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TruckTruckVan&

Pojazdy ciężarowe ciągle wywołują wiele emocji wśród innych uczestników ruchu. 
Zawalidrogi, które swoimi rozmiarami tylko zajmują cenną powierzchnię jezdni. 
Potwory wzbudzające strach i niechęć. Zbędny balast, który najchętniej wysłalibyśmy na… 
tory. Jak łatwo zapominamy o ich roli w codziennym życiu! Pod wielką masą kryją się rzeczy 
niezbędne w każdym domu. Ciężarówki pokonują setki kilometrów, by zaspokoić potrzeby 
wielu ludzi. Każdy centymetr sześcienny ładowni jest dobrze wykorzystany. Nikt nie 
lubi przewozów „na pusto”. Ostry osąd społeczny wydaje się być bardzo niesprawiedliwym. 
A jak to wygląda u innych? Po naszych drogach jeździ mnóstwo aut osobowych, które 
oprócz kierowców przewożą całą górę powietrza. Dla kogo? Nie wiadomo… Warto się 

zastanowić, jak wiele one zajmują 
miejsca na naszych drogach 
i ile go marnują. Nie mówiąc już 
o kosztach paliwa czy emisji spalin. 
Zgodnie ze statystykami GUS 
w 2010 r. w Polsce było zarejestro-
wanych prawie 3 mln pojazdów 
ciężarowych i ponad 17 mln aut 
osobowych. Jeżeli w każdym z nich 
jest 5 miejsc, zakładając, że w Polsce 
mieszka 38 mln ludzi, pustych po-
zostaje 47 mln foteli. Z tej statystyki 
wynika również, że na jeden samo-
chód osobowy przypada 2,2 osoby. 

W tej sytuacji może zamiast wdrażać drogie rozwiązania, warto zastanowić się nad prostym 
wyjściem. W hiszpańskim mieście Kadyks na tamtejszym uniwersytecie wdrożono projekt 
zatytułowany „Podziel się samochodem”, który promuje efektywne korzystanie z prywat-
nych środków transportu. Każdy kto zabierze ze sobą przynajmniej dwóch pasażerów, 
ma zagwarantowane darmowe miejsce parkingowe. W ten sposób ograniczono ruch na 
drogach dojazdowych i emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo udało się 
również pozbyć problemu związanego z dojazdem na uczelnię, która jest położona z dala 
od miasta i komunikacji publicznej. 
My też to znamy. Kiedyś podróżowanie po Polsce autostopem było bardzo popularne. 
Wiązało się z przygodą, ale miało też inne oblicze, codziennej drogi do pracy czy 
szkoły. Zwyczaj ten praktycznie zanikł. A szkoda. �

Katarzyna Dziewicka
��k.dziewicka@truck-van.pl
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Odchudzanie wydatków ze
Scanią nie zmusza do gim-
nastyki. Szwedzi, jak zwy-

kle, proponują sposoby prak-
tyczne, wygodne i elastyczne. 

Zawsze mo�na 
lepiej

„Ecolution by Scania” zawie-
ra szereg produktów i usług, 
których celem jest zmniejsze-
nie kosztów użytkowania i od-
działywania pojazdów na śro-
dowisko naturalne. Polega-
ją one z jednej strony na wła-
ściwym skompletowaniu wy-
posażenia ciężarówki, z dru-
giej zaś na wprowadzeniu w ży-
cie racjonalnego sposobu jej 
eksploatacji. Chodzi nie tylko 

o ekonomiczny styl jazdy, ale 
właściwą obsługę i racjonalne 
planowanie pracy. 

Przy doborze wyposaże-
nia brany jest pod uwagę spo-
sób wykorzystywania pojaz-
du. W ciężarówkach używa-
nych w mieście, można zdecy-
dować się na silnik napędza-
ny paliwem alternatywnym, na 
przykład etanolem. Stosunkowo 

biodiesel. Szwedzi chętnie wi-
dzieliby biodiesel w pojazdach 
używanych w budownictwie 
czy leśnictwie. 

Ecolution zawiera również 
propozycje dla transportu da-
lekiego. Tym lepsze, że możliwe 
do zastosowania „tu i teraz” bez 
ponoszenia wysokich nakładów 
inwestycyjnych. Zaczyna się od 
specyfi kacji pojazdu. Z typowe-

Scania ma w�asny pomys�, jak je�dzi� oszcz�dnie. W�a�ciwa ci��arówka jest wa�nym, 
ale nie jedynym elementem uk�adanki.

cichy i emitujący mało szkodli-
wych spalin. Etanol, jako paliwo 
odnawialne sam w sobie podno-
si walory ekologiczne ciężarów-
ki. Alternatywą jest biogaz lub 

go w dalekim transporcie ciągni-
ka siodłowego można sporo wy-
cisnąć. 

Zmniejszeniu oporu aerody-
namicznego służą spojlery da-

chowe i boczne oraz osłony bo-
ków, na wysokości kół. Opory 
toczenia są redukowane przez 
opony z rodziny Michelin Ener-
gy SaverGreen o rozmiarze 
315/70. Zmniejszeniu masy wła-
snej ciągnika służy zastosowa-
nie lekkiej ramy z siodłem umo-
cowanym do niej bezpośrednio 
oraz zawieszenie powietrzne na 
czterech poduszkach. Dalszą re-

dukcję uzyskuje się, montując 
felgi z lekkich stopów. 

Układ napędowy jest zestro-
jony tak, aby silnik jak najczę-
ściej i jak najdłużej pracował 

» Ecolution by Scania zawiera produkty i usługi, których celem 
jest zmniejszenie kosztów użytkowania pojazdów «

Na ka�dymNa ka�dym kroku kroku
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w zakresie obrotów optymalnym 
dla niskiego zużycia paliwa. Stąd 
układ zautomatyzowanej zmia-
ny biegów Opticruise, do któ-
rego polecane jest „szybkie” 
przełożenie mostu. Zmniejsze-
niu wydatków na paliwo sprzy-
ja również ogranicznik prędko-
ści ustawiony na 85 km/h. 

Wyposażenie oferowane w ra-
mach Ecolution podnosi oczy-

kwartał. W ten sposób wiedza 
i umiejętności nabyte przez kie-
rowców na szkoleniach, nie ula-
tują z biegiem czasu. 

Ostatnim wreszcie elemen-
tem „Ecolution by Scania” jest 
pakiet serwisowy Maintenan-
ce+. Sprowadza się on do skru-
pulatnej kontroli parametrów, 
zalecanej przez instrukcję ob-
sługi i zdrowy rozsądek, ale 

» Podstawowy wariant FMS Monitoring 
w nowych ciężarówkach Scania 

jest za darmo «

wiście cenę pojazdu, ale szyb-
ko się zwraca. Ponadto nabywca 
może je modyfi kować, stosow-
nie do własnych potrzeb. Moż-
na np. zrezygnować z lekkich 
i efektownych, ale drogich alu-
miniowych felg. Według wymo-
gów Ecolution można wyposa-
żyć pojazdy nowe lub te, które 
już są używane w fi rmie. 

Kolejnym etapem działań jest 
szkolenie kierowców. Pierw-
sze odbywa się po czterech ty-
godniach od chwili odebrania 
ciężarówki. Następne – stosow-
nie do potrzeb. Z czasem efekty 
szkoleń słabną i powtarzanie ich 
w uproszczonej, praktycznej for-
mie pomaga utrwalić dobre na-
wyki u kierowców. 

W rozpoznaniu i rozwiąza-
niu problemów pomaga kolejny 
element pakietu Ecolution: Sca-
nia Fleet Management System 
(FMS). Jest to rodzaj systemu te-
lematycznego, którego podsta-
wowym zadaniem jest monito-
rowanie zużycia paliwa przez 
poszczególne pojazdy i konkret-
nych kierowców. W bogatszych 
wariantach FMS spełnia rów-
nież szereg innych funkcji wspo-
magających zarządzanie tabo-
rem. Sam w sobie niewiele może 
jednak zdziałać. Dlatego w ra-
mach Ecolution, fi rmę wspie-
ra trener. Jest jej stałym partne-
rem, który posiłkując się rapor-
tami z FMS, wykrywa punkty 
zapalne i w dalece zindywidu-
alizowany sposób szkoli kierow-
ców. Jego opieka trwa cztery lata. 
W pierwszym roku odbywa on 
rozmowy z kierowcami co mie-
siąc. W następnych latach co 

trudnej do wyegzekwowania 
w praktyce. Obejmuje między 
innymi trywialne i przez to no-
torycznie lekceważone czyn-
ności, jak sprawdzenie usta-
wienia spojlerów czy ciśnienia 
w oponach ciągnika i nacze-
py. Informacje o punktach po-
jazdu wymagających szcze-
gólnej uwagi są na bieżąco prze-
kazywane kierowcy. 

Czerwone, �ó�te, zielone

Pełny efekt daje współ-
działanie wszystkich elemen-
tów pakietu Ecolution. Jednak 
w warunkach, w jakich pra-
cuje obecnie większość pol-
skich przewoźników znacznie 
może pomóc sam system FMS. 
Jest użyteczny nie tylko w da-
lekim transporcie, ale również 
w dystrybucji wszelkiego rodza-
ju dóbr: od bułek po beton. Sko-
rzystać mogą również przedsię-
biorstwa, których samochody 
nie jeżdżą daleko: np. fi rmy ko-
munalne, żwirownie czy kopal-
nie odkrywkowe. FMS oferowa-
ny jest również do autobusów. 

Zbiera on i rejestruje klu-
czowe dane o pracy kierow-
ców i samochodów. Na ich pod-
stawie tworzy raporty. Wykry-
wa głównie nadmierne zuży-
cie paliwa, ale nie tylko. Może 
posłużyć również do określa-
nia pozycji pojazdu oraz za-
rządzania fl otą. Dostępny jest 
w trzech pakietach: 

1. Monitoring – przygotowu-
je raporty tygodniowe, miesięcz-
ne i roczne, po czym wysyła je 

> jakie elementy bezpośrednio i pośrednio 
wpływają na koszty działania działu transportu 
i firmy przewozowej?

> jak świadomie i mądrze ograniczać wydatki?
> jak zwiększać efektywność, bezpieczeństwo 

i wydajność firmy?

Na Spotkaniach Transportowych poznasz 
rozwiązania, które pozwolą osiągnąć te cele.
Eksperci przybliżą również najnowsze zmiany 
w prawie transportowym. 

UDZIAŁ BEZPŁATNY 

(liczba miejsc ograniczona)

Chcesz zwiększać wydajność 
i zyskowność swojej firmy 
transportowej?

Chcesz mądrze ograniczać koszty 
działalności transportowej?

TSL Biznes i Truck & Van zapraszają na cykl 
bezpłatnych spotkań transportowych:

Jak zarabiać więcej, 
jak inwestować właściwie?

Więcej informacji  
oraz formularz zgłoszenia znajdziesz na:

– już wkrótce w Twoim regionie

WWW.TSL-BIZNES.PL/SPOTKANIA
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nie wyników zużycia paliwa 
dla kierowców lub pojazdów 
w wybranym okresie. Osią-
gnięte rezultaty są przedsta-
wiane przy użyciu kolorów: 
zielonego, żółtego i czerwo-
nego. Zielony uspokaja, żółty 
ostrzega, czerwony alarmuje. 
Użytkownik systemu od razu 
widzi, gdzie występują nie-
prawidłowości i może szybko 
zareagować,

� kalendarz serwisowy ustala-
jący terminy przeglądów we-
dług czasu, przebiegu lub obu 
tych zmiennych.
3. Kontrola – zawiera funkcje 

Monitoringu i Analizy, a ponad-
to pozwala: 
� zlokalizować pojazd na ma-

pie, 
� śledzić go, 

zostały ujednolicone w 2002 r.
w ramach uzgodnień poczynio-
nych przez siedmiu, czołowych 
europejskich producentów cię-
żarówek. Współpracuje z siecią 
CAN pojazdu. Zbiera szereg da-
nych, które opisują dość szcze-
gółowo parametry pracy samo-
chodu, współpracuje też z tacho-
grafem cyfrowym. Z uzyskanych 
informacji można wnioskować 
o tym, jak ciężarówka jest uży-
wana i w jaki sposób prowadzi 
kierowca. 

Pozycja pojazdu ustalana jest 
za pomocą GPS, informacje ze-
brane przez komunikator wę-
drują na serwer przez sieć ko-
mórkową (GSM). Dalsza ich ob-
róbka należy do programu kom-
puterowego, który prezentuje je 
użytkownikowi. Poszczególne 
warianty FSM różnią się nie tyl-
ko zakresem dostępnych funk-
cji, ale również częstotliwością 
zgłaszania (przesyłu) danych 
z pojazdu. W pakiecie Monito-
ring odbywa się to co godzinę, 
w Analizie – co pół, a w Kontro-
li – co 10 minut. 

Systemem Scania FMS mogą 
być objęte ciężarówki innych 
marek. Podstawowy wariant 
Monitoring w nowych cięża-
rówkach Scania jest za darmo. 
Analiza kosztuje 80, a Kontro-
la 140 zł miesięcznie na jedną 
ciężarówkę. Doposażenie w sys-
tem używanego pojazdu dowol-
nej marki (musi mieć magistra-
lę CAN) kosztuje jednorazowo 
około 3,7 tys. zł, wliczając urzą-
dzenie i robociznę. Miesięczny 
koszt pakietów jest wówczas taki 
sam, ale podstawowy Monito-
ring nie jest już za darmo. Trze-
ba co miesiąc zapłacić 40 zł na 
pojazd. 

Wsparciem dla FMS i pozo-
stałych rozwiązań Scanii sprzyja-
jących oszczędnościom jest Sca-
nia Driver Support – na bieżą-
co oceniający styl jazdy kierowcy 
i podający mu zalecenia. Wydatki 
można ograniczać na wiele spo-
sobów. Być może największą za-
letą narzędzi podsuwanych przez 
Scanię, jest nieprzerwane działa-
nie. Z nimi łatwiej zachować kon-
sekwencję w racjonalnym gospo-
darowaniu fi rmą. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij

Us�ugi serwisowe pakietu Maintenance+ 
obejmuj� kontrol� pozornych „drobiazgów”, 
które maj� wp�yw na zu�ycie paliwa.

Rozwi�zania oferowane w ramach Ecolution 
mo�na zastosowa� zarówno w nowych, jak i u�ywanych 
ci��arówkach.

na wskazany przez użytkowni-
ka adres e-mail. Wśród wskaź-
ników efektywności uwidocz-
nionych w raporcie jest zużycie 
paliwa. 

2. Analiza – pozwala użyt-
kownikowi w każdej chwili łą-
czyć się z portalem Fleet Ma-
nagement z dowolnego kompu-
tera. Prezentuje dane zawarte 
w pakiecie Monitoring wzboga-
cone o: 
� raport wyjątków, czyli zda-

rzeń odbiegających od nor-
my, w jakich brała udział 
dana ciężarówka (np. prze-
ciążenie sprzęgła), 

� raport o ochronie środowiska 
podający emisję zanieczysz-
czeń przez pojazd, 

� raport trendów efektywności, 
który prezentuje zestawie-

� ustanowić rejon, w któ-
rym pojazd może się poru-
szać i odbierać zawiadomie-
nia mailowe i telefoniczne, je-
śli go opuści (tzw. Geofence). 
Funkcję tę można wykorzy-
stać nie tylko do nadzoru, ale 
również usprawnienia pracy. 
Może ona sygnalizować, że 
ciężarówka zbliża się do ma-
gazynu . 
W praktyce już podstawo-

wy wariant FMS może uleczyć 
przedsiębiorstwo transportowe 
z bolączki, jaką jest znikające nie 
wiadomo gdzie paliwo. Rozbu-
dowane pakiety przyspieszają 
i ułatwiają wyciąganie wniosków 
i pozwalają użytkownikowi bły-
skawicznie reagować. W porów-
naniu z innymi systemami tele-
matycznymi, rozwiązanie Scanii 
jest niezwykle proste w obsłu-
dze. „Sygnalizacja świetlna” uła-
twia dostrzeżenie źródła proble-
mów. Wskazuje te informacje, 
w które warto się zagłębić. FMS 
jest łatwy w odbiorze, ale precy-
zyjny i zainteresowanym pozwa-
la przejść od ogółu do szczegółu. 

Powszechnie uznany

Technicznie rzecz biorąc, 
FMS również ma szereg zalet. 
Kluczowa jego część, komunika-
tor C200, przezwany przez spe-
ców „czarną skrzynką”, jest obec-
nie standardowo montowany 
w ciężarówkach Scania. Jego bu-
dowa i sposób funkcjonowania 

Z systemu FMS mo�na korzysta� intuicyjnie, bez przeszkolenia. Uk�ad da-
nych jest przejrzysty, a kolory wskazuj�, na co zwróci� szczególn� uwag�.
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Nowy Actros to przeło-
mowa konstrukcja, za-
projektowana przy wy-

korzystaniu doświadczeń z po-

przednich modeli oraz suge-
stii wielu kierowców i ope-
ratorów fl ot. Już na pierwszy 
rzut oka widać w nim powiew 

świeżości. Oryginalny wygląd 
wyróżnia z tłumu, ale jest też 
spełnioną zapowiedzią naj-
nowszych zdobyczy techni-

Na bogato
Pod koniec pa�dziernika 2011 r. Actros najnowszej 
generacji mia� premier� w Polsce. Pierwsze spotkanie 
z klientami wypad�o imponuj�co.

Tablica rozdzielcza ma ciekawy kszta�t 
i jest mocno nachylona w stron� kierowcy, 
zapewniaj�c bardzo wygodny dost�p 
do wszystkich pokr�te� i prze��czników.

Centralna „szafka” 
zintegrowana z tablic� 
rozdzielcz� mie�ci dwie 
pojemne szuflady na 
dokumenty i podr�czne 
przedmioty. Jej górna cz��� 
ma dwa wg��bienia na napoje 
oraz powierzchni� u�atwiaj�c� 
np. przygotowanie posi�ku.

ki. W ten sposób stał się god-
nym następcą poprzednich 
modeli, które od 1996 r. zdo-
były trzy nagrody Truck of the 
Year i były pionierami wielu 
zaawansowanych rozwiązań.

Nowy Actros nie powinien 
sprawiać żadnych nieprzy-
jemnych niespodzianek. Eg-
zemplarze przedprodukcyj-
ne solidnie przetestowano na 
ponad 20 mln km. Przeszły 
również wiele prób w różnych 
warunkach drogowych, od-
powiadających przebiegowi 
70 mln km.

Prze�om

Wejście do kabiny Actrosa 
to kontynuacja pozytywnych 
wrażeń. Granice między do-
mem a miejscem pracy po-
woli się zacierają, zwłaszcza 
w przypadku kabiny Giga-
Space zastępującej wcześniej 
stosowaną MegaSpace. Ma 
ona rekordową w Europie po-
jemność wewnętrzną równą 
11,6 m3 oraz wysokość wnę-
trza 2,13 m. Ciekawym za-
biegiem było wydzielenie 
przestrzeni do pracy i odpo-
czynku, m.in. przez zróżni-
cowanie kolorystyki. Tabli-
ca rozdzielcza ma ciemnosza-
ry kolor, dzięki czemu łatwiej 
utrzymać ją w czystości. Po-
zostałe tworzywa są jasnobe-
żowe, co czyni wnętrze bar-
dziej przytulnym a jednocze-
śnie przestronniejszym. Takie 
zestawienie barw czy kształt 
niektórych przyrządów za-
czerpnięto z samochodów 
osobowych, co dla nowego 
Actrosa jest oczywistym plu-
sem. Na wydajność pracy wy-
mierny wpływ ma fotel kie-
rowcy z siedziskiem najszer-
szym w swojej klasie. Spo-
śród wielu dostępnych wer-
sji szczytem luksusu jest fo-
tel z oparciem wyposażonym 
w siedem poduszek powietrz-
nych, które przez 10 minut 
mogą masować obolałe plecy 
kierowcy.

