sprzedaż na poziomie 26 mld 

euro, ten rok planuje zakończyć 

z wynikiem ponad 29 mld euro, 

czyli zakładany wzrost ma wy-

nieść 10%. Specjalny program in-

westycyjny pochłonie dodatko-

wy 1 mld euro. 700 mln zosta-

nie zainwestowanych w krajach 

BRIC, a reszta w Europie. W Eu-

ropie fi rma skupi się na likwida-

cji zastojów, czyli wąskich gar-

deł. Zainwestuje więc w zwięk-

szenie mocy przerobowych 

i podnoszenie mocy produk-

cyjnych. Firma zbuduje zakład 

w Kałudze, w Rosji. Zakłada się, 

że produkcja ruszy tam w 2013 r.

i będzie wynosić 4 mln opon 

rocznie. W tym roku przejęto 

w Indiach fi rmę Modi Tyres, któ-

ra korzysta z technologii typowej 

dla Indii, gdzie opony muszą wie-

le znosić ze względu na fatalny 

stan dróg. Continental zmoderni-

zuje tamtejsze zakłady, skupiając 

swoje wysiłki na produkcji opon 

radialnych, do pojazdów osobo-

wych i dostawczych. Natomiast 
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w Stanach Zjednoczonych podwo-

jono moc produkcyjną. Obecnie 

fi rma zastanawia się nad inwesty-

cją w nowy zakład, licząc na duży 

wzrost na tym rynku. Również 

w Brazylii produkcja ma wzro-

snąć dwukrotnie z 4,5 do 9 mln 

opon rocznie. Firma ma nadzie-

ję, że uda jej się zwiększyć tam 

także udział w rynku. Inwesty-

cje nie ominęły też Państwa Środ-

ka. W Chinach wiosną tego roku 

ruszył nowy zakład produkcyj-

ny. Może on produkować 4 mln 

opon rocznie, jego maksymal-

na zdolność ma sięgnąć 16 mln. 

To wszystko ma współgrać z dal-

szym rozwojem i wzmacnianiem 

pozycji fi rmy na światowym ryn-

ku. A wzrost mocy produkcyj-

nej ma zaspokoić wciąż nienasyco-

ny popyt.

Przecieranie szlaku

Polska jest jednym z krajów, 

w których Continental jest obec-

ny najdłużej. Opony tego produ-

centa pojawiły się wraz z pierw-

szymi pojazdami. Na począt-

ku XX wieku, w 1911 r. powstało 

u nas pierwsze przedstawiciel-

stwo fi rmy Continental.

Fatalny stan dróg zmuszał 

do częstej wymiany ogumie-

nia. W tym czasie opona poko-

nywała średnio 4000÷5000 km. 

Dwukrotnie mniej niż na zacho-

dzie Europy. Najlepiej na pol-

skich drogach radziły sobie opo-

ny Continental Cord o mocnej 

konstrukcji i bieżniku przystoso-

wanym do trudnych warunków 

drogowych oraz wprowadzo-

ne w 1921 r. opony Continental 

Ballon, potocznie zwane „balo-

nami”, które zapewniały wysoki 

komfort jazdy. 

W latach 20. ubiegłego wieku 

po polskich drogach jeździło za-

ledwie kilka tysięcy samochodów. 

Większość w Warszawie i okoli-

cy. Kiepskie drogi, niski standard 

życia i lata wielkiego kryzysu nie 

sprzyjały rozwojowi motoryza-

cji. Zmniejszyła się liczba sprze-

dawanych i zarejestrowanych aut, 

a koszt ich eksploatacji przekra-

czał niekiedy cenę zakupu. Mię-

dzy innymi z tego względu już 

w 1924 r. Continental zwracał 

uwagę na możliwość ograniczenia 

zużycia paliwa dzięki obniżonym 

oporom toczenia opony Cord. 

W 1926 r. wydano również „Atlas 

Polski Continental dla automobili-

Towar deficytowy

W latach 50. fi rma Continen-

tal nie posiadała własnego przed-

stawicielstwa na terenie Polski. 