Pierwsze wra�enia

Poprzednia generacja Ac-
trosa miała pewne ogranicze-

Najwa�niejsze wska	niki 
umieszczono w prostok�tnych 
wg��bieniach, a mi�dzy nimi 
odpowiednio przejrzysty, 
kolorowy wy�wietlacz 
komputera podró�nego.

www.truck-van.pl
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nia, jeśli chodzi o różnorod-
ność konfi guracji. Nowy po-
jazd zapewnia tyle możliwo-
ści i opcji, że klient może mieć 
problem, na co się zdecydo-
wać. To podstawa tworzenia 
przyszłościowego programu 
ciężarówek dużej ładowno-
ści Mercedesa, który obejmie 
pojazdy budowlane i na śred-
nie dystanse. Natomiast Axor 
ma zniknąć z europejskiego 
rynku.

Pierwsi klienci, którzy 
mieli okazję zapoznać się 
z nowym modelem deklaro-
wali, że decydując się na Ac-
trosa, wybraliby dobrze wy-
posażone wersje. Pozwa-
lają one w pełni wykorzy-
stać potencjał tej ciężarów-
ki, zwłaszcza w kwestii zu-
życia paliwa, bezpieczeństwa 
oraz komfortu pracy i wy-
poczynku. Nie należy jed-
nak zapominać o roli kie-
rowcy. Aby skorzystać w peł-
ni z możliwości nowoczesne-
go pojazdu, kierowca powi-
nien być otwarty na nowości 
i chętnie korzystać z osią-
gnięć techniki. Mimo że jest 
jeszcze dostępny poprzed-
ni model, warto kupić naj-
nowszy. W ten sposób moż-
na wyróżnić najlepszego kie-
rowcę, motywując jego kole-
gów do ekonomicznej i bez-
piecznej jazdy, oraz „zatrzy-
mać” dobrych pracowni-
ków. Firmie transportowej 
prawidłowo eksploatowa-
ny, nowoczesny Actros przy-
nosi oszczędności w posta-
ci mniejszego zużycia paliwa 
i rzadszych przeglądów. To 
również dla niej prestiż. No-
woczesna flota jest zachętą 
dla klientów, którzy mogą li-
czyć na stabilność operatora 
oraz jego niezawodność.

Debiutujący pojazd jest bar-
dzo zaawansowany technicz-
nie. Z tego względu przyszli 
klienci domagają się organizo-
wania szczegółowych szkoleń 
z zakresu prawidłowego użyt-
kowania nowego samochodu 
odpowiednio wcześniej, tak 
żeby w dniu przekazania, kie-
rowca mógł korzystać w peł-
ni świadomie z udogodnień, 
które on oferuje. Wprawdzie 

wszystkie informacje są za-
warte w instrukcji obsługi, ale 
rzadko kto czyta ją w całości. 
Takie postępowanie skutku-
je nieprawidłową eksploatacją 
pojazdu, a w najlepszym wy-
padku niewykorzystywaniem 
jego potencjału.

Za kó�kiem

W prezentacji brały udział 
dwa ciągniki, w tym jeden z za-
wieszeniem pneumatycznym 
obu osi typu lowliner, przy-
stosowany do ciągnięcia na-
czep mega. Oba pojazdy były 
wyposażone w silniki Euro 5 
o mocy 450 KM, współpra-
cujące ze zautomatyzowaną 
12-biegową przekładnią Po-
werShift . Już w trakcie kilku-
kilometrowej przejażdżki była 
odczuwalna bardzo cicha pra-
ca układu napędowego, pre-
cyzja układu kierownicze-
go oraz odpowiednio zestro-
jone zawieszenie, które nawet 
przy szybciej pokonywanych 
zakrętach zapobiega nadmier-
nym przechyłom nadwozia. 
Godna pochwały jest też praca 
skrzyni biegów, która dobiera 
przełożenia w sposób pozwa-
lający na płynną i dynamicz-
ną jazdę, w dodatku bez nad-
miernie wyczuwalnych szarp-
nięć.

Nowy Actros z pewno-
ścią odniesie jeszcze większy 
sukces rynkowy niż jego po-
przednik. Ma świetny wy-
gląd, jest nowoczesny i eko-
nomiczny, a wśród bogatego 
wyposażenia standardowego 
znalazł się m.in. FleetBoard 
z bezpłatnym, 4-miesięcznym 
abonamentem. Po tym okre-
sie klient musi zdecydować, 
czy chce go dalej wykorzy-
stywać. Jeśli tak, będzie mu-
siał zapłacić 800 euro za ak-
tywację. System obejmuje ta-
kie funkcje, jak zapis trasy 
czy zarządzanie przeglądami, 
a kierowca może samodziel-
nie analizować swoje poczy-
nania za kierownicą za po-
mocą informacji FleetBoard 
EcoSupport, umieszczanych 
na wyświetlaczu. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Kolejne stopnie wej�ciowe nie 
s� usytuowane w jednej linii, ale 
pod pewnym k�tem. Dzi�ki temu 
kierowca wchodzi do kabiny jak 
po schodach i mniej obci��a r�ce.

Zespolone lampy 
g�ówne to wr�cz znak 
rozpoznawczy nowego 
Actrosa. Cho� wydaj� si� 
ca�kowicie zabudowane, 
�atwy dost�p do 	róde� 
�wiat�a zapewniono przez 
odkr�cenie jednej �ruby, 
ukrytej pod dyskretn� 
klapk�.

Naro�nikowa sofa pozwala 
na swobodne wyprostowanie 
nóg nawet w przypadku 
najwy�szych osób, 
umo�liwiaj�c odpoczynek 
w czasie jazdy.

Najszerszy w klasie fotel 
kierowcy sprzyja pokonywaniu 
dalekich tras. Ma g��boki profil, 
jest odpowiednio twardy i �atwo 
znale	� w nim komfortow� 
pozycj�.

Dolne �ebra przedniej atrapy 
tworz� po odchyleniu stopnie 
u�atwiaj�ce regulacj� lusterka 
czo�owego czy przetarcie 
naro�y szyby.

Szeroko otwierane drzwi 
oraz por�cze zamocowane 
tu� przy pod�odze u�atwiaj� 
wchodzenie i wychodzenie 
z kabiny.
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Do rywalizacji stanęło ponad 3600 uczest-
ników z 17 krajów Europy i Azji. Spośród 
nich w eliminacjach regionalnych wyło-

niono 17 półfi nalistów. Finał konkursu odbył się 
22 października 2011 r. na terenie Volvo Demo 
Center w Göteborgu. W ścisłej czołówce zna-
leźli się: Enrique Sanchez Parrondo z Hiszpanii 
– najlepszy spośród Europejczyków oraz Han 
HoGyun z Korei Południowej – mistrz rynków 
azjatyckich. Po ostatecznych rozgrywkach, zwy-
ciężył Koreańczyk. Oprócz tytułu mistrza Dri-
vers’ Fuel Challenge Han HoGyun zdobył także 
nagrodę Volvo Life Time Experience, czyli po-
dróż wartą ok. 15 tys. dolarów dla dwóch osób 
do dowolnego miejsca na świecie, w którym 
Volvo Truck prowadzi swoją działalność. 

Polak czwarty w Europie

Marek Jastrzębski, reprezentujący Zakład 
Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. w Szumo-
wie, znalazł się w gronie czterech najlepszych 
kierowców z Europy. Różnice między nimi 
w zużyciu paliwa wyniosły 10%, w przypad-
ku kierowców z Azji osiągnęły 16%. Zdaniem 
Staff ana Juforsa, prezesa Volvo Trucks, nawet 
w grupie bardzo doświadczonych kierowców, ja-
kimi bez wątpienia są fi naliści, takie różnice są 
stosunkowo duże. To dowód, że w dążeniu do 
uzyskania jak największych oszczędności paliwa 
warto doceniać rolę kierowcy.

Kierowca, który jeździ ekonomicznie zapew-
nia fi rmie transportowej wymierne oszczędności, 

a jednocześnie ogranicza 
niekorzystne oddziały-
wanie człowieka na śro-
dowisko naturalne. 

Walka na kropelki

Polskie eliminacje 
rozpoczęły się we wrze-
śniu 2011 r. Zorgani-
zowano je w 5 lokali-
zacjach reprezentują-
cych regiony sprzeda-

Korea�czyk 
mistrzem
W 2011 roku Volvo Trucks po raz pierwszy zorganizowa�o 
konkursu na najbardziej ekonomicznego kierowc� �wiata 
– Drivers’ Fuel Challenge. W ten sposób firma chce zwróci� uwag�, 
jak wa�ne jest dobre wyszkolenie kierowcy.

Staffan Jufors, 
prezes i dyrektor generalny Volvo Trucks

„Dostrzegli�my spory entuzjazm na rynkach, któ-
re przyst�pi�y do konkursu, co potwierdza, �e istnie-
je du�e zainteresowanie ekonomicznym stylem jaz-
dy, a tak�e, �e styl ten przek�ada si� na realne ko-
rzy�ci w postaci mniejszej emisji spalin i ni�szych ra-

chunków za paliwo. Kierowcy maj� najwi�kszy wp�yw na ograniczanie 
emisji spalin i dlatego chcemy ich zach�ca� do stosowania ekonomicz-
nego stylu jazdy. Wprawny kierowca potrafi zredukowa� zu�ycie pali-
wa o 5 do 10%, co przynosi zysk w postaci zmniejszenia nie tylko emi-
sji CO2, ale tak�e kosztów transportu.”

Klasyfikacja w polskim finale 
Drivers’ Fuel Challenge
� Marek Jastrz�bski, ZPK Szumowo 

– 26,5 l/100 km
� Zbigniew Matanina, Firma Transporto-

wo-Spedycyjna Andrzej i Tomasz Piwo-
warczyk – 26,6 l/100 km

� Micha� Ch�anda, S.T.L. Lugras Lucjan 
Igras – 27,6 l/100 km

� Grzegorz Soba�ski, Us�ugi Transportowe 
Ryszard Soba�ski – 28,3 l/100 km

� Mateusz Kie�b, 
Mi�dzynarodowy Transport Inwentarza 
Leszek Kie�b – 30,5 l/100 km

ży, na jakie podzielony jest nasz rynek. Zależ-
nie od miejsca, uczestnicy konkursu mieli do 
pokonania od 20 do 30 km, przy czym w da-
nym regionie trasa była jednakowa dla wszyst-
kich kierowców. Podobnie jak w międzynaro-
dowym fi nale, celem zmagań było przejechanie 
wyznaczonego odcinka w określonym limicie 
czasu, zużywając jak najmniej paliwa. Pomiaru 
spalania dokonywano za pomocą opracowane-
go przez Volvo systemu Dynafl eet. 

Krajowy fi nał odbył się 15 października 
w Volvo Truck Center w Młochowie. Marek 
Jastrzębski bilet do Göteborga zapewnił so-
bie wynikiem 26,5 l/100 km. O włos prze-
grał z nim Zbigniew Matanina (Firma Trans-
portowo-Spedycyjna Andrzej i Tomasz Pi-
wowarczyk) – 26,6 l/100 km. Na trzeciej po-
zycji uplasował się Michał Chłanda (S.T.L. 
Lugras Lucjan Igras) – 27,6 l/100 km.

Zarówno w przypadku eliminacji regio-
nalnych, jak i polskiego fi nału, kierowcy mie-
li do dyspozycji pojazd Szkoły Doskonale-
nia Jazdy Volvo Trucks, czyli zestaw Volvo 
FH 460 ze skrzynią biegów I-Shift  oraz w pełni 
załadowaną naczepą.

Podobnie jak konkurs mechaników Volvo 
Trucks – VISTA, Drivers’ Fuel Challenge ma być 
cyklicznym wydarzeniem o zasięgu ogólnoświa-
towym. Dzięki zdrowemu współzawodnictwu 
ma pomagać fi rmom transportowym w osiąga-
niu maksymalnej rentowności, gdzie duża część 
ogólnych kosztów przypada właśnie na paliwo.  �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Volvo

Marek Jastrz�bski wraz ze 
zwyci�zc� europejskiego fina-
�u – Enrique Sanchez Parron-
do oraz uczestnikami konkur-
su z Danii i Rumunii, znalaz� 
si� w gronie czterech najlep-
szych kierowców z Europy.

Han HoGyun, 
zwyci�zca Drivers’ Fuel 
Challenge 2011

„Jestem naprawd� dumny ze 
zwyci�stwa w konkursie. Jecha-
�em tak, jak robi� to na co dzie�. 
Po powrocie do Korei zamierzam 
uczy� moich kolegów, jak mo�na 
oszcz�dza� paliwo.”
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Belgijski koncern Stas słynie z indywi-
dualnego podejścia do produkcji na-
czep, które wyróżniają się przemyśla-

nymi rozwiązaniami mającymi wpływ m.in. 
na trwałość konstrukcji czy łatwość obsługi, 
ale także mniejsze zużycie paliwa. W ofercie 
fi rmy są np. naczepa wywrotka objętościowa 
V-Streamline I oraz naczepa z ruchomą pod-
łogą MF-Streamline I, wyposażone w pane-
le Ephicas, które przysłaniają koła, polepsza-
jąc właściwości aerodynamiczne pojazdów. 
Równolegle opracowano naczepę wywrot-
kę budowlaną TPX aero (obecnie Bx aero), 
która również uwzględnia opory powierza. 
W  pracach nad kształtem nadwozia brał 
udział sam Giugiaro! Pojazd otrzymał uko-
śnie profi lowane ściany boczne oraz wypu-
kłą klapę, co zmniejsza niekorzystne zawiro-
wania. Przeprowadzone zabiegi okazały się 
opłacalne, bo nowatorski pojazd zapewnia 
oszczędności paliwa sięgające nawet 10%.

Teraz wykonano kolejny krok. Pod koniec 
listopada 2011 r., w obecności ponad tysią-

ca gości odbyła się na terenie zakładu Stas 
w Belgii prezentacja najnowszego pojaz-
du V-Streamline II. Podobnie jak poprzed-
nika, koncepcyjną naczepę charakteryzu-
je unikalny design, będący wynikiem za-
awansowanych i długotrwałych prac badaw-
czo-rozwojowych. Zaowocowały one opty-
malnymi właściwościami aerodynamiczny-
mi, a jednocześnie bardzo atrakcyjnym wy-
glądem. Nowy projekt jest odpowiedzią na 
obecne i przyszłe trendy panujące w świe-
cie transportu, bardzo mocno podporządko-
wane względom ekonomicznym. Aerodyna-
miczny kształt naczepy zapewnia znacznie 
mniejsze zużycie paliwa, w porównaniu do 
modelu V-Streamline I. Przeprowadzone sy-
mulacje komputerowe pokazują, że możliwe 
są oszczędności nawet rzędu 15%. Stas zda-
je też sobie sprawę, że coraz więcej fi rm do-
cenia współpracę z nowoczesnymi fl otami, 
które zapewniają najwyższy poziom usług, 
np. w kwestii wydajności czy terminowości 
realizacji zlecenia.

Naczepa V-Streamline II bazuje na 4 za-
sadniczych udoskonaleniach. Są to górne bel-
ki o profi lu w kształcie kropli wody, zamknię-
ty przód, który kieruje strugę powietrza na 
wierzch pojazdu, dodatkowe klapy z tyłu po-
magające w niwelowaniu próżni hamującej 
zestaw i wreszcie boczne panele Ephicas. Eks-
ploatację naczepy ułatwia składana elektrycz-
nie plandeka Cramaro (opracowana specjal-
nie dla nowego produktu), która może być 
sterowana z kabiny ciągnika. Choć szczegó-
ły nie są jeszcze znane, podjęto również wie-
le wysiłków dla zwiększenia funkcjonalności 
i bezpieczeństwa pojazdu.

Obecnie są prowadzone testy drogowe 
w celu dokonania pomiarów rzeczywistych 
oszczędności zużycia paliwa i potwierdzenia 
wyników symulacji. Pierwsze pojazdy serii 
V-Streamline II mają być wprowadzone na 
rynek na początku 2012 r. �

Karol Wójtowicz
Fot. Stas

Powrót do przysz�o�ci
Je�li kto� uwa�a, �e w naczepach zrobiono ju� wszystko, 
nowa naczepa Stas V-Streamline II jest tego ca�kowitym zaprzeczeniem.

Naczepa samowy�adowcza Stas V-Streamline II jest przeznaczona 
do przewozu takich �adunków, jak p�ody rolne, zr�bki drzewne itp. 
Ma mas� w�asn� prawie 6 t i dysponuje pojemno�ci� ok. 50 m3.

Tylne klapy ograniczaj� pró�ni� 
powstaj�c� za naczep�, co zapobiega 
hamowaniu zestawu.

Górny profil naczepy przypomina kro-
pl� wody, wi�c �ciany boczne maj� 
wysoko�� od 1700 do 2165 mm.
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Producent pojazdów pro-
ponuje nie tylko szkole-
nia kierowców czy eko-

logiczne ciężarówki z alterna-
tywnymi źródłami napędu. An-
gażuje się również w projekty 
badawcze służące racjonaliza-
cji dystrybucji, zwłaszcza miej-
skiej. 

Jednym z nich jest europej-
ski projekt Freilot. Jego celem 
jest ograniczenie zużycia ener-
gii przez transport miejski. 
W badaniu bierze udział 140 
pojazdów w czterech europej-
skich miastach: Bilbao – Hisz-
pania, Helmond – Holandia, 
Lyonie – Francja i Krakowie.

Trzyletni projekt jest reali-
zowany z partnerami z sektora 
publicznego i prywatnego. Roz-
począł się w lutym 2009 r., a za-
kończy w marcu 2012. 

Sprawniejszy przep�yw

Głównymi elementami pro-
jektu są narzędzia, które mają 
pomóc kierowcy w doskona-
leniu techniki jazdy. Przykła-
dem jest kontrola prędkości 
i  przyspieszeń z góry określają-
ca ich poziom. Ponadto na ta-
blicy rozdzielczej wyświetlane 
są informacje i wskazówki, któ-
re służą obniżeniu zużycia pali-
wa. W ten sposób kierowca na 
bieżąco ćwiczy jazdę bezpieczną 
i ekonomiczną, cały czas dosko-
naląc swoje umiejętności. 

Kolejnym punktem są inte-
raktywne skrzyżowania, których 
zadaniem jest upłynnienie ru-
chu w miastach. W Krakowie, 
Helmond i Lyonie zmieniono 
w tym celu działanie sygnalizacji 
świetlnej na wyznaczonych tra-

Sprawniej 
przez miasto
Wiemy, jak du�y wp�yw ma kierowca na optymalizacje kosztów 
przedsi�biorstwa transportowego. Sporo mo�e w tej kwestii 
odpowiednio przygotowany pojazd. Renault Trucks posz�o jednak 
o krok dalej.

sach pokonywanych przez cię-
żarówki biorące udział w pro-
jekcie. W praktyce każde z miast 
zastosowało inne rozwiązanie. 
W Lyonie na przykład jedno ze 
skrzyżowań wykrywa zbliżającą 
się ciężarówkę i automatycznie 
włącza zielone światło. W pozo-
stałych miastach światła działają 
na zasadzie „zielonej fali”. Oczy-
wiście takie rozwiązanie obniża 
rachunki za paliwo i oszczędza 
środowisko.

W dystrybucji ważne jest rów-
nież umiejętne zarządzanie do-
stawami. W tym przypadku 
wprowadzono elektroniczny sys-
tem, który zawiaduje miejsca-
mi dostaw. Przed ruszeniem pro-
jektu fi rma transportowa musia-
ła wyznaczyć ulice, które ją inte-
resowały i na tej podstawie za-
projektowano miejsca dostaw 

i postoju samochodów. W Lyonie 
i Bilbao kierowca ciężarówki 
musi sobie zarezerwować miej-
sce postojowe, tam gdzie dostar-
cza towar. Rezerwacja może być 
zrobiona z wyprzedzeniem, co 
czyni ją integralną częścią plano-
wania trasy. Dzięki temu w cza-
sie rzeczywistym odbywa się za-
rządzanie przestrzenią. Eliminu-
je to spiętrzanie się dostaw, dłu-
gie oczekiwanie na rozładunek 
i zapewnia ciągłość pracy zarów-
no magazynu, jak i kierowcy.

Podobny cel ma projekt Opti-
mod’Lyon, w który również za-
angażowane jest Renault Trucks. 
System ten ma pomóc skrócić 
czas przejazdu przez miasto. Par-
kingi, sygnalizacja świetlna, syste-
my kontroli ruchu i dane z trans-
portu publicznego wspomaga-
ją przemieszczanie się ludzi i to-

NavTruck jest dedykowane 
ci��arówkom, dlatego mo�na 
za jego pomoc� wyznaczy� 
tras�, zgodnie z parametrami 
pojazdu i przewo�onego 
towaru.
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warów. System zbiera informa-
cje i przetwarza je w komunika-
ty dla użytkowników dróg. Dzię-
ki temu wiadomo, jak wyglą-
da ruch na ulicach w czasie rze-
czywistym i można progno-
zować, jak będzie się zmieniał 
w najbliższym czasie. Projekt ten 
zaplanowano na 3 lata. Zakończy 
się w 2014 r. 

Renault Trucks bierze udział 
również w projektach dotyczą-
cych racjonalizacji miejskich 
przestrzeni logistycznych i cen-
trów dystrybucji, w kontekście 
logistyki ostatnich kilometrów. 
Chodzi o miejsca, gdzie towar 
dojeżdża dużymi zestawami, 
a wyjeżdża z nich małymi cięża-
rówkami. Pomysł opiera się na 
planowaniu dostaw realizowa-
nych przez całą sieć dystrybuto-
rów współpracujących z danym 
ośrodkiem logistycznym.

Bez komplikacji

Renault Trucks proponu-
je również gotowe aplikacje na 
smartfony i iPhony, przydatne 
w pracy kierowcy, ale również 
dostarczające rozrywki. 

Prostym rozwiązaniem, które 
poprawia komfort pracy kierow-
cy i wpływa na obniżenie zużycia 
paliwa, jest już całkiem popular-
na nawigacja. NavTruck działają-
ca w systemie Android i App, de-
dykowana jest ciężkim pojazdom 
użytkowym. Wyznacza trasę prze-
jazdu, uwzględniając gabaryty po-

nę internetową i znaleźć naj-
krótszą drogę do niej prowa-
dzącą. Aplikacja ta dostępna jest 
w języku angielskim i francu-
skim. Pokazuje ponad 1500 
punktów w 100 krajach.

Kolejnym udogodnieniem, 
bardzo przydatnym w pra-
cy kierowcy jest Delivery Eye. 
Kiedy kierowca spóźnia się 
z dostawą z powodu korków lub 
gdy odebrane towary są znisz-
czone, trudno wytłumaczyć się 
z tego szefowi czy klientowi. 
W takiej sytuacji pomocna bę-
dzie właśnie ta aplikacja. Kie-
rowca może przesłać dowód 
swojej niewinności bezpośred-
nio do zainteresowanych w for-
mie zdjęcia, które jest opatrzo-
ne informacją o dacie, czasie 
i miejscu zaistniałego zdarzenia. 

Dla relaksu

Na jakość pracy ma rów-
nież wpływ odpoczynek. Pod-
czas relaksu kierowca może sko-
rzystać m.in. z funkcji Selected 
for you. To narzędzie pozwa-
la odnaleźć za pomocą telefonu 
i Internetu najbardziej użytecz-
ne aplikacje w ciągu kilku se-
kund. Aplikacje te są komento-
wane i  polecane przez innych 
użytkowników. Ostatnio najbar-
dziej popularne jest rozpozna-
wanie głosu i zmiana telefonu 
w latarkę.

Na postoju można też poczuć 
się naprawdę wyjątkowo i wziąć 
udział w wyścigach ciężarówek, 
dzięki oferowanej grze. Specjal-
nym miejscem jest również Dri-
ver photo album, gdzie moż-
na tworzyć swoje albumy i dzie-
lić się nimi z innymi użytkowni-
kami. Regularnie wybierane jest 
najlepsze zdjęcie miesiąca.

Nowoczesne technologie stwa-
rzają dużo możliwości. War-
to z nich korzystać, gdyż w spo-
sób znaczący wpływają nie tylko 
na jakość naszej pracy, ale rów-
nież życia. Racjonalizacja proce-
sów transportowych zaczyna się 
na pojeździe, kierowcy i właści-
cielu fi rmy transportowej. Jednak 
dla jej kontynuacji potrzeba rów-
nież zaangażowania administracji 
publicznej. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault

Dzi�ki aplikacji na smartfona 
Deliver Eye, uszkodzony 
towar mo�na sfotografowa�. 
Zdj�cie b�dzie dowodem, 
�e nie zniszczy� si� podczas 
transportu.

U�ytkownicy iPhonów maj� rów-
nie� dost�p do galerii ze zdj�ciami. 
Ka�dy mo�e tam umieszcza� zdj�-
cia swoich ci��arówek, a raz 
w miesi�cu spo�ród wszystkich 
wybierane jest najlepsze.

z funkcji wyszukiwania intere-
sujących punktów, np. serwi-
sów Renault Trucks. Ogólnoeu-
ropejski program można kupić 
za 149,99 euro. Dostępnych jest 
16 języków, w tym polski. Nav-
Truck można kupić z mapą jed-
nego kraju, niestety na razie 
wersja taka jest przygotowana 
tylko dla Francji (89,99 euro), 
Włoch i Wielkiej Brytanii (99,99 
euro).

Renault oferuje również bez-
płatną aplikację RT Network, 
która odnajduje najbliższą pla-
cówkę Renault Trucks. Po zloka-
lizowaniu, za wciśnięciem jed-
nego klawisza, kierowca może 
zadzwonić lub wejść na stro-

W projekcie Freilot kierowca ma sta�y dost�p do informacji o tym, jak powinien prowadzi� 
samochód, aby jecha� oszcz�dnie.

jazdu i ograniczenia na drodze. 
Można wpisać dane ciężarów-
ki: długość, szerokość, wysokość, 
masę, nacisk na osie oraz rodzaj 
ładunku np. niebezpieczny, i pre-
ferencje dróg: bezpłatne, z ograni-
czeniami lub bez. Te wszystkie in-
formacje system analizuje i na ich 
podstawie proponuje najlepszą 
możliwą trasę.

Mapy NavTruck pokrywają 
całą Europę. Zawierają również 
informacje o miejscach niebez-
piecznych, górzystych i występu-
jącym ryzyku bocznego wiatru. 
W opcji kierowca może spraw-
dzić natężenie ruchu i na tej pod-
stawie zmienić drogę. W każ-
dej chwili można też skorzystać 
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Zaproszeni goście mieli okazję zapo-
znać się z informacjami produktowy-
mi oraz zwiedzić Stalowe Centrum 

Serwisowe Ruukki w Obornikach Wiel-
kopolskich. Wśród uczestników spotka-
nia znaleźli się przedstawiciele polskich 
przedsiębiorstw produkujących m.in. ma-
szyny rolnicze, wywrotki, kontenery czy 
urządzenia dźwigowe. To właśnie te fi r-
my zainteresowane są stosowaniem coraz 
lepszych gatunków stali, dzięki którym ich 
wyroby cechują się jeszcze wyższą wytrzy-
małością i trwałością. Szkolenie zgroma-
dziło zarówno potencjalnych klientów, jak 
też fi rmy, które od kilku lat współpracują 
z Ruukki i wykorzystują wysokowytrzy-
małe stale Optim. Dzięki temu spółki np. 

Pomot czy Trailer-Tech mogły podzielić 
się swoimi doświadczeniami z wprowa-
dzania do własnych procesów produkcji 
stali specjalnych Ruukki.

Wydajnie i bezpiecznie

Obszerna gama produktów Ruukki 
związanych z gatunkami stali walcowanej 
na gorąco obejmuje stale standardowe, jak 
też indywidualnie dostosowane do potrzeb 
klientów. Dużą grupę tworzą stale kon-
strukcyjne, a wśród nich wysokowytrzy-
małe stale Optim. Seria Optim MC to wal-
cowana termomechanicznie (M), przezna-
czona do formowania na zimno (C) stal, 
która przewyższa wymagania norm EN 

(EN 10149-2). Oferuje znakomitą podat-
ność na kształtowanie w połączeniu z wy-
soką wytrzymałością i spawalnością. Lżej-
sze konstrukcje oznaczają z kolei większe 
masy użytkowe maszyn i urządzeń oraz 
niższe zużycie paliwa. Stale te gwarantu-
ją bardzo dobrą jakość powierzchni, do-
kładność wymiarów i dokładność geome-
tryczną. Mają granicę plastyczności od 500 
do 700 MPa, dzięki czemu świetnie nadają 
się do budowy konstrukcji ramowych ma-
szyn mobilnych, nadwozi pojazdów użyt-
kowych, ram i wysięgników pojazdów le-
śnych, ramion żurawi, urządzeń przeła-
dunkowych czy masztów.

Optim QC to z kolei stale ultra-wysoko-
wytrzymałe (Q – hartowane), plastyczne 

Solidny partner
Pod koniec pa�dziernika 2011 r. firma Ruukki Polska zorganizowa�a kolejne spotkanie 
z cyklu dni tematycznych po�wi�conych poszczególnym gatunkom stali specjalnych. 
Tym razem motywem przewodnim by�y wysokowytrzyma�e stale Optim.

www.truck-van.pl

1/201214 TruckTruckVan&

PRODUKTPRODUKTStalStal

TRUCK 01-2012.indd   14 2012-01-02   13:13:55



i odporne na ścieranie, o dużej wytrzymało-
ści na rozciąganie. Poddawane specjalnej ob-
róbce cieplnej mają mikrostrukturę baini-
tyczno-martenzytyczną, dzięki czemu ich 
twardość wynosi średnio nieco ponad 300 
HBW, co odpowiada w przybliżeniu dwu-
krotnej twardości stali konstrukcyjnej S355. 
Ponadto, nowa stal Optim 960 QCW za-
pewnia wysoką wytrzymałość w połączeniu 
z odpornością na warunki atmosferyczne. 
W przypadku rodziny Optim QC grani-
ca plastyczności wynosi aż 900÷1100 MPa. 
Standardowe zastosowania obejmują podwo-
zia i nadwozia pojazdów użytkowych, wysię-
gniki maszyn leśnych oraz ramiona dźwigów.

Stal Optim 500 ML dobrze się spawa, 
gnie i poddaje obróbce warsztatowej oraz 
obróbce na miejscu montażu. Jej wysoka 
wytrzymałość i podatność na krawędzio-
wanie umożliwiają tworzenie konstrukcji, 
które można wykonać z cieńszych blach. 
Wykorzystanie tego wytrzymałego (500 
MPa), walcowanego termomechanicznie 
(M) i mającego wysoką udarność w niskich 
temperaturach (L) gatunku stali umożli-
wia m.in. budowę elektrowni wiatrowych, 
zbiorników czy urządzeń dźwigowych.

Optim 700 QL to z kolei wysokowy-
trzymała, hartowana i odpuszczana stal 
polepszająca osiągi, trwałość i bezpie-
czeństwo pojazdów, sprzętu dźwigowe-
go i konstrukcji stalowych. Dobrze się 
ją spawa i gnie. Optim 700 QL ma mini-
malną granicę plastyczności równą 690 
MPa, przewyższa wymagania normy S690 
QL EN 10025-6. Znajduje zastosowanie 
w budowie maszyn, konstrukcjach stalo-
wych czy urządzeniach dźwigowych.

Ofertę Ruukki Optim zamyka stal 
Optim 960 QCW, z granicą plastyczności 
minimum 960 MPa. Jest walcowana na go-
rąco, ultra-wysokowytrzymała i ma zwięk-
szoną odporność na warunki atmosferycz-
ne, dzięki czemu znajduje zastosowanie 

w produkcji słupów linii energetycznych, 
podwozi i nadwozi pojazdów użytkowych 
oraz kontenerów hakowych.

Wsparcie serwisowe

Ruukki stale rozwija swoją ofertę oraz 
zwiększa zdolności produkcyjne, by jak 
najlepiej zaspokajać rosnące potrze-
by klientów. Dowodem tego jest Cen-
trum Serwisowe Ruukki Polska w Obor-
nikach. Inwestycja objęła zarówno zwięk-
szenie powierzchni obiektu do 13,5 tys. m2,
jak i zakup dodatkowych urządzeń pro-
dukcyjnych i maszyn wspomagających 
proces produkcji. Dzięki właściwym pro-
cesom planowania i organizacji pro-
dukcji, najnowocześniejszym urządze-
niom wytwórczym oraz wykwalifi ko-
wanym pracownikom, którzy znają do-
brze materiały i możliwości technologicz-
ne, fi rma jest w stanie zapewnić wysoką 
jakość obróbki stali zgodnie z wymaga-
niami klientów. Usługi świadczone przez 

Wysokowytrzyma�a stal Optim to lekka 
stal konstrukcyjna, cechuj�ca si� dobr� 
spawalno�ci� i plastyczno�ci�, dzi�ki czemu 
znajduje zastosowanie w budowie �urawi, 
podno�ników koszowych itp.

Wykorzystanie stali Optim gwarantuje 
ni�sz� mas� w�asn� pojazdów, 
co przek�ada si� na wi�ksz� �adowno��, 
przy zachowaniu odpowiedniej 
wytrzyma�o�ci i trwa�o�ci konstrukcji.

obornickie centrum obejmują m.in. cię-
cie wzdłużne (taśmy) i poprzeczne (arku-
sze i formatki) blach zimnowalcowanych 
z powłokami metalicznymi i organiczny-
mi, śrutowanie, wypalanie blach gorąco-
walcowanych, wiercenie otworów z gwin-
towaniem, ukosowanie czy gięcie. Dzięki 
niskiemu równoważnikowi węgla i małym 
grubościom blach, proces spawania stali 
Optim przebiega wyjątkowo szybko i nie 
wymaga stosowania żadnych zaawansowa-
nych technik czy spoiw. 

Doradztwo

W trakcie Dnia Stali Optim przedsta-
wione zostały liczne przykłady użycia sta-
li wysokowytrzymałych przez polskich i za-
granicznych producentów. Obecni na spo-
tkaniu klienci Ruukki zaprezentowali naj-
nowsze produkty wykonane ze stali Optim 
i zgodnie podkreślali, że wprowadzenie
tego innowacyjnego materiału do pro-
dukcji, pozwoliło im zwiększyć konkuren-
cyjność rynkową oraz efektywniej zarzą-
dzać własnymi procesami. Istotne znacze-
nie ma też fakt, iż stosowanie stali Optim 
przekłada się na mniejszą masę konstrukcji, 
a to wpływa na ograniczenie zużycia paliwa 
i mniejszą emisję CO2, co czyni ten mate-
riał również przyjaznym dla środowiska. 
Dla klientów ważną rolę odgrywa wsparcie 
techniczne, którego Ruukki udziela już od 
etapu projektowania produktu. Dostępność 
informacji w języku polskim, fachowe do-
radztwo i umiejętność rozwiązywania na-
wet najtrudniejszych problemów powodu-
ją, że klienci czują się dużo bezpieczniej, 
gdy decydują się na zastosowanie innowa-
cyjnej stali wysokowytrzymałej Optim. �

Karol Wójtowicz
Fot. Ruukki

   www.ruukki.pl

Dostarczana do klientów stal Optim 
charakteryzuje si� najwy�sz� jako�ci�, je�li 
chodzi o wyko�czenie powierzchni, dok�adno�� 
wymiarów czy powtarzalno�� w�a�ciwo�ci 
w ka�dej partii materia�u. Wysokowytrzyma�a stal 
zwi�ksza efektywno�� procesów produkcji 
i komfort u�ytkowania wyrobów ko�cowych. 

Bogate wyposa�enie Centrum 
Serwisowego Ruukki Polska 
obejmuje m.in. dwie wypalarki 
plazmowe Messer, na które 
mo�na wstawia� arkusze blachy 
o wymiarach maksymalnie 
5×12 m.
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W 1931 r. producent tradycyjnego ja-
pońskiego obuwia Shōjirō Ishiba-
shi, postanowił się przebranżowić 

i zaczął produkować opony. Bridgestone 
jest dosłownym tłumaczeniem jego nazwi-
ska (ishi – kamień, bashi – most). Pierw-
szym logiem fi rmy został znak sklepienia 
kamiennej arkady symbolizujący stabil-
ność i kompletność budowli. W zeszłym 
roku minęło 80 lat, odkąd szewc porzucił 
swoje dotychczasowe zajęcie. 

Nie tylko opony

Firma oferuje opony do różnego rodza-
ju pojazdów: od jednośladów po samolo-
ty, a także gumowe gąsienice i materiały do 
bieżnikowania. Ale to nie wszystko. Brid-
gestone dostarcza m.in. gumowe taśmo-
ciągi, folie do modułów słonecznych, fotele 
samochodowe, akcesoria sportowe, rowe-
ry oraz izolatory sejsmiczne do budynków. 

W 1988 r. Bridgestone, kupując amery-
kańskiego producenta opon, fi rmę Fire-
stone, zwiększył swój potencjał na rynku, 
zyskując w swoim portfolio drugą świato-
wą markę. 50 fabryk ogumienia na całym 
świecie, zatrudnia ponad 138 tys. osób. 
Pięć centrów technologicznych, 11 testo-
wych,186 fabryk, lokalne oddziały w 150 
krajach i 23% udziału w światowym rynku 
opon, to imponujący wynik, jak na osiem-
dziesięciolatka. Miłośnicy wielkich emocji 
doskonale wiedzą, że w latach 2007-2010 

Bridgestone był również wyłącznym do-
stawcą opon dla F1. A to nie przelewki.

Ci�g�e doskonalenie

W Polsce pierwsze przedstawicielstwo 
Bridgestone powstało w 1998 r. w Warsza-
wie. Stanowi ono zaplecze organizacyjne 
dla rynków Europy Środkowej. Bridgesto-
ne w Polsce to nie tylko handel, ale rów-
nież produkcja. Działają u nas cztery spół-
ki produkcyjne zatrudniające ponad 2 tys. 
osób. W Poznaniu produkowane są opo-
ny do samochodów osobowych, natomiast 
w Stargardzie Szczecińskim do pojazdów 
ciężarowych i autobusów. Obie fabryki to 
inwestycje zbudowane od podstaw. W Ża-

rowie produkowane są również gąsieni-
ce gumowe, a w Wolsztynie amortyzatory 
pneumatyczne, czyli miechy. 

Sieć autoryzowanych serwisów i punk-
tów dilerskich zapewnia odpowiednią ob-
sługę. Samochody ciężarowe znajdują po-
moc i wsparcie, w specjalnych warsztatach 
oznakowanych logiem Truck Point. 