W tamtym czasie sprowadzano 

z Niemiec niewiele opon, głów-

nie na potrzeby instytucji państwo-

wych. Łatwiej było wtedy kupić sa-

mochód dobrej klasy niż komplet 

nowych opon. Zdarzało się, że z po-

wodu braku ogumienia 20% skła-

dów przedsiębiorstw komunika-

cji miejskiej nie wyjeżdżało w trasy.

Opony Continental były dostęp-

ne dla obywateli PRL jako wypo-

sażenie fabryczne tzw. „odrzutów 

z eksportu” albo w sieci detalicznej 

Pewex. Dopiero zmiany polityczne 

1989 r. umożliwiły powrót marki 

na polski rynek. Początkowo opo-

ny były sprowadzane przez nieza-

leżnych dystrybutorów. W styczniu 

1997 r. powstało ofi cjalne przedsta-

wicielstwo – Continental Opony 

Polska Sp. z o.o. Od stycznia 1999 r.

fi rma jest importerem opon Con-

tinental oraz marek Uniroyal, Ba-

rum, Semperit, Mabor, Gislaved, 

Viking i General Tire.

Obecnie Polska z szybko rosną-

cym zapotrzebowaniem na nowe 

ogumienie pozostaje dla fi rmy 

Continental jednym z kluczowych 

rynków w Europie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Continental

Fakty i liczby

▐ 26 mld euro – wartość sprzedaży w 2010 r.
▐ 148 228 zatrudnionych pracowników na całym świecie
▐ 194 placówki w 38 krajach

140 lat w skrócie
▐ 1871 powstanie spółki Continental, która produkuje 
  m.in. koła ogumione masywami do wozów i rowerów 
  oraz tkaniny gumowe
▐ 1889 pierwsza opona Continental do samochodów
▐ 1900 Continental dostarcza gumową tkaninę do poszycia 
  kadłuba pierwszych sterowców von Zeppelina
▐ 1904 pierwsza opona samochodowa z bieżnikiem
▐ 1908 Continental wprowadza wymienną obręcz koła, 
  która skraca czas wymiany opony
▐ 1911 wyścigowy Blitzen-Benz na oponach Continentala 
  przekracza 200 km/h i bije kilka światowych rekordów
  prędkości
▐ 1921 opona Continental Ballon staje się przebojem rynkowym
▐ 1935 Continetal Gelande Reifen – pierwsza na świecie 
  seryjnie produkowana opona z bieżnikiem terenowym 
  do samochodów osobowych i ciężarowych
▐ 1936 pierwsza opona wykonana z mieszanki z udziałem 
  syntetycznego kauczuku 
▐ 1943 prototyp opony radialnej
▐ 1952 pierwsza na świecie seryjnie produkowana opona 
  dostosowana do warunków zimowych – Continental M+S
▐ 1955 pierwsza bezdętkowa opona
▐ 1960 pierwsza radialna opona produkowana seryjnie
▐ 1967 otwarcie toru doświadczalnego Contidrom do testowania 
  ogumienia
▐ 1968 opona Continental TT zaprojektowana z udziałem 
  komputera
▐ 1981 początek prac nad oponą z obniżonymi oporami 
  toczenia
▐ 1984 system CTS umożliwiający jazdę mimo uszkodzenia 
  opony
▐ 2007 opona ContiSportContact Vmax wpisana 
  do Księgi Rekordów Guinnessa – najszybsza 
  na świecie opona produkowana seryjnie

stów z 1 mapą ogólną i 20 mapa-

mi poszczególnymi”, który miał 

wspierać kierowców w podróży.

Kilka lat przed rozpoczęciem 

II wojny światowej sytuacja na 

polskim rynku znacznie się popra-

wiła. W 1935 r. było zarejestrowa-

nych około 34 tys. samochodów, 

w tym 14 tys. aut osobowych. 