Bridgestone nie narzeka na dzisiej-
szą sytuację na rynku. Firma przewiduje, 
że w 2011 roku sprzedaż w Polsce zwięk-
szy się z 300 do 400 mln zł. „Stały, dyna-
miczny wzrost naszych obrotów świadczy 
o słuszności wybranej przez nas koncepcji, 
ale także o dobrej współpracy z partnera-
mi handlowymi oraz wysokiej jakości na-
szych produktów” – zapewnia Sergiej Pu-
snakovs, dyrektor zarządzający Bridgesto-
ne Sales Polska. 

Zakład Bridgestone w Stargardzie Szcze-
cińskim znajduje się przy ulicy Most Ka-
mienny, nazwanej tak na cześć założyciela 
fi rmy. Od początku zarządza nim Yoshihi-
ro Nagao. W planach inwestycja za 200 mln 
euro miała zapewnić produkcję na pozio-

mie 5000 opon dzien-
nie przy zatrudnieniu 
około 750 osób. Jed-
nak prace wstrzyma-
no na pierwszym eta-
pie. Obecnie produ-
kuje się tam ok. 2200 
opon dziennie (maksy-
malna zdolność – 2500

sztuk), zatrudniając 625 osób. „Naszą fi lo-
zofi ą jest dostarczanie produktów najwyż-
szej jakości przy wykorzystaniu standardów, 
które polegają na standaryzacji pracy, okre-
ślaniu schematów produkcji i wprowadza-
niu usprawnień, czyli ciągłe doskonalenie” 
– podkreśla Dorota Such, specjalista ds. za-
sobów ludzkich, Bridgestone Sales Polska.

Kamienny most
Kluczewo pod Stargardem Szczeci	skim to do niedawna obszar prawie zamkni�ty i utajniony. 
Na terenie by�ego lotniska wojskowego powsta� Regionalny Stargardzki Park 
Wysokich Technologii, a na jego obszarze od 2008 roku dzia�a fabryka opon Bridgestone.

Sergiej Pusnakovs, 
dyrektor zarz�dzaj�cy Bridgestone 
Sales Polska 

„Sta�y, dynamiczny wzrost naszych obrotów 
�wiadczy o dobrej wspó�pracy z partnerami 
handlowymi oraz wysokiej jako�ci naszych 
produktów.”

www.truck-van.pl

1/201216 TruckTruckVan&

PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie

TRUCK 01-2012.indd   16 2012-01-02   13:13:59



Ze Stargardu w �wiat

Obowiązujący w zakładzie system utrzy-
mania czystości i jej premiowania daje 
efekt wręcz oszałamiający. Żółte i niebie-
skie maszyny poustawiane w rzędach spra-
wiają wrażenie, jakby dopiero przypłynę-
ły z Japonii. 

Opona powstaje na sześciu etapach: 
miksing, przygotowanie kordu, wytłacza-
nie, wykonanie drutówki, konfekcja i wul-
kanizacja. Wiele procesów technologicz-
nych jest zautomatyzowanych. Są jednak 
też takie stanowiska, na których człowiek 
jest niezbędny. Przykładem jest obsługa 
maszyny do łączenia poszczególnych ele-
mentów w całość. Z połączenia, w dużej 
mierze ręcznego, osnowy drutówki, boków 
opasania i bieżnika powstaje niezwulkani-
zowana opona. Takie „zielone” opony ta-
śmociągami przenoszone są do magazynu. 
Skąd trafi ają na halę, gdzie są wulkanizo-
wane. Znajduje się tam kilkadziesiąt pras 
parowych z odpowiednimi formami bież-
nika. W temperaturze 200°C, pod olbrzy-
mim ciśnieniem, w ciągu 30 do 50 minut 
opona otrzymuje odpowiedni kształt bież-
nika. Ten proces odbywa się automatycz-
nie. Maszyny przenoszą oponę na stanowi-
ska kontroli i „wygładzania”, gdzie pracow-
nicy obcinają wszelkiego rodzaju nadlew-
ki. Po sprawdzeniu optycznym, prześwie-
tleniu i poddaniu próbie ciśnienia opony 
trafi ają do magazynu, a stamtąd wyrusza-
ją w świat! 

Liczy si� ekologia

Ostatnio do oferty wprowadzono dwie 
nowe opony grupy premium dla samocho-
dów ciężarowych na oś kierowaną: R249 
EVO (długie dystanse) i R297 EVO (trans-
port regionalny). Konstruując je, brano 
pod uwagę zwiększone obciążenie przed-
niej osi ciężarówek, spowodowane dopo-

sażeniem pojazdów w nowe „czyste” tech-
nologie, czyli selektywną redukcję katali-
tyczną i recyrkulację gazów spalinowych, 
zgodnie z normami emisji spalin Euro 5
i 6. Większa wytrzymałość opon nie ma 
wpływu na bezpieczeństwo, trwałość 
i ekonomiczność. Co więcej, są przyjazne 
dla środowiska bez wpływu na wysokość 
podwozia pojazdu. Ich założona wytrzy-
małość dochodzi do 8 t obciążenia na oś. 
Dostępne są w rozmiarze 315/70R 
22,5, a w wersji o obniżonej nośno-
ści do 7,5 t – 315/60R 22,5. 

Takie parametry udało się osią-
gnąć dzięki zastosowaniu opraco-
wanej przez fi rmę technologii opa-
sania Waved Belt i obrzeża opony 
Turn-in-Ply Bead, które zwiększa-
ją trwałość opony i ładowność po-
jazdu. Opony serii EVO mają dobre 
właściwości trakcyjne. Zachowują 
wysoki poziom bezpieczeństwa na 
mokrych nawierzchniach oraz równie wy-
soki wskaźnik całkowitych kosztów na ki-
lometr. 

Oprócz dobrych właściwości technicz-
nych opona powinna być przyjazna dla 
środowiska. Globalne ocieplenie, emisja 
CO2, wyczerpywanie się kopalnych źró-
deł energii, rosnące ceny paliw, większa 
presja na obniżenie kosztów działalno-
ści to, zdaniem zarządu fi rmy, wyzwania 
dnia dzisiejszego i jutrzejszego. Bridgesto-
ne chce działać z większą odpowiedzial-
nością. Gama opon Ecopia to wkład fi r-
my w ochronę środowiska poprzez reduk-
cję emisji CO2. Oszczędność paliwa dzięki 
zmniejszeniu oporów toczenia i co za tym 
idzie, niższy całkowity koszt użytkowania 
opony, to główna zaleta tych opon. Eco-
pia to również recykling w postaci bieżni-
kowania. 

Gama Ecopia składa się z dwóch mo-
deli. W R249 na oś kierowaną zastosowa-
no mieszankę NanoPro-TechTM, która ce-

chuje się niskim oporem toczenia bez po-
gorszenia trwałości, odporności na niere-
gularne zużycie i właściwości jezdnych na 
mokrej nawierzchni. Zastosowano w niej 
także system usuwania kamieni. Inżynie-
rowie Bridgestone wykorzystali również 
technologie Waved BeltTM i Turn-in-Ply.

Na oś napędową jest przeznaczona Eco-
pia M749, wykonana z mieszanki o niskim 
oporze toczenia bez pogorszenia trwałości, 

odporności na nieregularne zużycie i wła-
ściwości jezdnych na mokrej nawierzchni. 
Model R109 przewidziany dla naczep wy-
konano z mieszanki o niskim oporze to-
czenia w nowej technologii budowy stop-
ki Slim Bead. Zastosowano w niej techno-
logie Waved BeltTM i Turn-in-Ply. 

Nie wiemy, co stracił świat przez decy-
zję, którą przeszło 80 lat temu Shōjirō Ishi-
bashi zmienił całkowicie swój biznes. Wie-
my jednak, co zyskał. „Służyć społeczeń-
stwu produktami najwyższej jakości – sło-
wa założyciela Bridgestone są mottem, 
w którym zawiera się misja naszej fi rmy. 
Nadrzędnym celem pracowników Brid-
gestone na całym świcie jest doskona-
łość. Produkty i usługi najwyższej jakości 
to globalny wymiar Bridgestone” – powie-
dział Armand Dahi, dyrektor zarządzają-
cy regionem Europy Wschodniej, Bridge-
stone. �

Jaros�aw Dynek
Fot. Bridgestone

Tam za krat� wrze praca. 
Od roboty s� roboty. 
Cz�owiek jednak musi mie� 
wszystko pod kontrol�.

Sprawdzanie jako�ci, st�d ju� prosta droga do 
magazynu i klienta. 
eby jednak mie� pewno��, 
�e opona spe�nia wszystkie normy, jest dok�adnie 
prze�wietlana i ogl�dana ze wszystkich stron.

Kilka takich stempli z negatywem bie�nika 
pod wp�ywem du�ej temperatury 
i ci�nienia zostawi swój kszta�t na „zielonej” 
oponie w prasie wulkanizacyjnej.

Niebieskie tabliczki na �cianie 
pomagaj� w szybkim okre�leniu 
do jakiego typu opon przygotowa-
ne s� kordy le��ce na paletach.

Armand Dahi,
dyrektor zarz�dzaj�cy
regionem Europy Wschodniej, 
Bridgestone

„S�u�y� spo�ecze�stwu produkta-
mi najwy�szej jako�ci – s�owa za-
�o�yciela Bridgestone s� mottem, 

w którym zawiera si� misja naszej firmy. Produkty 
i us�ugi najwy�szej jako�ci to globalny wymiar Brid-
gestone”.
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Najlepszą metodą na zwiększenie wy-
dajności transportu jest obniżenie 
masy własnej pojazdu. Ma to spore 

znaczenie zwłaszcza w transporcie mate-
riałów sypkich, np. kruszyw budowlanych. 
Każdy kilogram ładowności w dłuższym 
okresie przełoży się na realne zyski dla 
przedsiębiorstwa. Optymalnie skonfi guro-
wany ciągnik siodłowy z naczepą samowy-
ładowczą to podstawa. Niestety, ten czyn-
nik jest często bagatelizowany. Pobieżne 
sprawdzenie wysokości siodła i dopaso-
wanie do położenia płyty naczepy to tro-
chę za mało. Renault Trucks Polska wraz 
z fi rmą Feber stworzyły więc wspólną ofer-
tę, jako przykład idealnie dobranego zesta-
wu, który nie tylko jest funkcjonalny, ale 
również oszczędny.

Moc w detalach

Jego częścią jest Renault Premium Lan-
der – typowy ciągnik do zadań budow-
lanych, który dobrze sprawdza się w do-
stawach materiałów. W Premium Lander 
430.19 T K-2M kabina jest położona ni-
sko (do wnętrza prowadzą dwa stopnie), 
co ułatwia wielokrotne wsiadanie i wysia-
danie. Pełnowymiarowa leżanka pozwala 
wygodnie wypocząć. Silnik DXi 11 o mocy 
430 KM i maksymalnym momencie obro-
towym blisko 2100 Nm dostępnym już od 
950 obr/min ma świetne osiągi i małe za-
potrzebowanie na paliwo. Skrzynia bie-
gów Optidriver+ o dwunastu przełożeniach 
sprzyja komfortowi jazdy, obniżeniu kosz-
tów eksploatacji oraz redukcji masy własnej.

Układ hamulcowy EBS+ zawiera wspo-
maganie hamowania awaryjnego oraz 
„Hill Start Aid” (wspomaganie ruszania na 
wzniesieniu). EBS sprawdza również połą-
czenie między ciągnikiem a naczepą. Z ca-
łością współpracuje zwalniacz: hamulec 
dekompresyjny Optibrake o mocy 275 kW. 

Si�a w jedno�ci

Trzyosiowa naczepa samowyładow-
cza Feber HP 27 ZS ma skrzynię wyko-
naną z aluminium (podłoga o grubości 
10 mm, ściany 5 mm), a ramę z wysoko-
wytrzymałej stali Domex. Objętość wy-
wrotki to 27 m3. Dopuszczalna masa cał-
kowita wynosi 34 tony. Pojazd jest przysto-
sowany do pracy z rozściełaczem asfaltu. 
Układ hamulcowy Knorr tak zestrojono, 
aby dobrze współpracował z EBS-em cią-
gnika. Zarówno w ciągniku, jak i w nacze-
pie zastosowano hamulce tarczowe (w zde-
cydowanej większości taki zestaw porusza 
się po drogach utwardzonych ze znaczną 
prędkością). Synchronizując odpowied-
nio pracę układu hamulcowego ciągnika 
i naczepy, zmniejszono drogę hamowania. 
W efekcie przy prędkości 80 km/h skróci-
ła się ona o około 4-5 m w porównaniu do 
przeciętnego zestawu. 

W przypadku zestawu z naczepą samo-
wyładowczą również ważna jest aerody-
namika. Opory powietrza w tym zesta-
wie obniżono m.in. poprzez odpowied-
ni dobór gabarytów skrzyni samowyła-
dowczej. Naczepa nie wychodzi poza ob-
rys kabiny ciągnika, dzięki czemu powie-
trze opływa pojazd niezakłóconą strugą. 
Sprzyjają temu gładkie boki skrzyni oraz 
odpowiednie, 20-procentowe pochylenie 
przedniej ściany naczepy. Aluminiowe ob-
ręcze kół (mniejsze masy bezwładne) nie 
tylko wpływają na niższe spalanie, ale rów-
nież poprawiają skuteczność odprowadza-
nia ciepła z hamulców. 

Masa własna tak skonfi gurowanego ze-
stawu to 11 900 kg, czyli ładowność może 
przekroczyć 28 ton.

Renault Premium Lander pokonał 
z naczepą Feber tysiące kilometrów. Po-
miary zużycia paliwa wykonane z wyko-
rzystaniem systemu Optifuel Infomax do-
wiodły, że optymalizacja naczepy wzglę-
dem ciągnika przynosi konkretne korzy-
ści. Najlepsze efekty są wtedy, gdy siły się 
łączy. Dlatego warto zadbać o szczegóły. 
Dobrze dobrany zestaw, dobrze wyszko-
lony kierowca i wsparcie systemu telema-
tycznego, to czynniki, które mają wpływ 
na ekonomikę transportu, nie tylko bu-
dowlanego. �

KD
Fot. Renault

Para na miar�
W dobie walki o wydajno�� transportu liczy si� ka�dy 
kilogram �adowno�ci oraz ka�da kropla paliwa. 
O oszcz�dno�ciach warto jest pomy�le� ju� na etapie 
konfiguracji zestawu. Tu wszystko si� zaczyna.

Ci�gnik powinien tworzy� z naczep� jedn� lini� dla op�ywaj�cych zestaw strug powietrza, 
w�a�nie ten czynnik wp�ywa na poziom zu�ywanego paliwa. Je�eli dodatkowo obni�ymy mas� 
w�asn� pojazdu, zwi�kszymy równie� jego wydajno��.
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driven by quality

Twoja zyskowność jest naszym 
priorytetem

www.daftrucks.pl

Prezentujemy program ATe, DAF Advanced Transport Efficiency.
To kompletna gama innowacji podkreślających nasze oddanie sprawie zwiększenia wydajności, 

optymalizacji kosztów i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.
Te doświadczenia staną się Twoim udziałem w wersjach specjalnych modeli XF105 oraz CF85 marki DAF.

Skontaktuj się z lokalnym dealerem DAF lub odwiedź stronę www.daftrucks.pl/ate
Twoja zyskowność jest naszym priorytetem.
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Pojazdy budowlane musz� spe�nia� specjalne wymagania. 
Dostosowanie do warunków pracy nabiera tu wyj�tkowego znaczenia.

Z  takiego założenia wychodzi Scania 
 i proponuje serie P i G, które zosta-
 ły przygotowane do ciężkiej pracy 

w trudnym terenie. Zmodyfi kowany przód 
kabiny, wzmocnione elementy wyposaże-
nia i dostosowanie go to wymagań trans-
portu budowlanego, pozwoli uniknąć wie-
lu kłopotów i uchronić pojazd przed nie-
przewidzianymi przestojami.

Mocne zabezpieczenie

Terenowe Scanie wyglądają masywnie. 
Czarny przedni grill i zderzak podkreśla-
ją solidność pojazdu. Refl ektory główne 
i  lampy kierunkowskazów stanowią od-
rębne elementy. Znajdują się teraz w więk-
szym oddaleniu od krawędzi zderzaka. 
Refl ektory główne oraz dostępne w opcji 
przeciwmgielne i dalekosiężne są osłonię-
te stalowymi siatkami. Dodatkowo można 
zamówić wysokociśnieniowy układ spry-
skiwania refl ektorów. 

Modyfi kacje wprowadzone z przodu ka-
biny to rozwiązania zapewniające ochro-
nę wrażliwych podzespołów. Stalowy zde-
rzak wysunięto o 135 mm, czyli o 80 mm 
więcej w porównaniu z dotychczas stoso-
wanym (nadal oferowanym). Zapewnia on 
25-stopniowy kąt natarcia, który w połą-
czeniu m.in. z dużym kątem rampowym 
i zejścia, zwalnia z obowiązku montażu 
przedniej belki przeciwnajazdowej. 

Zderzak jest wytrzymały i nie ulega de-
formacji nawet pod wpływem dość moc-
nych uderzeń. Stanowi odrębny element 
konstrukcyjny, co ogranicza liczbę wizyt 
w serwisie. Wbudowano w niego wytrzy-
mały uchwyt do holowania o nośności 35 t 
(o 10 t większej w porównaniu ze standar-
dowym), który powinien poradzić sobie 
z wyciągnięciem zakopanego pojazdu bez 
konieczności jego rozładowywania. 

Bezpośrednio za zderzakiem znajdu-
je się osłona spodu chłodnicy powietrza 
doładowującego i chłodnicy silnika oraz 

przedniej część miski olejowej. Szeroki, 
antypoślizgowy stopień na górze zderza-
ka oraz dodatkowy, rozkładany ułatwiają 
oczyszczanie przedniej szyby. 

Stopnie wejściowe odsunięto od zde-
rzaka, co ma uchronić przed uszkodzenia-
mi w wyniku lekkich uderzeń o przeszko-
dy. Dolny jest podwieszony na gumowych 
pasach, dzięki czemu odchyla się, gdy na-
potka przeszkodę. Pompę układu podno-
szenia kabiny umieszczono bezpiecznie za 
zderzakiem po prawej stronie pojazdu.


atwiejsza praca

Oprócz zmian zewnętrznych pojazdy 
budowlane zostały wzbogacone o nowe 
funkcje, ułatwiające poruszanie się po 
trudnym terenie. W Opticruise dotychcza-
sowe tryby działania: standardowy i dyna-
miczny (Power), uzupełniono o tryb dopa-
sowujący zmiany biegów do jazdy w trud-
nych warunkach terenowych i po mięk-

Wa�nyWa�ny ka�dy szczegó� ka�dy szczegó�
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kich podłożach (Off -road). W trybie terenowym układ sterowa-
nia dąży do jak najdłuższego utrzymywania załączonego sprzę-
gła, by unikać przerw w przekazywaniu momentu obrotowego 
do kół, a tym samym utraty siły napędowej. Liczba zmian bie-
gów jest ograniczana poprzez poszerzenie zakresu wykorzysty-
wanych prędkości obrotowych silnika. Biegi zmieniają się szyb-
ciej, nawet kosztem komfortu. Identyczny sposób działania do-
tyczy układu Opticruise w wersji z pedałem sprzęgła. Tryb ma-
newrowy umożliwia precyzyjną kontrolę nad pojazdem przy 
bardzo małych prędkościach, a funkcja rozkołysania, jest akty-
wowana automatycznie w chwili wykrycia buksowania kół napę-
dowych. Do wyboru wszystkich trybów jazdy służy pierścienio-
wy przełącznik na dźwigni sterującej układu Opticruise. Infor-
macja o aktualnie wybranym trybie pojawia się na wyświetlaczu.

Niektóre parametry Opticruise mogą być programowane 
w serwisie Scanii, w celu dostosowania działania skrzyni biegów 
do aktualnych potrzeb. Na przykład można wyłączyć tryb dyna-
miczny i funkcję kickdown. Bieg do ruszania z miejsca wybiera-
ny jest automatycznie, ale układ umożliwia przeprogramowanie 
domyślnego biegu początkowego. 

Jazdę po terenie budowy ułatwia też system sterowania przy-
czepnością. Wszystkie elementy sterujące funkcjami mającymi 
wpływ na przyczepność kół napędowych – blokada mechanizmu 
różnicowego, układ przeciwpoślizgowy i zmiana rozkładu obcią-
żenia osi – są umieszczone na tablicy rozdzielczej. Informacja 
o załączonej blokadzie mechanizmu różnicowego pojawia się na 
wyświetlaczu.

Po naciśnięciu obrotowego przełącznika blokad mechani-
zmów różnicowych włącza się tzw. terenowy tryb działania ukła-
du przeciwpoślizgowego. Stopień dopuszczalnego poślizgu jest 
teraz zależny od pozycji pedału przyspieszenia, tzn. im mocniej 
jest wciśnięty, tym większy dopuszczalny poślizg. Większa pre-
cyzja redukcji momentu obrotowego silnika zapobiega spadko-
wi ciśnienia doładowania, co pozwala uniknąć niepotrzebnej re-
dukcji biegu podczas jazdy pod górę na śliskim podłożu.

Silniejsze hamowanie

Scania wprowadziła również nową wersję zwalniacza. Opra-
cowano go z myślą o zwiększeniu skuteczności hamowania przy 
mniejszych prędkościach jazdy oraz zwiększeniu maksymal-
nego momentu hamującego, co przydaje się w transporcie bu-
dowlanym i podczas jazdy w terenie. Pod względem technicz-

Masywny, wysuni�ty o 135 mm zderzak, os�oni�ta ch�odnica, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami reflektory i elastycznie 
zamontowany stopie� wej�ciowy to elementy, które dostosowuj� 
pojazd do trudnych warunków budowlanych.

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
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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
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nym nowy, wydajniejszy retarder (R4100) 
nie różni się od dotychczas oferowanego 
(R3500). Dotyczy to m.in. integracji z za-
sadniczym układem hamulcowym pojaz-
du, tempomatem, układem zmiany bie-
gów i układem chłodzenia. Całkowity mo-
ment hamujący wzrósł natomiast z 3500 

do 4100 Nm. Uzyskano to poprzez zmia-
nę przełożenia wewnętrznego z 3,04 na 
3,26, co oznacza 17-procentowy przyrost 
maksymalnej skuteczności hamowania. 
Przy małych prędkościach jazdy przyrost 
ten jest jeszcze większy i wynosi od 20 do 
25%, zależnie od przełożenia przekładni 
głównej. 

Ponieważ większe przełożenie jest źró-
dłem dodatkowych oporów ruchu, wyraź-
nie odczuwalnych przy dużych prędko-
ściach, nowy zwalniacz najlepiej sprawdzi 
się w zastosowaniach, w których samocho-
dy poruszają się z prędkością do 70 km/h. 
Wówczas wzrost zużycia paliwa jest zniko-
my. Najlepiej wypada w zakresie prędko-
ści od nieco poniżej 600 obr/min do oko-
ło 1050 obr/min.

W przypadku konfi guracji typowej dla 
szosowego pojazdu budowlanego, do-
datkowy moment hamujący jest dostęp-
ny w zakresie prędkości jazdy od około 20 
do 55 km/h. W pojeździe dla zastosowań 
ciężkich, np. dla górnictwa, przyrost mo-
mentu hamującego na najwyższym bie-
gu przypada na zakres prędkości od oko-
ło 10 do 35 km/h. W typowym pojeździe 
długodystansowym, osiągającym prędkość 
podróżną przy prędkości obrotowej silni-
ka około 1200 obr/min, większy moment 
hamujący jest dostępny znacznie poniżej 
85 km/h. W tym przypadku wydajniejszy 
zwalniacz nie pozwala rozwijać większych 
prędkości podróżnych, jednocześnie gene-
rując dodatkowy opór w układzie przenie-
sienia napędu, co może być niekorzystne, 
jeżeli priorytetem jest zużycie paliwa. 

Wi�cej na barkach

Nowością jest również 9-tonowa oś 
przednia z zawieszeniem pneumatycz-
nym. W pojazdach 6×4, 8×4 i 8×4 ze 
skrętną osią wleczoną, wyposażonych 
w podwójną oś napędową o nośności 19, 
21 i 26 t, ze zwolnicami w piastach kół 
można zamówić pneumatyczne zawie-
szenie wszystkich osi z hamulcami bęb-
nowymi. Natomiast w pojazdach z po-
dwójną osią napędową o  nośności 19 
i  21 t można wybrać pneumatyczne za-
wieszenie tylnej osi z hamulcami tarczo-
wymi i układem EBS. Dostępna jest rów-
nież funkcja pomocy przy ruszaniu na 
wzniesieniu (hill-hold). Ciągniki siodło-
we 4×2, 6×2 i 6×4 oraz wysokie (High) 
podwozia 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 i 8×4 mogą 
być wyposażane w zawieszenie pneuma-
tyczne z dwoma miechami, które wpły-
wają na obniżenie masy pojazdu o 50 
do 120 kg, zależnie od konfi guracji osi. 
Duża sztywność poprzeczna zawieszenia 
polepsza własności trakcyjne pojazdu. 

Jednocześnie nowe zawieszenie zapew-
nia większy prześwit i pozostawia więcej 
wolnego miejsca po bokach ramy, np. dla 
zbiorników paliwa itp.

W opcji znalazły się cylindryczne alumi-
niowe zbiorniki paliwa o pojemności 330, 
400 i 440 litrów, dostępne dla dwu- i trzy-
osiowych ciągników siodłowych oraz pod-
wozi. Są wytrzymalsze i trwalsze w trud-
nych warunkach eksploatacji. 

Zastosowano również nowe resory pa-
raboliczne w zawieszeniach osi zespolo-
nych o nośności 19 i 21 t (6×4, 8×4). Do-
stępna jest 26-tonowa oś zespolona, wy-
posażona w progresywne resory parabo-
liczne. Nowe zawieszenie osi zespolonej 
z resorami parabolicznymi wytrzymu-
je nacisk do 30 lub 32 t. Osie ze zwol-
nicami w piastach kół mają wzmocnio-
ne półosie napędowe, w większym stop-
niu eliminujące wahania przenoszonego 
momentu obrotowego, co poprawia wła-
sności trakcyjne. Do oferty wprowadzo-
no wzmocnione osie napędowe ze zwol-
nicami w piastach kół, w których przeło-
żenie zwolnic 3,81 zastąpiono przełoże-
niem 4,21. W rezultacie uzyskano więk-
szą siłę napędową i  mniejsze wahania 
przenoszonego momentu obrotowego. 
Dzięki temu można teraz wybrać przeło-
żenie całkowite z zakresu od 3,96 aż do 
7,18 (poprzednio do 6,50) w przypadku 
osi zespolonych 19-, 21-, 26-, 30- i 32-to-
nowych oraz z zakresu od 3,67 do 4,66 
w przypadku lżejszych osi zespolonych 
19- i 21-tonowych. 

W pojazdach czteroosiowych wpro-
wadzono w opcji 10-tonową oś przednią, 
o masie własnej identycznej, jak w osi 9-to-
nowej. Zastąpienie obudowy odlewanej 
lżejszą spawaną, „odchudziło” 11- i 13-to-
nową oś ze zwolnicami w piastach kół 
o 20 kg, przy zachowaniu dotychczasowej 
wytrzymałości. Oś ta wchodzi w skład osi 
zespolonych o dopuszczalnym nacisku do 
26 ton. Dodatkową redukcję masy, o 35 kg 
na oś, zapewniają elektronicznie sterowa-
ne hamulce tarczowe. Tego typu układ ha-
mulcowy może być również wyposażony 
w hill-hold. 

Zmiany w pojazdach budowlanych 
mają służyć większej wydajności i zapew-
niać komfort wykonywanej pracy. Życie 
składa się z drobiazgów i to one często 
mają kluczowe znaczenie. W tym przy-
padku zadbano o mnóstwo szczegółów, 
które dzięki dokładnemu dopasowaniu 
do zadań stojących przed pojazdami, po-
winny zaowocować obniżeniem kosztów 
eksploatacji. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. Scania

Szeroki, antypo�lizgowy stopie� na zderzaku 
oraz dodatkowy, rozk�adany u�atwiaj� oczysz-
czanie przedniej szyby. 

Uchwyt do holowania ma no�no�� 35 t, co 
w wi�kszo�ci przypadków pozwala wyci�gn�� 
zakopany pojazd bez konieczno�ci jego 
roz�adowywania.

W zautomatyzowanej skrzyni biegów 
Opticruise zastosowano nowy tryb 
Off-road, który dopasowuje zmiany biegów 
do jazdy w trudnych warunkach terenowych 
i po mi�kkich pod�o�ach. Mo�na go wybra�, 
przekr�caj�c pier�cieniowy prze��cznik 
na d	wigni steruj�cej skrzyni�. Informacja 
o aktualnie wybranym trybie pojawia si� 
na wy�wietlaczu.
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Wyspecjalizowane naczepy niskopo-
dowiziowe są produkowane seryj-
nie, ale liczba wariantów i dostępnych 

akcesoriów pozwala przystosować je ściśle do 
wymagań indywidualnych nabywców. Ofer-
tę tworzą modele trzy-, cztero- i pięcioosio-
we. Dopuszczalna masa całkowita zaczyna się 
od 48 ton dla naczep trzyosiowych i sięga 70 
ton w pięcioosiowych. Do każdego rodzaju po-
jazdu proponowane jest bogate wyposażenie. 
Kässbohrer oferuje pojazdy rozciągane maksy-
malnie o 6 m (skokowo co 0,5 m), co pozwa-
la uzyskać całkowitą długość pojazdu na pozio-
mie 20 m. Naczepy mogą być również posze-
rzane o 300 mm z każdej strony oraz wyposa-
żone w najazdy, rozkładane hydraulicznie. Daje 
im to imponujące możliwości przewozowe. 

które w transporcie ładunków ponadgabary-
towych występują stale. 

Wysoka wytrzymałość nie została osiągnię-
ta kosztem nadmiernego wzrostu masy wła-
snej naczep. Stało się tak dzięki zastosowaniu 
materiałów wysokiej jakości oraz optymaliza-
cji konstrukcji. 

Naczepy niskopodwoziowe Kässbohrer 
sprowadzane są do Polski w dwupakach i mon-
towane na profesjonalnej linii przez generalne-
go importera, fi rmę Timex S.A. w Koniku No-
wym. Pozwala to obniżyć koszty sprowadzenia 
oraz dopasować naczepy do życzeń odbiorców.

Kwalifi kacje pracowników i ponad dwudzie-
stoletnie doświadczenie Timex S.A. w  sprze-
daży i montażu naczep, gwarantują najwyż-
szą jakość pojazdów. Dodatkowym atutem 
jest fabryczny serwis, znajdujący się w sąsiedz-
twie hali montażowej przy ul. Terespolskiej 58 
w Koniku Nowym. Dysponuje on siedmioma 
stanowiskami roboczymi, stacją diagnostyczną 
i ramą do napraw powypadkowych. Użytkow-
nicy naczep Kässbohrer mogą również skorzy-
stać z profesjonalnej pomocy 20 innych auto-
ryzowanych serwisów w kraju.

Informacje o oferowanych w Polsce nacze-
pach Kässbohrer można odnaleźć na stornie: 
www.kaessbohrer.com.pl �

Fot. Timex

„Jesteśmy z Wami już od 1893 r.” – takie 
hasło towarzyszy logo Kässbohrer. Zgod-
nie ze swoją fi lozofi ą, producent nie podsu-
wa rozwiązań o ograniczonej trwałości czy 
półśrodków. Wszystkie podzespoły pocho-
dzą od uznanych dostawców. 12-tonowe osie 
SAF z hamulcami bębnowymi mogą być do-
starczone jako stałe, samoskrętne lub stero-
wane hydraulicznie. Naczepy mogą też po-
siadać osie podnoszone. 17,5-calowe ogu-
mienie pochodzi tylko od renomowanych 
fi rm, a hamulcami i  stabilizacją pojazdu na 
drodze zawiadują systemy Wabco lub Knorr. 
Do produkcji wykorzystywana jest dosko-
nała, szwedzka stal. To wszystko powodu-
je, że naczepy niskopodwoziowe Kässbohrer 
są odporne na trudne warunki eksploatacji, 

Pomost nad sprz�giem mo�na wykorzysta� do 
transportu elementów systemu mocuj�cego �adunek: 
kliny pod ko�a, �a�cuchy, pasy itp.

W opcji dost�pne s� hydraulicznie 
opuszczane najazdy.

Tradycyjnie Tradycyjnie 
wytrzyma�ewytrzyma�e

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH proponuje niezwykle szeroki wybór pojazdów. 
S� to: cysterny, silosy, a tak�e naczepy plandekowe, podkontenerowe i niskopodwoziowe.
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C anter na rynek europejski powstaje 
 w hiszpańskiej fabryce w Tramagal, 
 jednak tylko 50% części użytych do 

produkcji tego pojazdu pochodzi od europej-
skich dostawców. Reszta trafi a tu prosto z Ja-
ponii. Marka należąca do niemieckiego kon-
cernu, powstaje w gorącym klimacie południa 
z zachowaniem sprawdzonych zasad Dalekie-
go Wschodu. To musi być coś wyjątkowego!

Na dwie r�ce

I właśnie z Kraju Kwitnącej Wiśni przy-
wożona jest największa nowość zmienio-
nego Cantera – przekładnia dwusprzę-
głowa Duonic. Oprócz niższego spalania, 
zapewnia mniejsze zużycie podzespołów 
i poprawia komfort pracy kierowcy. Po-
wstała na bazie sześciobiegowej skrzyni me-
chanicznej z dwoma hydraulicznymi sprzę-
głami mokrymi i sterowaniem elektronicz-
nym. Dwa sprzęgła osadzone są koncen-
trycznie i umieszczone w jednej obudowie. 
Jedno odpowiada za kontrolę biegów niepa-
rzystych, drugie parzystych. Podczas jazdy 
odpowiednie sprzęgło automatycznie przy-
gotowuje kolejny bieg, dzięki czemu jego 
włączenie następuje płynnie. Nie ma więc 
problemu z przyspieszeniem, np. podczas 

wyprzedzania. Zmiany biegów są praktycz-
nie niezauważalne.

Przekładnia Duonic ma użyteczną funk-
cję pełzania, która umożliwia manewro-
wanie z niską prędkością jedynie poprzez 
wciskanie pedału hamulca. Dysponuje 
także funkcją bezpiecznego parkowania.

Dodatkowo kierowca może wybierać mię-
dzy trybem automatycznym a manualnym 
sekwencyjnym. Z przeprowadzonych testów 
wynika, że przekładnia dwusprzęgłowa pra-
cuje co najmniej równie oszczędnie jak ma-
nualna skrzynia biegów Cantera. Natomiast 
w przypadku niedoświadczonych kierow-
ców pozwala wypracować wyraźne oszczęd-
ności w porównaniu z „manualem”. Dla 
zwiększenia efektu, przyciskiem na tablicy 
rozdzielczej, można włączyć tryb Eco.

Duża rozpiętość przełożeń: od 5,397 do 
0,701, zapewnia szybkie ruszanie z miej-
sca oraz oszczędne spalanie podczas jazdy 
z dużą prędkością.

EEV na �yczenie

Cantera napędza czterocylindrowy die-
sel. Jednostka o pojemności skokowej 3,0 l 
jest dostępna w trzech wersjach mocy: 
130, 150 i 175 KM. Nowoczesny silnik 

o długim skoku tłoków ma dwa wałki roz-
rządu w głowicy napędzane łańcuchem, 
cztery zawory na cylinder, turbosprężarkę 
o zmiennej geometrii, system bezpośred-
niego wtrysku paliwa common rail i pie-
zowtryskiwacze. Moc silnika w warian-
cie pośrednim zwiększono o 5 KM. Nie 
zmienił się natomiast maksymalny mo-
ment obrotowy wynoszący 370 Nm przy 
1350÷2840 obr/min. Jeżeli zależy nam na 
oszczędnościach, a pojazd często jeździ po 
mieście, warto zamówić Cantera z funk-
cją start/stop. Wydłużono również okre-
sy międzyprzeglądowe z 30 do 40 tys. km.

Silniki Cantera w modelach o dmc 3,5, 
6 t i 7,5 t (o niskiej mocy) są wyposażone 
w układ recyrkulacji spalin (EGR) i fi ltr 
cząstek stałych (DPF). Najmocniejsze sil-
niki pojazdów 7,5-tonowych mają dodat-
kowo systemem selektywnej redukcji kata-
litycznej SCR, wykorzystujący AdBlue. Po-
zwala to osiągnąć wyższą mocy przy niż-
szym zużyciu paliwa. Zbiornik AdBlue 
mieści 12 l, co wystarcza na 8 tys. km.

Odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu in-
formuje kierowcę o potrzebie wykonania re-
generacji fi ltra cząstek stałych. 

Silnik w Canterze o dmc 7,5 t spełnia 
standardowo wymagania normy emisji 

Pó�krwi wojownik
Zwi�kszona �adowno��, zmienione wn�trze i dwusprz�g�owa zautomatyzowana skrzynia 
biegów w opcji. Nowy Fuso Canter z rozmachem wchodzi na rynek.
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spalin EEV. Wszystkie pozostałe są zgod-
ne z normą Euro 5, którą można podwyż-
szyć do EEV.

Poprawki estetyczne

We wnętrzu nowością jest dwukoloro-
wy kokpit. Nie należy zapominać, że jest to 
pojazd typowo roboczy i tak też prezentu-
je się w środku.

Na obrotomierzu zaznaczono ekono-
miczny zakres prędkości obrotowej. Wie-
lofunkcyjny wyświetlacz komputera po-
kładowego umieszczony pomiędzy zegara-
mi, podaje: godzinę, przebieg, zużycie pa-
liwa i stan fi ltra cząstek stałych. 

Różnorodne schowki pozwalają na wy-
godną podróż. Jest zamykana szafk a, wy-
suwany uchwyt na dwa kubki z napoja-
mi, sporo różnej wielkości skrytek i zagłę-
bień, w tym półki pod dachem, kieszenie 
na drzwiach oraz schowki za i pomiędzy 
fotelami.

Roszada

Do wersji o dmc 3,5 i 7,5 t dołączyła 
6-tonowa, która zastąpiła 5,5 t. 

Zmieniono też dopuszczalne obciążenia 
osi i układ ramy. Dzięki temu ładowność 
Cantera wzrosła o 85 kg dla wersji 3,5-to-
nowej i o 95 kg dla 7,5-tonowych. Do 6 t 
zwiększono dopuszczalne obciążenie tyl-
nej osi w wersji o masie całkowitej 7,5 t. 
Zależnie od rozstawu osi, nośność podwo-
zia z kabiną kierowcy dochodzi do 5 t.

Canter z ramą podłużnicową ma licz-
ne możliwości zabudowy. Całkowicie prze-
projektowano rozstawy osi. Obecnie jest 
sześć wariantów: 2500, 2800, 3400, 3850, 
4300 i 4750 mm. Powstały też trzy, zupeł-
nie od nowa zaprojektowane warianty ramy. 
Jej masę zmniejszono o 20 kg. Ujednolico-
ny schemat otworów w ramie ułatwia pracę 
producentom zabudów. Zmieniając położe-
nie zbiornika wyrównawczego płynu chło-
dzącego oraz płynu do spryskiwacza, uzyska-
no więcej miejsca, dzięki możliwości zamon-
towania zabudowy bliżej kabiny kierowcy.