Wśród nich były również pojaz-

dy sprowadzane z Niemiec, spo-

śród których 80% miało opony 

Continental. W tym okresie opo-

na samochodowa miała przebieg 

20÷30 tys. km. 

Wówczas również Continen-

tal wprowadził do swojej oferty 

pierwsze na świecie produkowa-

ne seryjnie opony Gelände Rei-

fen z bieżnikiem terenowym do 

samochodów osobowych i cięża-

rowych. W Polsce upowszechnia-

ły się nowości technologiczne za-

stosowane w produktach Conti-

nental: syntetyczny kauczuk oraz 

bieżnik z lamelami. Rozwiąza-

nia te zapewniały odporność na 

działanie czynników chemicz-

nych, lepsze właściwości gumy 

w skrajnych temperaturach oraz 

lepszą przyczepność na mokrych 

i zabłoconych nawierzchniach. 

Mimo widocznego postępu mo-

toryzacyjnego, pod koniec lat 30. 

zaledwie 7% dróg krajowych mia-

ło nawierzchnię umożliwiającą 

podróż samochodem.

Udział poszczególnych grup produktowych 
Continentala w całej sprzedaży w 2010 r.

opony do pojazdów osobowych i lekkich dostawczych
opony ciężarowe
podwozie i systemy bezpieczeństwa
wnętrze i elektronika
ContiTech, techniczne produkty gumowe
układ napędowy
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wek wolframowych znacznie szybciej ak-

tywuje się, jest dobrze widoczne w każ-

dych warunkach i rzadko ulega awariom. 

Zwykłe żarówki nie są trwałe, zwłaszcza 

jeśli występują wstrząsy, np. podczas zała-

dunku przyczepy lub jeździe po nierównej 

drodze.

Ciekawym pojazdem jest przyczepa do 

bel, powstała jako efekt modernizacji stan-

dardowego produktu. Zamontowano do 

niej ramiona sterowane hydraulicznie, 

a między nimi barierki zabezpieczające ła-

dunek przed wypadnięciem. Takie roz-

wiązanie znacznie przyspiesza zwózkę, bo 

nie trzeba spinać bel pasami do mocowa-

nia ładunku. Głównymi odbiorcami mają 

być rolnicy posiadający gospodarstwa rzę-

du 500÷1000 ha, którzy nie mają zbyt wiele 

czasu na zbiory i wydajność pracy jest dla 

nich bardzo ważna.

Lepsze wrogiem 
dobrego

Firma Zasław w tym roku skupiła się 

głównie na dopracowaniu istniejących 

produktów, choć niebawem pojawi się cał-

kowicie nowy pojazd. Będzie to przyczepa 

objętościowa 24 m3 z 2-osiowym podwo-

ziem i zawieszeniem typu boogi. W stan-

dardowej kompletacji znajdzie się m.in. 

tylna klapa podnoszona hydraulicznie 

oraz resorowany zaczep. Za dopłatą bę-

dzie można otrzymać m.in. 50-centyme-

trowe nadstawki zwiększające pojemność 

przyczepy do 33 m3, zaczep automatyczny, 

plandekę i koło zapasowe. Firma planuje 

w 2012 r. sprzedać ok. 40-50 sztuk nowe-

go pojazdu. Jego zasadniczym przeznacze-

niem ma być transport buraków, ziemnia-

ków czy kiszonek.

Zasław wciąż udoskonala swoje produk-

ty pod względem konstrukcyjnym i este-

tycznym oraz ujednolica ofertę. Wcześniej 

pojazdy dla rolnictwa powstawały w dwóch 

zakładach: w Zagórzu k. Sanoka oraz 

w Andrychowie, teraz ich produkcja odby-

wa się tylko w drugiej fabryce. Wiązało się to 

z pewnymi niewielkimi różnicami. W obu 

lokalizacjach są biura konstrukcyjne, więc 

np. drabinki czy pomosty robocze różniły 

się nieco między sobą. Obecnie wszystkie, 

nawet najdrobniejsze detale w całej gamie 

pojazdów są jednakowe.