Canter oferuje trzy wersje przystawek mocy, 
z kołnierzem lub bez. Ich moc wynosi 31 lub 
62 kW. Ponadto można go zamówić z zewnętrz-
nym, montowanym w dowolnym miejscu regu-
latorem prędkości obrotowej oraz z przetworni-
kiem napięcia. Dla zapewnienia właściwego za-
silania, Canter oferowany jest z dostosowanymi 
do konkretnych potrzeb prądnicami. Nowością 
jest także przycisk na desce rozdzielczej do włą-
czania światła w zabudowie.

Wszystkie wersje są standardowo wy-
posażone w hamulec silnikowy. Ma on siłę 
hamowania do 50 kW i jest uruchamiany 
za pomocą dźwigni na kierownicy. 

Canter w wersji 3,5-tonowej ma nieza-
leżne zawieszenie na sprężynach śrubo-
wych. Wszystkie wersje mają hamulce tar-
czowe na obu osiach. W dwóch najcięższych 
można zamontować ESP, który zawiera sys-
tem zapobiegający poślizgowi kół napędo-
wych ASR, hydrauliczny asystent hamowa-
nia, hydrauliczny wzmacniacz siły hamowa-
nia na wypadek nieszczelności próżniowego 
wzmacniacza oraz system ograniczania mo-
mentu obrotowego silnika, zapobiegający 
poślizgowi i blokowaniu kół podczas zmia-
ny biegów. W opcji znajdują się również po-
duszki powietrzne kierowcy i pasażera.

Przed rdzą chroni Cantera powłoka 
KTL. Jeżeli jest się indywidualistą, Canter 
pozwala zaszaleć. Nowy właściciel może 
zamówić swoje auto w ulubionym kolorze, 
pod warunkiem, że będzie to jeden z 87. 
Dla tych co je opracowali, rzeczywistość 
jest okrutna. 90% wyjeżdżających z fabry-
ki Canterów świeci bielą. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler

Zarówno kierowca, jak i pasażer mają 
nowe fotele ze zintegrowanymi zagłówka-
mi. Siedzenie kierowcy jest standardowo 
wyposażone w regulowane podparcie od-
cinka lędźwiowego kręgosłupa. Opcjonal-
nie może być pneumatyczne i mieć pod-
łokietniki.

Nowy jest też układ klimatyzacji. Moż-
na wybierać między sterowanym ręcznie 
a zautomatyzowanym. Układ klimatyzacji 
w kabinie podwójnej pracuje w rozszerzo-
nym obiegu chłodziwa, z niezależną regu-
lacją temperatury w tylnej części.

Odświeżona przednia część nadwozia 
tworzy wyjątkowo modne V, które spra-
wia, że pojazd wygląda naprawdę do-
brze. Trzyczęściowy, stalowy zderzak za-
opatrzony jest w praktyczne elementy na-
rożne z tworzyw sztucznych. W obudo-
wie refl ektorów przeciwmgielnych za-
montowano zintegrowane światła do jaz-
dy dziennej. Obydwa należą do standar-
dowego wyposażenia.

Silniki Fuso Canter

Silnik 4P10 4P10 4P10
Poziom emisji spalin Euro 5/EEV Euro 5/EEV Euro 5/EEV
Pojemno�� skokowa (l) 3 3 3
Liczba cylindrów 4 4 4
Liczna zaworów 16 16 16
Moc (KM/kW/obr/min) 130/96/3000÷3500 150/110/3500 175/129/3500
Mom. obrot. (Nm/obr/min) 300/1300÷3050 370/1350÷2840 430/1600÷2860

To co niezb�dne jest 
zawsze w zasi�gu 
wzroku. Nie powinno by� 
problemu z odczytaniem 
parametrów jazdy.

Tablica rozdzielcza prosta i funkcjonalna. 
Nie ma w�tpliwo�ci, do czego s�u�y ten pojazd.

Kabina brygadowa mo�e by� wyposa�ona 
w klimatyzacj�, dostosowan� do 
indywidualnych potrzeb wszystkich 
pasa�erów.

Pod kanap� wygospodarowano schowek, 
który pomie�ci narz�dzia, ubranie robocze 
lub inne niezb�dne rzeczy, z przewo�eniem 
których przewa�nie jest k�opot.
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Okazuje się, że tak i to z kilku 
powodów. Zawsze warto od-
różniać się od konkurencji 

i mieć niezawodny, dopracowany 
produkt. Takim orężem łatwiej wal-
czyć o klientów na trudnym rynku.

My mieliśmy okazję dokładnie 
przyjrzeć się najnowszemu Daily 
o dmc 3,5 t, z rozstawem osi 3950 mm
i wysokością dachu H2. Pojazd był 
napędzany 3-litrowym silnikiem 
wyregulowanym na moc 146 KM. 
Tak skonfi gurowane auto, dzię-
ki układowi wtrysku common rail 
i turbosprężarce z zaworem upusto-
wym, żwawo reaguje na nagłe wci-
śnięcie „gazu” nawet pod pełnym 
obciążeniem. Duży zapas mocy uła-
twia wyprzedzanie i pokonywanie 
stromych wzniesień. Zawdzięcza to 
również odpowiednio zestopniowa-
nej, 6-biegowej przekładni manual-
nej. Przy prędkości 90 km/h wska-
zówka obrotomierza zatrzymuje się 
na 1250 obr/min, a więc w 1/6 „zie-
lonego” pola. Przekłada się to oczy-
wiście na niskie zużycie paliwa, bo 
nawet w cyklu mieszanym bez tru-
du można osiągnąć spalanie poniżej 
10 l/100 km. Jak na takie auto, wy-
nik jest imponujący! Zastosowana 
jednostka napędowa odznacza się 
wysoką kulturą pracy oraz niskim 

BohaterBohater na co dzie� na co dzie�
Niespe�na dwa lata od premiery EcoDaily, Iveco zaprezentowa�o now� wersj� 
swego najmniejszego modelu. Czy wprowadzenie zmian by�o konieczne?

Tablica rozdzielcza Daily to efekt wielu 
udoskonale�, które doprowadzi�y j� 
niemal do perfekcji. Zgodnie 
z obowi�zuj�cym trendem, w ostatnim 
wydaniu, wzbogaci�a si� m.in. 
o chromowane elementy wyko�czeniowe.

Szerszy zakres regulacji 
fotela w po��czeniu 
z mo�liwo�ci� zmiany 
wysoko�ci kierownicy 
u�atwia znalezienie 
optymalnej pozycji.

Uwolnienie przedniej osi od przekazywania momentu nap�dowego 
usuwa ograniczenia skr�tu kó� (brak podatnych na uszkodzenia 
przegubów), zapewniaj�c bardzo dobr� zwrotno��.

poziomem hałasu, nawet przy wyż-
szych prędkościach obrotowych.

Solidna podstawa

Sprawdzona konstrukcja ramo-
wa nieco podwyższa masę własną 
pojazdu, ale jest skutecznie rekom-
pensowana przez dużo większą od-
porność na trudną eksploatację. Da-
ily lepiej znosi przeciążenia, nadwo-
zie jest sztywniejsze (a zatem trwal-
sze) i mniej czułe na nierównomier-
ne rozłożenie ładunku. W razie wy-
padku rama jest też dodatkowym ele-
mentem pochłaniającym uderzenia. 
Ten „zapas” wytrzymałości pozwolił 
na wprowadzenie największej w kla-
sie odmiany 7-tonowej. Kolejny re-
kord Daily dotyczy pojemności furgo-
nu wynoszącej aż 17,2 m3, a teraz rów-
nież najmocniejszego 4-cylindrowego 
diesla, jaki znalazł zastosowanie w sa-
mochodzie dostawczym. Najwięk-
sza dostępna jednostka o pojemno-
ści 3 dm3 ma podwójne doładowanie 
z chłodzeniem międzystopniowym, 
dzięki czemu osiąga moc 205 KM 
i równie imponujący moment obroto-
wy 470 Nm. Taki silnik to odpowied-
nie rozwiązanie dla najcięższych wer-
sji Daily, zwłaszcza jeśli poruszają się 
w terenie górzystym i/lub z przyczepą.
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Pó�ka nad kabin� z rantem zapobiegaj�cym wypadaniu 
przedmiotów to idealne miejsce do przechowywania cennych 
i delikatnych �adunków (np. torba z laptopem), które 
pozostawione w kabinie mog� zach�ca� do w�amania i kradzie�y.

Wi�cej o nowym Iveco Daily 
w programie„Na Osi” 
na antenie TVN Turbo.

Sponsorem programu „Na Osi” jest

Nowa gama jednostek podpo-
rządkowana Euro 5 wymaga lepsze-
go chłodzenia, co wymusiło zmia-
ny w przedniej części samochodu. 
Daily otrzymał więc szerszy grill, 
a przy okazji nowe lampy główne 
obejmujące światła dzienne. Lam-
py przeciwmgłowe mogą teraz do-
świetlać zakręty. Taka funkcja jest 
szczególnie przydatna w okresie zi-
mowym, zwłaszcza na słabo oświe-
tlonych terenach wiejskich. Resz-
ta samochodu nie uległa zmia-
nie. Oprócz masywnego zderzaka 
przedniego z wygodnym stopniem 
do czyszczenia szyby czołowej, Da-
ily ma praktyczne listwy boczne 
oraz nakładki na nadkolach, które 
doskonale chronią nadwozie przed 
uszkodzeniami i otarciami.

Wa�ne detale

Opracowując kolejną wersję Da-
ily, wiele uwagi poświęcono wnę-
trzu. Teraz bardzo łatwo można za-
jąć wygodną pozycję. Udało się to 
osiągnąć m.in. przez wprowadzenie 
osiowej regulacji kolumny kierow-
nicy oraz szerszego zakresu regulacji 
fotela kierowcy. Dzięki przeprofi lo-
wanej ścianie grodziowej, można go 
bardziej odsunąć i pochylić oparcie, 
co znacznie zwiększa komfort jaz-
dy. Podwójne siedzenie dla pasaże-
rów jest odpowiednio szerokie, więc 
łatwo zmieści osoby nawet o więk-
szej posturze. Odpowiednia twar-
dość foteli i profi l ograniczają zmę-
czenie na długich trasach, ale ażu-
rowe zagłówki z twardej pianki nie 
pozwalają na swobodne oparcie gło-
wy i odpoczynek. Ważna zmiana do-
tyczy przekonstruowania obudowy 
drążka zmiany biegów, która zajmu-
je teraz mniej miejsca, pozostawia-

Trzylitrowy silnik o mocy 146 KM jest dynamiczny 
i oszcz�dny, a do tego pracuje bardzo cicho. Stanowi idealne 
rozwi�zanie dla wielu zastosowa� nowego Daily.

Nowa �ciana grodziowa tylko 
nieznacznie wnika do wn�trza 
�adowni, u�atwiaj�c za�adunek 
materia�ów spaletyzowanych. 

Iveco Daily 35C15V
Dmc (kg) ..................................................................................3500
Masa w�asna pojazdu (kg) .......................................................2430
Liczba miejsc .................................................................................3
Rozstaw osi (mm) ....................................................................3950
D�ugo�� pojazdu (mm) .............................................................7012
	redn. zawrac. mi�dzy kraw��nikami (m) ..............................14,02
Silnik .............................................................................F1CE3481J
Liczba cylindrów ............................................................................4
Pojemno�� (cm3) ......................................................................2998
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ...........................146/107/2920÷3500
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ............................350/1400÷2920
Skrzynia biegów......................................... manualna, 6-stopniowa
Prze�o�enie przek�adni g�ównej ................................................3,31
	rednie zu�ycie paliwa (l/100 km) ..............................................8,8
Przegl�dy ....................................................................co 40 tys. km
Gwarancja ............................................ 2 lata z limitem 200 tys. km
Cena wersji podstawowej/testowej (z� netto) ........109 700/123 000
Warto�� RV dla modelu Daily 35C15 V furgon, 
wysoki dach, manualna skrzynia biegów, 
po 120 tys. km przebiegu i 3 latach eksploatacji*  .................56,7%

Dost�p do przestrzeni 
�adunkowej Daily 
u�atwiaj� solidne, 
szerokie stopnie 
wej�ciowe oraz 
wygodne por�cze 
zamontowane po 
prawej stronie 
otworów drzwiowych.

jąc dużą przestrzeń dla prawego ko-
lana kierowcy. Ponadto całość tylko 
nieznacznie wnika do wnętrza kabi-
ny, ułatwiając przechodzenie. W tym 
miejscu warto pochwalić też samą 
pracę drążka zmiany biegów, który 
nawet w nowym samochodzie działa 
bardzo precyzyjnie i nie wymaga du-
żej siły przy operowaniu.

Przeważająca większość przy-
rządów obsługowych jest zgroma-
dzona w środkowej części tablicy 
rozdzielczej. Są one łatwo dostęp-
ne zarówno z pozycji kierowcy, jak 
i pasażera. W nowym Daily po-
krętła zyskały bardziej subtel-
ny kształt i eleganckie wykończe-
nie. Zmiany objęły też główny ze-
staw wskaźników, z bardziej przej-
rzystymi cyferblatami, ale prędko-
ściomierz nadal ma trudną do od-
czytu podziałkę co 250 obr/min.
W górnej części tablicy rozdzielczej 
znajduje się stacja dokująca prze-
znaczona do współpracy z nawiga-
cją TomTom. Nowy Daily zyskał też 
więcej półek i schowków, dzięki cze-
mu nie ma problemu z bezpiecznym 
i wygodnym rozmieszczeniem pod-
ręcznych przedmiotów. 

Producent zapewnia, że wyelimi-
nował przyczyny wszystkich usterek 
w układzie elektrycznym. Za przy-
kład może posłużyć układ sterowa-
nia szyb i lusterek, który wcześniej 
był montowany w drzwiach razem 
z przełącznikami, a przez to nara-
żony na wodę z szyb. Teraz jest już 
w pełni bezpieczny, bo znajduje się 
na tablicy rozdzielczej. 

Iveco Daily jest produkowany od 
32 lat. W tym czasie trafi ło na ry-
nek grubo ponad 2 mln egzempla-
rzy tego modelu. Sukces zawdzię-
cza m.in. przyjętej idei, która bazuje 
na konstrukcji samochodu ciężaro-
wego. Dzięki temu Daily z łatwością 
stawia czoła najtrudniejszym zada-
niom, jest odporny na drogi złej ja-
kości czy przeciążenia. Łatwo być 
bohaterem incydentalnie, trudniej 
zmagać się z codziennością. W tym 
przypadku ciężka praca nie powin-
na być przeszkodą. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

*
ród�o: Eurotax
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Wymiary skrzy� �adunkowych obu pojazdów i ich funkcjonalno�� s� zbli�one. 
DFSK góruje nad Piaggio �adowno�ci� wi�ksz� od 100 do 195 kg.

Krasnale
Wprawdzie Piaggio Porter i DFSK Mini Truck s� toporne 
i niezbyt bezpieczne, ale dzi�ki niewielkim rozmiarom 
i zwrotno�ci s� idealnymi pojazdami u�ytkowymi do miasta.

M iniaturowe dostawczaki, cieszące 
się w Azji niezwykłą popularno-
ścią, w Europie są pojazdami ni-

szowymi. W ostatniej dekadzie tylko kon-
cernowi Piaggio, dzięki szerokiej ofer-
cie maleńkich modeli: Porter, Porter Ma-
xxi, Quargo oraz Ape, udało się na Starym 
Kontynencie uzyskać wiodącą pozycję 
w tym segmencie pojazdów. W ostatnim 
czasie przybyła mu jednak ambitna i wy-
raźnie tańsza konkurencja w postaci chiń-
skich aut DFSK (Dongfeng Sokon Motors, 
dawniej DFM).

Japo	skie geny

Podstawowe modele Piaggio Porter 
i DFSK Mini Truck wykorzystują nie naj-
świeższą, ale sprawdzoną japońską tech-
nologię. Porter jest wierną kopią Daihat-
su Hijet z lat 1986-1994, a DFSK to nic 
innego jak Suzuki Carry z lat 1999-2005. 
Włosi rozpoczęli produkcję czterokoło-
wych dostawczaków pod marką Piaggio 
w 1993 r. Do dziś te modele niewiele się 
zmieniły. W kolejnych latach moderni-
zowano jedynie jednostki napędowe, by 
spełniały ostrzejsze normy emisji spalin 
i zwiększano liczbę dostępnych wersji. 
Porter w obecnym wydaniu pojawił się 
przed dwoma laty, kiedy zmieniono np. 
panel przedni z refl ektorami i wlotem 
powietrza oraz wnętrze. Chińska marka 
DFSK działa w Europie od niedawna, ale 
już ma ambitne plany handlowe, co widać 
po intensywnej rozbudowie sieci sprzeda-
ży w wielu krajach.

W Polsce obie marki mają zbliżoną 
liczbę punktów dilerskich i serwisowych. 
Dystrybucją Piaggio zajmują się nieza-
leżnie dwie fi rmy: od niedawna Edmark 
Auto – warszawski dealer samochodów 
grupy Chrysler i Lancii oraz krakowska 
spółka Wanicki (siedem punktów sprze-
daży). Oferta tej ostatniej fi rmy jest szer-
sza, bo obejmuje również 2-cylindrowe 
Piaggio Quargo czy trójkołowe Ape. Spo-
tykane na polskich drogach pochodzą 
z  indywidualnego importu. Stąd widać, 
że istnieje niewielki, ale jednak popyt na 
miniaturowe dostawczaki. Importerem 
chińskich pojazdów DFSK jest warszaw-
ska spółka Auto Porada, która w krótkim 
czasie pozyskała dziesięciu dealerów za-
interesowanych oferowaniem tych pojaz-
dów. 

W sam raz do miasta

Piaggio i DFSK to najmniejsze dostaw-
czaki na rynku, nie licząc pojazdów trój-
kołowych, stworzone do transportu ła-
dunków na niewielkie odległości. Pierw-

szy z nich, dzięki małym rozmiarom (dł. 
od 3,4 do 3,8 m, a szerokość od niecałych 
140 cm!) może wcisnąć się w każdy zaułek 
i swobodnie jechać tam, gdzie jest w sta-
nie przejechać wózek dziecięcy, np. osie-
dlowym chodnikiem. Ogromną zaletą 
tego samochodu jest niezwykła zwrotność 
– jego średnica zawracania to zaledwie 
7,4 m! Dla wielu fi rm komunalnych, 
ogrodniczych czy sadowniczych to ogrom-
na zaleta. Manewry włoskim maluchem 
ułatwia seryjne elektryczne wspomaganie 

kierownicy. W chińskim pojeździe wyma-
ga ono dopłaty 1,2 tys. zł.

DFSK Mini Truck jest od Piaggio o 220 mm
dłuższy, 100 mm szerszy i 100 mm wyż-
szy, a jego rozstaw osi jest większy niż 
w Porterze prawie o 700 mm. Wpływa to 
bezpośrednio na jego większą o ponad 
2 m średnicę zawracania. Jednak nadal jego 
długość wynosi ok. 4 m, co czyni go uży-
tecznym m.in. dla drobnych przedsiębior-
ców i fi rm produkcyjnych (np. do wożenia 
ładunków po terenie rozległych fabryk).
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Du�a ró�nica w rozstawie osi obu samochodów wp�ywa na znaczn� ró�nic� w zwrotno�ci (na korzy�� Piaggio) i w komforcie jazdy (na korzy�� DFSK). 
Od niedawna zderzaki wszystkich modeli DFSK s� malowane w kolorze nadwozia. W Piaggio to przywilej wersji Extra. Wariant Basic ma czarne zderzaki.