Jednym z produktów przywiezionych do 

Bednar była 8-tonowa przyczepa w wymia-

rze paletowym (szerokość 2,42 m) o długo-

ści skrzyni 4,5 m. Ma ona bardzo bogate wy-

posażenie standardowe obejmujące m.in.: 

50-centymetrowe nadstawki (burty rów-

nież mają wysokość 50 cm), dwuobwodową 

pneumatykę, wyprowadzenia hydrauliczne 

  W polu  W polu  
i na drodzei na drodze

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show to zdecydowanie największa 
impreza targowa w Polsce i trzecia tego typu na świecie. 
Miejsca ustępuje tylko Agritechnice w Hanowerze i Simie w Paryżu.

W 
 tym roku do Bednar przyjechało 

 690 wystawców z 15 krajów, swoje 

 produkty prezentowali na łącznej 

powierzchni 170 tys. m2 (40 tys. m2 prze-

znaczono na pokazy dynamiczne). Przez 

4 dni na targach pojawiło się 125 tys. rol-

ników z całej Polski. Na inauguracji wysta-

wy przedstawiono też nowy plan imprez. 

W przyszłym roku, zamiast dwóch wystaw 

Zielone Agro Show i Polskie Zboża, od-

będzie się tylko jedna pod nazwą Polskie 

Zboża – Zielone Agro Show w Kąkolewie, 

w dniach od 1 do 3 czerwca. Dzięki takie-

mu scaleniu, targi będą jeszcze większe 

i na pewno ciekawsze. 

Lekko i efektywnie

Stałym uczestnikiem Agro Show jest Za-

kład Mechaniczny Metaltech z Mirosław-

ca, specjalizujący się w produkcji środków 

transportu dla rolnictwa. W tym roku na 

targach prezentowano m.in. zmodernizo-

wane przyczepy serii DB. Mają one obro-

towy kosz koła zapasowego, który łatwo 

można wyjąć poza obrys naczepy. Nowe 

rozwiązanie minimalizuje wysiłek przy 

zmianie koła i skraca czas przeprowadze-

nia operacji. W całej gamie pojazdów za-

stosowano też kompletne oświetlenie LED, 

które w porównaniu do tradycyjnych żaró-
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i pneumatyczne do drugiej przyczepy, sztyw-

ny tylny zaczep, centralny zamek ryglujący 

burty oraz trójstronny wywrót. W opcji jest 

dostępny pomost roboczy na przedniej ścia-

nie, plandeka, tylny zaczep automatyczny 

i koło zapasowe z wieszakiem.

Dotychczas w przyczepach 6- i 8-tono-

wych stosowano ramy z profi lu zamknięte-

go. Teraz wszystkie przyczepy 6÷14 t mają 

ramy wykonane z dwuteownika (tak jak 

w naczepach), dzięki czemu są one wytrzy-

malsze, stabilniejsze, a przede wszystkim 

bardziej skrętne, przez co lepiej pracują na 

nierównych drogach. W rolnictwie ma to 

duże znaczenie, bo dojazd do pól często 

jest utrudniony.

Pojazdy Zasław cieszą się coraz więk-

szym zainteresowaniem. Wynika to 

przede wszystkim z długiej tradycji fi r-

my, doświadczenia oraz szerokiej gamy 

produktów odpowiadających różnym za-

stosowaniom. Choć rynek notuje 16% 

spadek, do końca września Zasław potro-

ił liczbę sprzedanych jednostek w porów-

naniu do analogicznego okresu w zesz-

łym roku.

Rozwiązania Ruukki dla rolnictwa

Adam Nejman - Sales Manager       502 190 902
Marcin Dworecki - Product Engineer       662 090 276

Waga ciężka

Na Agro Show nie zabrakło też fi r-

my Timex, która od roku jest general-

nym importerem produktów Kässboh-

rer. Taką działalność prowadzono już 

w latach 1985-1993, więc jest to niejako 

powrót do korzeni. Jednym z prezentowa-

nych pojazdów była 4-osiowa naczepa ni-

skopodwoziowa, przeznaczona do trans-

portu maszyn rolniczych, budowlanych 

oraz różnych ładunków ponadnormatyw-

Rozwiązania zastosowane w nowych 
przyczepach Metaltech czynią je 
pojazdami łatwiejszymi w obsłudze 
i mniej awaryjnymi. Zmiana koła nie 
wymaga praktyczne żadnego wysiłku.

System zabezpieczenia ładunku sterowany hydraulicznie 
został na razie wprowadzony tylko do największego 
modelu, który mieści 32 bele. Takie rozwiązanie 
znacznie podnosi cenę pojazdu, więc przy mniejszych 
jednostkach od razu byłoby skazane na niepowodzenie.

Wszystkie przyczepy Zasław wyróżniają się trwa-
łą konstrukcją i przemyślanymi rozwiązaniami, 
a do tego są wykonane bardzo estetycznie. 
Teraz w każdym pojeździe jest stosowana rama 
z dwuteownika lepiej podatna na skręcanie.
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Koncern Ruukki pochodzi z Finlandii, 

od lat 60. jest specjalistą w branży stalo-

wej. Ma trzy główne dywizje: Ruukki Me-

tals, Ruukki Construction oraz Rukki En-

gineering. Pierwsza z nich obejmuje tra-

dycyjny przemysł hutniczy i jest odpowie-

dzialna za wyroby ze stali oraz towarzyszą-

ce im usług prefabrykacji, logistyki, składo-

wania, a także działalność centrów serwi-

sowych stali. Ruukki Metals oferuje szero-

ki zakres stali specjalnych – wysokowytrzy-

małych i trudnościeralnych, które umożli-

wiają zmniejszenie masy konstrukcji, przy 

jednoczesnej poprawie ich wytrzymałości 

i innych parametrów technicznych oraz wy-

dłużeniu czasu eksploatacji. Ruukki Con-

struction to z kolei efektywne, oszczędzają-

ce czas rozwiązania ze stali dla budownic-

twa. Ostatnia dywizja zajmuje się dostarcza-

niem gotowych komponentów dla przemy-

słu maszynowego. Na targach Agro Show 

reprezentowano dywizję Ruukki Metals, bo 

jedną z grup klientów są właśnie producen-

ci maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Zakres 

tych produktów jest bardzo szeroki – obej-

muje np. przyczepy, ale również pługi czy 

silosy zbożowe. Koncern Ruukki dysponu-

je w Polsce nowoczesnym centrum serwi-

sowym, gdzie odbywa się cięcie blach pla-

zmą, spawanie laserem, można je też do-

wolnie giąć. Dzięki takiemu zapleczu, fi rma 

jest w stanie zapewnić gotowe podzespoły, 

idealnie dopasowane do różnych potrzeb. 

Z rozwiązań i materiałów Ruukki korzysta 

już kilkunastu polskich producentów sprzę-

tu rolniczego.

Nie tylko do słomy

Szeroki wybór pojazdów dla rolnictwa 

ma też Wielton. W Bednarach pokaza-

no m.in. przyczepę do balotów z dodatko-

wą opcją w postaci kłonic, które umożli-

wiają transport drewna. Wszystkie kłoni-

ce są przykręcane na jedną śrubę, co za-

pewnia łatwą i szybką zmianę konfi gura-

cji pojazdu. Przyczepa ma szerokość pale-

tową, więc można ją też wykorzystać np. 

do przewozu ziemniaków w skrzynio-pa-

letach. Na targach zaprezentowano wersję 

3-osiową, choć w ofercie jest też odmiana 

na dwóch osiach. Te przyczepy są produ-

kowane od 2 lat i cieszą się bardzo dużym 

powodzeniem. W tym roku do połowy 

września sprzedano ich ponad 100 sztuk.