W zestawie zegarów Portera zabrak�o obrotomierza, który jest standardowo 
montowany w Mini Trucku. 

Do regulacji nawiewów w Piaggio s�u�� archaiczne suwaki, a w DFSK pokr�t�a, 
które umieszczono jednak zbyt nisko i g��boko w �rodkowej konsoli.

Wyko�czenie wn�trza Piaggio jest na wy�szym poziomie ni� w Chi�czyku. Jednak to tablica 
rozdzielcza DFSK wygl�da nowocze�niej, a w standardzie jest bogatsze wyposa�enie.

Mnogo�� wariantów

Oba samochody są dostępne w boga-
tej liczbie wersji nadwoziowych, choć ich 
gama jest wyraźnie uboższa niż ta, na jaką 
mogą liczyć fi rmy w krajach Europy Za-
chodniej. Szczególnie Piaggio przez nie-
mal 20 lat penetracji europejskiego ryn-
ku dorobił się niezliczonej liczby adapta-
cji i sieci kooperantów. Można go spotkać 
m.in. w wersjach pożarniczych, z podno-
śnikami koszowymi, jednak dominują wa-
rianty komunalne, jak śmieciarki czy za-
miatarki. W wielu krajach Piaggio i DFSK 
są dostępne w wersjach całkowicie elek-
trycznych oraz z napędem na cztery koła. 
W Niemczech można zamawiać np. chiń-
skiego dostawczaka w wersji wywrotka 
z… podwójną kabiną pasażerską. Ponie-
waż pojazdy DFSK walczą o europejskiego 
klienta głównie niską ceną, ich importerzy 
na razie niechętnie nawiązują współpra-

cę z miejscowymi producentami zabudów. 
Import samochodów z gotową zabudową 
wykonaną w Chinach jest znacznie tańszy. 

Na razie DFSK jest dostępny w Polsce 
w sześciu wersjach nadwoziowych, z któ-
rych największą popularnością mają cie-
szyć się, według importera, Mini Truck 
– ze skrzynią ładunkową i furgon – Mini 
Van. Chińskiego dostawczaka moż-
na również zamówić z podwójną kabi-

ną, której nie znajdziemy w ofercie Piag-
gio. DFSK oferuje od razu dwa warianty 
5-osobowe: pikap (o wymiarach ładowni
1390×1400×430 mm) i skrzyniową z opusz-
czanymi burtami (1650×1440×340 mm). 
Auto Porada proponuje również wersję 
Cargo Box z bardzo ustawną częścią to-
warową o wymiarach 2215×1465×1290 
mm i kubaturze 3,7 m3. Do tej wersji moż-
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Dane techniczne DFSK Mini Truck Piaggio Porter

D�./szer./wys./ rozstaw osi (mm)  3998/1560/1825/2515 3775/1460/1730/1830
Dmc/masa w�./�adowno�� (kg) 1850/950/900 1700/995/705
Masa holowanej przyczepy (kg) 750 600
Wymiary skrzyni: d�./szer./wys. (mm) 2300/1500/335 2325/1400/405
Wys. progu za�adunkowego (mm) 700 755
Min. �rednica zawracania (m) 9,8 7,4
Pojemno�� silnika (cm3) 1310 1296
Moc (KM/kW/obr/min) 82/60/6000 65/47/4800
Maks. moment obr. (Nm/obr/min.) 102/3000 99/2800
Pr�dko�� maksymalna (km/h) 135 130
Zu�ycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 8,2 8,3
Pojemno�� zbiornika paliwa (l) 40 35
Opony 155 R13 155 R12 86/88 N
Okresy mi�dzyprzegl�dowe (km) 10 000 10 000
Gwarancja 2 lata z limitem do 50 000 km 2 lata
Cena prezentowanej wersji (z� netto) 34 100 43 600

Plusy i minusy

 DFSK

niska cena
ró�norodno�� wersji
klimatyzacja w standardzie

niski poziom bezpiecze�stwa
ciasne wn�trze
niedostatki jako�ciowe
ma�o stabilne prowadzenie
ha�as
trudna do przewidzenia trwa�o��

Piaggio

zwrotno��
funkcjonalno��
trwa�e japo�skie silniki i skrzynie biegów

archaiczno�� konstrukcji
niski poziom bezpiecze�stwa
ciasne wn�trze
ubogie wyposa�enie
ma�o stabilne prowadzenie
ha�as
problemy z korozj�

Niewielkie fotele i pionowe oparcia jednoznacznie daj� do zrozumienia, �e w miar� wygodnie b�dzie tylko 
na krótkich dystansach. Wn�trze Piaggio nieco rozwesela niebieska tapicerka siedze� i obi� drzwi.

We wn�trzach obu pojazdów brakuje schowków. Do wykorzystania jest jeden przed pasa�erem oraz nieprak-
tyczne wn�ki na desce rozdzielczej. W Piaggio wygospodarowano jeszcze p�ask� pó�k� w podsufitce.

na zamówić agregat chłodniczy o możli-
wości schłodzenia do –18°C (koszt 10 tys. 
zł brutto). DFSK występuje również jako 
7-osobowy minibus. W polskiej ofercie 
nie ma jednak podwozia pod zabudowę.

Piaggio jest dostępny w dwóch podsta-
wowych seriach: Porter – z rozstawem osi 
1810÷1830 mm i dmc 1,7 t i Porter Maxxi 
– z rozstawem 2180 mm i dmc 2,2 t (pozna-
my go np. po bliźniakach z tyłu). Mniejszy 
model zależnie od wersji ma ładowność od 
490 kg (wariant furgon osobowy z LPG) do 
850 kg (model z krótką skrzynią). Porter do-
stępny jest jako furgon (o kubaturze ładun-
kowej 3 m3), furgon osobowy (1,2 m3), pod-
wozie pod zabudowę, jako wywrotka oraz 
w wersji skrzyniowej. Większy model Por-
ter Maxxi można zamówić tylko w wersji 
skrzyniowej (o wymiarach 2817×1500 mm
i ładowności 1120 kg) oraz jako wywrot-
kę (jedno- lub trójstronną) w dwóch wa-
riantach: ze skrzynią 2287×1500 mm lub 
2817×1500 mm. Oba mogą być dostępne 
z zasilaniem LPG Eco-Power (+ ok. 5,3 tys. zł),
w których jednak ładowność jest o 50 kg 
mniejsza niż w wersjach zasilanych benzyną. 
Chiński rywal jest dostępny z fabryczną in-
stalacją gazową LPG, w innych krajach wy-
stępuje również jako CNG.

Cia�niej si� nie da

Minimalne rozmiary zewnętrzne spra-
wiają, że we wnętrzu tych pojazdów jest 
bardzo ciasno. Porównywane auta różnią 
się budową i długością kabiny. W obu sa-
mochodach silniki umieszczono pod fo-
telami. W Piaggio pozycja za kierowni-
cą przypomina tę znaną z większych cię-
żarówek – siedzi się tu „na silniku”, a kie-
rownicę obraca niemal w płaszczyźnie po-
ziomej. W DFSK dodatkowe 22 cm długo-
ści w porównaniu z Piaggio skonsumowała 
kabina pasażerska, a dokładnie jej przód, 
gdzie maksymalnie przesunięto przed-
nią oś. Kierowca ma tu znacznie wygod-
niej niż w Piaggio głównie za sprawą usta-
wienia kierownicy pod bardziej pionowym 
kątem, jak w klasycznych furgonetkach. 
Więcej mają też miejsca pasażerowie.

W tych samochodach nie ma mowy 
o wysokim poziomie bezpieczeństwa bier-
nego. W razie wypadku wątpliwą ochronę 
ma zapewniać kilka kawałków cienkiej bla-
chy i pasy bezpieczeństwa. W Porterze nie 
dostaniemy żadnej poduszki powietrznej 
nawet w opcji, a w Mini Trucku możemy ją 
dokupić. Poza tym w DFSK montowany jest 
seryjnie ABS, który w Piaggio jest oferowa-
ny dopiero od 2011 roku (nie było go jesz-
cze w testowanym egzemplarzu). 

Proste, twarde jak kamień i toporne de-
ski rozdzielcze wyposażono tylko w abso-
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lutnie niezbędne elementy. Aby ustawić 
lusterka boczne, trzeba jak za starych, do-
brych czasów opuścić boczne szyby (a jak-
że, korbką) i wyregulować je ręcznie. Wy-
raźnie niższa jakość tworzyw jest w Chiń-
czyku, w którym dodatkowo wydzielają 
one nieprzyjemny zapach. Wnęki na desce 
rozdzielczej przed pasażerem obu aut są 
niepraktyczne. Znajdujące się tam przed-
mioty wyskakują na wybojach. W obu 
pojazdach jest zaledwie jeden niewielki 
zamykany schowek przed pasażerem, 
a w Piaggio dodatkowo płaska półka 
w podsufi tce. DFSK ma w zestawie zega-
rów obrotomierz, którego próżno szukać 
w Piaggio. Mankamentem Chińczyka jest 
jednak brak miejsca na postawienie sto-
py po naciśnięciu sprzęgła z racji mocno 
wystającego do wnętrza nadkola. W obu 
samochodach zastosowano uproszczone 
i płaskie siedzenia, których oparcia usta-
wiono pod pionowym kątem. Zagłów-
ki zamontowano bezpośrednio na tylnej 
ścianie kabiny. Te w Chińczyku są znacz-
nie wygodniejsze, bo wypełnione i obszyte 
materiałem. W Piaggio zastosowano pro-
ste odlewy z twardej gumy. Dostęp do sil-
ników w obu samochodach jest mocno 
utrudniony. Wymaga odchylenia do tyłu 
siedzisk foteli lub ich demontażu.

Praktyczne skrzynie 

Zarówno Porter, jak i Mini Truck mają 
w ofercie skrzynie ładunkowe w kilku 
rozmiarach. W DFSK mają one długości 
2300, 2500 lub 2700 mm i standardową 
szerokość 1500 mm. Metalowe burty (na 
razie nie ma w ofercie aluminiowych) są 
wysokości 33,5 cm. Ładowność tego mo-
delu wynosi 950 kg, a załadunek i rozła-
dunek ułatwia niskie położenie skrzy-
ni (700 mm). Ładownia w Piaggio znaj-
duje się na wysokości 755 mm od podło-
ża. Skrzynie Portera są dostępne w dwóch 
rozmiarach 1980×1330 mm i 2325×1400 
mm. Krótszy wariant ma ładowność 
805÷850 kg (zależnie czy jest LPG czy 
benzynowy), a dłuższy 705÷830 kg. Bur-
ty Portera mogą być wykonane z alumi-
nium (400 mm wysokości) lub stali (300 
mm wysokości). Aluminiowe wymagają 
dopłaty ok. 520 zł. W obu samochodach 
każdą z trzech burt można opuszczać nie-
zależnie i są one wyposażone w mechani-
zmy blokowania.

�wawe, ale…

Chiński samochód jest dostępny 
w dwóch wariantach silnikowych: z jed-

nostką benzynową 1,1 l o mocy 54 KM lub 
1,3 l o mocy 82 KM. Importer słusznie za-
kłada, że zdecydowaną większość sprzeda-
ży będą stanowić wersje mocniejsze. Wa-
riant 54-konny nawet bez obciążenia jest 
dość mułowaty, a z ładunkiem jest wręcz 

zawalidrogą. Zupełnie inaczej jest z moc-
niejszym silnikiem, którego osiągi w wa-
runkach miejskich są więcej niż przy-
zwoite. W Piaggio podstawową jednostką 
jest motor benzynowy o pojemności 1,3 l 
i mocy 65 KM przy 4800 obr/min. Osią-
ga on maksymalny moment obrotowy 
99 Nm przy 2800 obr/min. W tak lek-
kim samochodzie jest to jednostka zupeł-
nie wystarczająca. Nawet podczas jazdy 
z maksymalnym obciążeniem samochód 

Przewagi

Piaggio nad DFSK
Wy�sza jako�� monta�u i lepsze materia�y 
we wn�trzu, du�o wi�ksza zwrotno��, lep-
sze hamulce, znana marka

DFSK nad Piaggio
Wyra�nie ni�sza cena, wi�ksza �adow-
no��, lepsze wyposa�enie standardowe 
i d�u�sza lista opcji, wygodniejsza pozycja 
za kierownic� 

Veranstalter:

EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH      
Tel.: +49 (0)89 32391-241
Fax: +49 (0)89 32391-246
E-Mail: transfairlog@euroexpo.de
Internet: www.transfairlog.com
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Wywrotki Piaggio Porter Maxxi, które kosztuj� 62 040 z� netto (krótsza skrzynia) 
i 1 tys. z� wi�cej w d�u�szej wersji.

Silniki w obu pojazdach znajduj� si� pod kabin�. Dost�p do nich jest wi�c 
mocno utrudniony. 

Importer zak�ada, �e klasyczny furgon Mini Van 
(ceny od 34 tys. z�) b�dzie si� cieszy� du�ym 
zainteresowaniem w Polsce. Mo�e on przewie	� 
�adunki o kubaturze do 3,4 m3 i maksymalnej 
masie 700 kg wraz z pasa�erami.

Na innych rynkach europejskich ceny elektrycznych 
wersji Porterów zaczynaj� si� od ok. 75 tys. z� 

za podwozie pod zabudow� (na zdj. �mieciarka 
na ulicach Barcelony). Tam te� elektryczny DFSK 

kosztuje w przeliczeniu nieca�e 65 tys. z�.

DFSK Cargo o pojemno�ci 
�adunkowej 3,7 m3 kosztuje 
od 35,8 tys. z� netto za wersj� 
1.1/54 KM.

nie stawał się ospały. Duża w tym zasługa 
krótkiego zestopniowania skrzyni biegów. 
Firma Wanicki importuje Piaggio rów-
nież z silnikiem wysokoprężnym common 
rail D120 o pojemności 1,2 litra i mocy 
64 KM (+ 3,2 tys. zł w porównaniu z wa-
riantem benzynowym). Osiąga on mak-
symalny moment obrotowy 140 Nm przy 
1800 obr/min i jest chwalony za niewiel-
kie spalanie, rzędu 4÷5 l/100 km. Porte-
ra można zamówić z fabryczną instala-
cją LPG nazwaną Eco-Power, która pod-
nosi koszt zakupu o ok. 5÷6 tys. zł, zależ-
nie od wersji. Jej zakup może być opła-
calny, ponieważ ten mały dostawczak jest 
bardzo łakomy na paliwo. Testowany wa-
riant skrzyniowy spalał przeciętnie 9 l/100 
km, czyli tyle samo, co DFSK. Zbiornik 
włoskiego auta o pojemności 35 l star-
cza więc maksymalnie na 400 km. Kilka-
dziesiąt kilometrów więcej przejedziemy 
chińskim pojazdem (poj. zbiornika 40 l).

…ha�a�liwe

W obydwu pojazdach ma się ciągle wra-
żenie, że jadą szybciej niż w rzeczywistości. 
Jest to zasługą bardzo głośnych silników po-
zbawionych izolacji akustycznej (maty wy-
głuszające swoje ważą i zajmują miejsce). 
Szczególnie to dokucza przy większych 
prędkościach. Samochody Piaggio i DFSK 
reprezentują podobny komfort jazdy, czy-
li minimalny. Podróż nimi na odległości 
większe niż kilkadziesiąt kilometrów jest 
udręką. Ich zachowanie na drodze jest ak-
ceptowalne tylko podczas jazdy na wprost 
po równej nawierzchni. Ze względu na wy-
soko osadzony punkt ciężkości i małą sze-
rokość wymagają sporo uwagi w czasie po-
konywania zakrętów. Do tego dają się we 
znaki dość sztywne zawieszenia, które wy-
raźnie informują pasażerów o stanie pol-
skich dróg. Porter nieco gorzej sobie ra-
dzi z przejazdem poprzecznych nierów-
ności za sprawą bardzo małego rozstawu 

osi. Za to DFSK ma wyraźnie słabsze ha-
mulce niż włoski rywal. Na gorszych dro-
gach lepiej sprawuje się DFSK. Ma nie tylko 
większe koła, mniej podatne na uszkodze-
nia, ale i większy prześwit. W Piaggio silnik 
umieszczony tuż na osi przedniej „wisi” nad 
jezdnią bardzo nisko, a metalowa osłona 
może czasem nie wystarczyć, by skutecznie 
ochronić zespół napędowy np. w momencie 
zjazdu z wysokiego krawężnika. 

Chi	czyk góruje cen�

Najtańszy Porter 1.3/65 KM w wersji 
skrzyniowej kosztuje 43 600 zł netto a kon-
kurencyjny DFSK 1.3/82 KM 34 100 zł 
netto. Wariant ze słabszym silnikiem 
1.1/54 KM jest tańszy o 2,4 tys. zł. Fur-
gon Piaggio wymaga wyłożenia 41 120 zł 
netto podczas gdy Chińczyk kosztuje 
36 600 zł. Dostawczaki DFSK mimo niż-

szej ceny są również lepiej wyposażone. 
Owocuje to rosnącą sprzedażą. Importer 
DFSK może się pochwalić m.in. kontrak-
tami na dostawę 15 szt. pojazdów dla fi r-
my świadczącej usługi kurierskie dla DPD, 
sieci restauracji (2 izotermy) oraz szklarzy 
(3 szt.). W każdym DFSK standardowo 
montowana jest klimatyzacja manualna 
i światła przeciwmgielne, których nie ma 
włoski rywal. Poduszkę powietrzną kie-
rowcy znajdziemy dopiero na liście opcji 
(+1500 zł), podobnie jak elektrycznie re-
gulowane szyby (580 zł), radio CD (380 
zł), centralny zamek (400 zł) i wspomaga-
nie kierownicy (1300 zł). Lista opcji Piaggio 
jest nawet bogatsza (np. czujniki parkowa-
nia), ale importerzy w Polsce na stok spro-
wadzają głównie wersje podstawowe, nie 
podając nawet cen wymienionych opcji. �

Przemys�aw Dobros�awski
Fot. P. Dobros�awski
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P rzedsiębiorcy coraz chętniej dostoso-
 wują pojazdy użytkowe do swoich po-
 trzeb. Oprócz względów czysto prak-

tycznych, poniekąd wymusza to rynek: no-
woczesna fl ota budzi zaufanie, więc z taką 
fi rmą łatwiej podjąć długofalową współpra-
cę. Dobrym przykładem są samochody ser-
wisowe, bo jeśli fi rma oferująca np. maszy-
ny budowlane nie ma odpowiedniego zaple-
cza w postaci mobilnych warsztatów, z góry 
jest skazana na niepowodzenie. 

Jedną z najchętniej wybieranych marek 
pod różne aplikacje jest Fiat. Zabudowywa-
ne są przede wszystkim podwozia z kabi-
ną (skrzynie, kontenery, izotermy, chłodnie) 
i furgony (izotermy i chłodnie wewnętrzne, 
przewóz wartości, przewóz osób, serwisy mo-
bilne). Chcąc umocnić swoją pozycję, a jed-
nocześnie jak najlepiej odpowiadać na po-
trzeby klientów, Fiat Auto Poland współpra-
cuje z 30 fi rmami nadwoziowymi. W ten spo-

sób zapewnia kompletne rozwiązania, na któ-
re składa się nie tylko samochód, ale również 
specjalistyczna zabudowa i fi nansowanie. 

Na ch�odno

cjalny kanał oraz odpowiednie wzmocnienia. 
Tylną część zabudowy tworzą dwuskrzydłowe 
drzwi z wywietrznikami. Rama drzwi, okucia 
oraz uchwyt ułatwiający wejście do wnętrza 
wykonano ze stali nierdzewnej, co znacznie 
wydłuża ich trwałość w trudnych warunkach 
użytkowania. Podłoga to z  kolei izolowana 

Izoterma BCC na bazie Fiata Doblò 
ma wymiary zewn�trzne tylko 2400×1870×1600, 

co pozwala na sprawne dotarcie w miejsca 
niedost�pne dla du�ych pojazdów.