Podobna sytuacja dotyczy też przyczep 

objętościowych, zapewniających wydajny 

transport kiszonek, ziemniaków, buraków 

czy zbóż. Są one chętnie kupowane nie tyl-

ko przez polskich rolników, ale również 

trafi ają na rynek niemiecki i czeski.

Rozmach wystawy Agro Show, jak rów-

nież satysfakcjonująca frekwencja wśród 

zwiedzających dobrze świadczą o polskim 

rolnictwie. Wprawdzie jest jeszcze dużo do 

zrobienia, ale na nasze pola coraz częściej 

trafi a sprzęt z „najwyższej półki”. Motorem 

zachodzących zmian są przede wszyst-

kim dotacje z UE przyznawane w ramach 

PROW 2007–2013. Choć ten okres powoli 

dobiega końca, branża może spać spokoj-

nie. Niezależnie od rozwoju wspólnej po-

lityki rolnej wszystko wskazuje na to, że 

polscy rolnicy w okresie 2014–2020 nadal 

będą mogli liczyć na dalszy, znaczący stru-

mień środków. To pozwoli na kontynuację 

unowocześniania gospodarstw, a w efekcie 

wzrost ich konkurencyjności w porówna-

niu do państw „starej” Unii. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, R. Romaniuk, PIGMIUR

nych. Naczepa ta jest wydłużana o 6 m (ze 

skokiem co 0,5 m) i poszerzana o 30 cm 

z każdej strony, co umożliwia transport 

pojazdów o szerokości przekraczającej 

2,5 m. W sprawnym załadunku pomaga-

ją hydrauliczne rampy najazdowe. Nacze-

pa przywieziona do Bednar miała nośność 

58 t, dzięki czemu z łatwością poradzi so-

bie z najcięższym sprzętem wykorzystywa-

nym w rolnictwie. W ofercie Kässbohrer są 

jeszcze naczepy niskopodwoziowe 3-osio-

we stałe, aż po 5-osiowe wydłużane o 6 m. 

Drugim prezentowanym pojazdem był 

silos samowyładowczy o pojemności 60 m3. 

Taki pojazd świetnie nadaje się do przewo-

zu różnego rodzaju granulatów, może to 

być np. cukier, płatki kukurydziane, ale tak-

że zboże czy mąka. Oferta tych naczep rów-

nież jest rozbudowana i każdy powinien 

znaleźć dla siebie odpowiednie rozwiąza-

nie. Najmniejsze silosy Kässbohrer mają 

pojemność 40 m3, największe aż 90 m3.

Synonim jakości

Nowoczesne rolnictwo wymaga nowo-

czesnego sprzętu. Zazwyczaj jest on dro-

gi i ma służyć wiele lat, warto więc zwró-

cić uwagę, jak i z czego został wykonany. 

Jeśli na maszynie zauważymy znak Ruukki

Raex albo Ruukki Optim, można mieć 

pewność, że do jej budowy zastosowano 

najlepsze stale i technologie.

Możliwości Ruukki są praktycznie nieograniczone. 
Koncern dostarcza najlepsze stale, ale także 
gotowe półprodukty wykorzystywane do budowy 
pojazdów czy maszyn rolniczych.

Naczepy niskopodwoziowe chętnie kupują 
firmy transportowe, które świadczą usługi na 
potrzeby rolnictwa, ale także duże gospodarstwa 
przewożące sprzęt między swoimi ośrodkami.

Przyczepa tandemowa Zasław D-762 
ma zawieszenie wielopiórowe, 
zapewniające jednakowe obciążenie kół 
przy przejeżdżaniu bruzd, przeorów itp.

Trzyosiowa przyczepa Wielton ma ręcznie 
wysuwaną przedłużkę o 85 cm i mieści 
42 baloty. Na mniejszą odmianę 2-osiową 
wchodzą 24 baloty.

Przyczepa skorupowa Wielton 
może być wyposażona w plandekę 
do zasypu zapobiegającą obijaniu 
np. ziemniaków.
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