Na ró�ne potrzeby
W trudnych czasach dobór odpowiedniego narz�dzia do realizowanego zadania 
nabiera szczególnego znaczenia. Tylko w ten sposób mo�na osi�gn�� najwy�sz� jako�� us�ug 
i wydajno��, zachowuj�c jednocze�nie wszystkie standardy bezpiecze	stwa.

BW Auto Produkt Sp. z o.o.BW Auto Produkt Sp. z o.o.
Zławieś Mała 60 A, 87-134 Zławieś WielkaZławieś Mała 60 A, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879-259-50-64, Regon: 340590946, KRS: 0000330690NIP: 879-259-50-64, Regon: 340590946, KRS: 0000330690
tel./fax: (56) 678 04 01, kom.: 601 334 844tel./fax: (56) 678 04 01, kom.: 601 334 844
e-mail: biuro@bwap.ple-mail: biuro@bwap.pl

Firma BW Auto Produkt Firma BW Auto Produkt  specjalizuje się  specjalizuje się 
w montażu komponentów do samochodów użytkowych typu VAN. w montażu komponentów do samochodów użytkowych typu VAN. 
Naszymi głównymi produktami są:Naszymi głównymi produktami są:
�� Podwójne kabiny  Podwójne kabiny �� Ściany działowe  Ściany działowe 
�� Owiewki dachowe (spojlery) Owiewki dachowe (spojlery)

www.bwap.plwww.bwap.pl

Autonadwozia Andrzej Matczak w swojej 
ofercie ma nadwozie izolowane serii Ultrabox 
na bazie Ducato. Po-
szycie zewnętrzne i we-
wnętrzne wykonano 
z  laminatu, odpowied-
nie warunki termicz-
ne zapewnia wysokiej 
jakości izolator, który 
jednocześnie poprawia 
sztywność konstrukcji. 
Ścianę przednią przy-
gotowano pod montaż 
agregatu chłodnicze-
go, w tym celu ma spe-
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konstrukcja samonośna, pokryta tworzywem 
sztucznym typu Marothaan w wersji prze-
ciwpoślizgowej. Rama pośrednia została wy-
konana z wysokiej jakości profi li stalowych. 
W celu ochrony przed korozją jest śrutowana 
i lakierowana czterokrotnie epoksydowymi 
farbami dwuskładnikowymi. Wykorzystanie 
pojazdu po zmroku lub we wczesnych godzi-
nach rannych ułatwiają dwa punkty świetlne 
wewnątrz zabudowy. Dodatkowe oświetlenie 
jest włączane z kabiny kierowcy.

Propozycję zabudowy izotermicznej na 
podwoziu Ducato ma również fi rma D.A.C. 
Wojciech Długosz. Wielowarstwowa kon-
strukcja jest typu sandwich. Poszycie ścian 
bocznych, przedniej, dachu i drzwi wykona-
no z wysokiej jakości blachy aluminiowej, za-
bezpieczonej lakierem organicznym. Mate-
riał izolacyjny tworzy utwardzana pianka po-
liuretanowa bez mostków cieplnych. Ścianę 
przednią i  dach wzmocniono i przygotowa-
no pod montaż agregatu chłodniczego Car-
rier HWA Sung Th ermo. W opcji jest dostęp-
ny spoiler dachowy z regulacją wysokości. 
Dostęp do wnętrza umożliwiają dwuskrzy-
dłowe drzwi tylne otwierane o kąt 270o oraz 
boczne prawe, otwierane o kąt 180o. Izolowa-
na termicznie podłoga jest wykończona sklej-
ką wodoodporną z odciskiem siatki przeciw-
poślizgowej. We wnętrzu nie zapomniano 
o  systemie mocowania ładunku oraz oświe-
tleniu, które może być jedno- lub wielopunk-
towe. Konstrukcja przy wymiarach zewnętrz-
nych 3600×2200×2200 mm ma masę własną 
ok. 600 kg.

Coraz większą popularnością cieszą się za-
budowy na najmniejszych pojazdach typu 
Doblò , a nawet Fiorino. Są idealne np. do ob-
sługi imprez okolicznościowych, bo umożli-
wiają dowóz produktów „just in time”, choćby 
tortu na wesele. Właśnie taki pojazd przezna-
czony do transportu artykułów spożywczych 
wymagających chłodzenia, ale w temperatu-
rach dodatnich proponuje fi rma BCC Polska. 
Izoterma zamontowana na platformie Doblò 
ma ściany o grubości 55 mm, z obustronnym 
poszyciem z laminatu poliestrowego, izola-
cją z pianki poliuretanowej oraz wykończenie 
z profi li poliestrowych. Podłoga również jest 

izolowana, pokryta wylewką z żywicy. Dostęp 
do wnętrza zapewniają pojedyncze drzwi tyl-
ne o szerokości 800 mm, pracę ułatwia punk-
towe oświetlenie z automatycznym wyłączni-
kiem. Za wymagane warunki temperaturowe 
odpowiada agregat chłodniczy fi rmy Zanotti.

Ciekawą propozycję ma również fi rma 
Lamar. Na podwoziu typu platforma Fiata
Ducato powstał aerodynamiczny kontener 
izolowany Lam Box w pełni zintegrowany 
z kabiną kierowcy. Kabina kierowcy i zabudo-
wa stanowią całość, a dach kabiny przecho-
dzi płynnie w linię dachu nadwozia. W pojeź-
dzie nie ma tradycyjnego podziału na kabinę 
kierowcy ze spojlerem oraz odrębnie zamon-
towany kontener. Podobnie jak w furgonach 
lub pojazdach kampingowych kabina kierow-
cy i zabudowa są ze sobą scalone. Stworzenie 
jednolitej bryły było możliwe dzięki specjal-
nie zaprojektowanemu podwyższeniu kabiny 
typu alkowa.

Dodatkową zaletą tego rozwiązanie jest 
możliwość bezpośredniego przechodzenia 
z kabiny kierowcy do przestrzeni ładunko-
wej, przez przesuwne drzwi zamontowa-
ne w przedniej ścianie zabudowy, która jest 
jednocześnie tylną ścianą kabiny kierow-
cy. Zdemontowanie fabrycznego dachu ka-
biny umożliwiło zagospodarowanie do tej 
pory niewykorzystywanej przestrzeni, która 
w tradycyjnych rozwiązaniach znajduje się 
pomiędzy dachem a spojlerem. Dzięki temu 
również przechodzenie bezpośrednio z kabi-

ny do ładowni jest możliwe w pozycji wypro-
stowanej. 

Na zewnętrz zamontowano komplet spoj-
lerów bocznych i osłon międzyosiowych, co 
w połączeniu z opływowym kształtem pojaz-
du, owocuje niskim współczynnikiem oporu 
powietrza i sporymi oszczędnościami zwią-
zanymi z redukcją zużycia paliwa. 

Zabudowę wykonano z płyt typu sandwich 
z obustronnym poszyciem z laminatu. Przy 
wymiarach 4300×2110×2225 mm waży ok. 
650 kg w zależności od standardu wyposa-
żenia.

Dla ró�nych bran�

W wielu przypadkach usunięcie uster-
ki jest możliwe tylko na miejscu pracy ma-
szyny. Dowóz sprzętu do stacjonarnej pla-
cówki serwisowej wiązałby się, z  ogromny-
mi kosztami i długim przestojem. By ustrzec 
się przed takimi sytuacjami, z pomocą przy-
chodzi mobilny warsztat. Przykładem prak-
tycznych rozwiązań jest zabudowa warszta-
towa StoreVan fi rmy Modesto na bazie Fia-
ta Ducato. Znalazł się tam komplet specjali-
stycznych regałów oraz liczne akcesoria, np. 
imadło na wysuwanym stoliku czy uchwyt do 
zamocowania ręcznika papierowego. Rega-
ły obejmują dostępne rozwiązania stosowane 
w systemie zabudowy StoreVan, czyli różne-
go rodzaju półki, blaty robocze, schowki, szu-
fl ady i inne. Wytrzymałą podłogę o grubości 

Izoterma Ultrabox firmy Autonadwozia Andrzej 
Matczak ma wymiary zewn�trzne 3900×2100×2000 mm 
i mas� w�asn� ok. 630 kg.

Zabudowa pomocy drogowej Tevor zapewnia �adowno�� grubo ponad 
1100 kg. Wcze�niej, w przypadku 3,5-tonowych pojazdów by�o to mo�liwe 
tylko przy zastosowaniu sta�ych platform z wysuwanymi najazdami.  

Ducato z drugim rz�dem siedze� przygotowany przez firm� 
V Van Grabowski nadal oferuje spor� �adowno��, bo taka zabudowa 
zwi�ksza mas� pojazdu jedynie o ok. 100 kg.

Aerodynamiczny kontener izolowany Lam Box 
na bazie Fiata Ducato. Kabina kierowcy z za-
budow� stanowi jedn� bry��, co skutecznie 
obni�a zu�ycie paliwa.

www.truck-van.pl
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Zabudowa izotermiczna 
D.A.C. jest oparta na solid-
nej ramie po�redniej z po-
przeczkami rozstawionymi 
co ok. 38 cm.

Odpowiednio dobrane rega�y warsztatowe 
pozwalaj� w pe�ni wykorzysta� przestrze� 
�adowni, zapewniaj�c jednocze�nie 
wystarczaj�c� ilo�� miejsca do 
wygodnego poruszania si� w jej wn�trzu.

W zabudowie warsztatowej Modes-
to ciekawym rozwi�zaniem jest 
rozk�adany najazd, umo�liwiaj�cy 
�atwe wtoczenie ko�a czy wózka 
narz�dziowego.

Aluminiowa zabudowa skrzyniowa firmy 
Tramp Nadwozia ma wymiary wewn�trzne 
4200×2170×2350 mm. Przemy�lana 
konstrukcja pozwala na �atwy za�adunek 
z boku lub z ty�u pojazdu.

12 mm wykonano ze sklejki pokry-
tej warstwą ochronną oraz prze-
ciwpoślizgową. Sufi t i ściany bocz-
ne obudowano panelami z polipro-
pylenu o strukturze plastra miodu. 
Integralną częścią zabudowy jest 
bagażnik dachowy z konstrukcją 
umożliwiającą bezpieczny trans-
port drabiny oraz specjalnym po-
jemnikiem do przewożenia dłu-
gich przedmiotów.

Praktyczny pojazd, umożli-
wiający rożne sposoby załadun-
ku oferuje fi rma Tramp Nadwozia. 
Sprawdzi się on nie tylko u indywi-
dualnych przedsiębiorców, ale tak-
że fi rm świadczących usługi prze-
wozowe. Aluminiowa zabudowa 
skrzyniowa powstała na bazie Du-
cato. Z aluminium jest też wykona-
na rama pośrednia o wzmocnionej 
konstrukcji (specjalnie pod mon-
taż podestu załadunkowego) oraz 
podłoga. Zastosowana „winda” ma 
udźwig 750 kg i zabezpiecza tył za-
budowy do wysokości 1600 mm. 
Resztę tylnej ściany stanowi kla-
pa aluminiowa podnoszona na si-
łownikach gazowych. Z obu stron 
pojazdu znajdują się po dwie bur-
ty odchylane do dołu. Słupki środ-
kowe są składane, a przednie i tyl-
ne odkręcane. Zabudowę wyposa-
żono w plandekę rozciągniętą na 
solidnym stelażu z  trzema para-
mi aluminiowych desek. Przesu-
wana jest poziomo i zabezpieczona 
u dołu linką celną. Jej zwijanie od-
bywa się mechanicznie przy użyciu 
korby. Uzupełnieniem nadwozia 
jest spojler dachowy z owiewkami, 
który zmniejsza opory powietrza.

Ducato wykorzystała do swojej 
zabudowy także fi rma Tevor, pre-
zentując samochód pomocy dro-
gowej typu ZP15-A1. Wyposa-
żono go w platformę zbudowa-

ną z  poprzecznych profi li alumi-
niowych o  wysokiej wytrzymało-
ści, sterowaną za pomocą siłowni-
ków hydraulicznych. W  celu uła-
twienia załadunku uszkodzone-
go pojazdu jest ona uchylana i zsu-
wana tylną krawędzią do podłoża. 
Platformę wyposażono w wycią-
garkę elektryczną oraz kompletny 
osprzęt umożliwiający bezpieczny 
transport pojazdów, m.in. bloka-
dy pod koła, okucia do mocowa-
nia pasów mocujących, oświetle-
nie ostrzegawcze barwy pomarań-
czowej, oświetlenie robocze, skrzy-
nię na narzędzia oraz hak holowni-
czy. Zabudowa Tevor o wymiarach 
5000×2180 mm ma masę własną 
650 kg.

Brygada naprzód!

Jeśli ktoś szuka uniwersalnego 
pojazdu, który można wykorzystać 
do pracy i odpoczynku np. z  ro-
dziną, z pomocą przychodzi fi r-
ma V Van Grabowski. Od wielu lat 
specjalizuje się w adaptacji samo-
chodów do przewozu osób. W tym 
celu wykorzystuje tylko oryginal-
ne materiały wykończeniowe, ta-
kie jak tworzywa czy tkaniny, więc 
zabudowa wygląda jak zrobio-
na przez producenta samocho-
du. Ważną cechą konstrukcji jest 
podniesiona podłoga, co umożli-
wia transport długich przedmio-
tów, sięgających aż pod stopy pasa-
żerów. Tylną kanapę wyposażono 
w 3-punktowe pasy bezpieczeń-
stwa oraz dwa rozkładane podło-
kietniki. Długim podróżom sprzy-
jają liczne schowki i wgłębienia 
na napoje, ale dbałość producenta 
o szczegóły i bezpieczeństwo prze-
jawia się w jeszcze jeden sposób. 
W panelu z tworzywa nad opar-
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Na Targach Autoryzowanych Firm Karoseryjnych Fiat Professional 2011 
swoj� ofert� zaprezentowa�y nast�puj�ce firmy:

� Alu Trans System   � AMZ – Kutno   � Autonadwozia Andrzej Matczak   
� Bariera d�wi�ku   � BCC Polska   � Blach-Trans   � BMB   � BW Auto Produkt 
� Carpol    � D.A.C. Wojciech D�ugosz   � DHolandia Poland   � Elcamp
� Fiat Bank/FGA Leasing   � Gniotpol    � Gruau Polska    � Izotermy Tim 
� Kamil Nadwozia   � Lamar   � Modesto   � Moto Wektor    � MRauto   � Nadwozia-Partner 
� Plandex   � Pronar Dariusz Kawka   � Tevor    � Tramp Nadwozia    � V Van Grabowski 

ciami znajdują się otwory, które zmniejszają 
ciśnienie w kabinie powstałe na skutek akty-
wacji poduszek powietrznych lub przy zamy-
kaniu drzwi. Zabudowa przestrzeni ładunko-
wej obejmuje z kolei zabezpieczenia podłogi, 
nadkoli, ścian bocznych do wysokości sufi tu 
oraz drzwi.

Podobny pojazd o uniwersalnym zastoso-
waniu zaprezentowała fi rma Carpol. W Du-
cato z nadwoziem typu furgon zamontowano 
4-osobowy przedział pasażerski. W dość cie-
kawy sposób zaprezentowano dwie wersje za-
budowy: ekonomiczną i komfortową (EKO7 
/ KOMFORT7) na jednym samochodzie. Na 

dachu pojazdu zamontowano kierunkową 
strzałę świetlną. Znak ten rozkłada się auto-
matycznie bez konieczności wchodzenia na 
dach. Takie rozwiązanie jest coraz częściej 
spotykane na naszych drogach. Prezentowa-

ny samochód przewiezie siedem osób, spo-
ro ładunku, a drogie narzędzia są w nim bez-
pieczniejsze niż przewożone w zabudowach 
skrzyniowych z plandeką. Część pasażerską 
oddziela od ładowni pełna, szczelna ściana 
z szybą. Zabudowę osobową można doposa-
żyć m.in. w podest pod fotele drugiego rzę-
du, a przedział ładunkowy w podłogę ze sklej-
ki przeciwpoślizgowej. Ściany ładowni mogą 
być wykończone sklejką laminowaną, welu-
rem, a nawet skajem.

Chcąc uniknąć kompromisu między wiel-
kością ładowni, a miejscami dla pasażerów, 
pewnym rozwiązaniem może być zabudo-
wa fi rmy Gruau Polska na bazie Ducato. Za-
sadniczą jej część stanowi 4-osobowa ławecz-
ka złożona z dwóch podwójnych foteli. Dzięki 
specjalnemu systemowi mocowania do pod-
łogi można ją zdemontować jednym ruchem 
ręki, podobnie łatwo odbywa się jej przypina-
nie. Razem z ławeczką następuje przesunię-

Firma Carpol proponuje na bazie Ducato samochód, który nie tylko zabierze 
ca�� brygad� (7 osób), ale równie� sporo przewiezie.

www. lambox.pl

TWÓJ ZYSK!
redukcja zużycia paliwa o 2 l/100 km
duża przestrzeń ładunkowa – 20 m3

niski poziom załadunku – od 64 cm
mniejsza wysokość całkowita
większa przestrzeń w kabinie kierowcy

NASZ PROJEKT
nowoczesny design 
unikalny projekt zabudowy
najlepsze właściwości aerodynamiczne
wielofunkcyjna zabudowa kabiny kierowcy 
podwozie typu platforma
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Praktyczne rozwi�zanie firmy Gruau pozwala szybko 
dostosowa� pojazd do aktualnych potrzeb. Sk�adaj�c tyln� �awk�, 
mo�na w prosty sposób odzyska� pojemno�� �adowi furgonu.

Do�� nietypow� propozycj� ma firma BW Auto Produkt. Mobilny warsztat 
po��czony z kabin� brygadow� to rozwi�zanie np. dla ekipy serwisowej, 
gdzie nie tylko komplet narz�dzi si� liczy, ale równie� ka�da para r�k si� przyda.

cie ściany grodziowej wyposażonej w okno, 
bo jest ona zintegrowana z oparciem. Zmien-
na aranżacja wnętrza pozwala na pełne wy-
korzystanie możliwości transportowych sa-
mochodu, zwłaszcza przy pracy z różnymi ła-
dunkami. Ściany boczne przedziału pasażer-
skiego pokryto miękką tapicerką i zamonto-
wano w nich przyciemniane, stałe szyby. Do 
zabezpieczenia podłogi ładowni użyto sklej-
ki przeciwpoślizgowej, ściany zaopatrzono 
w sklejkę laminowaną.

Ciekawą propozycję uniwersalnego sa-
mochodu zaprezentowała fi rma BW Auto 
Produkt. W Ducato zamontowano nie tyl-

ko dodatkowy przedział pasażerski, ale rów-
nież profesjonalną zabudowę warsztatową. 
Taka oryginalna konfi guracja pokazuje, że 
mimo drugiego rzędu siedzeń, samochód 
nadal może mieć wiele zastosowań. Kabina 
pasażerska pojazdu przygotowanego przez 
BW Auto Produkt jest wyposażona w bez-
pieczne siedzenia z 3-punktowymi pasami 
bezpieczeństwa, a jej ściany wyłożono przy-
jemnymi w dotyku, miękkim materiałami, 
które łatwo utrzymać w  czystości. Za sie-
dzeniami znajduje się pełna, szczelna ścia-
na grodziowa z szybą. Zależnie od konfi gu-
racji zabudowa pasażerska ma masę własną 

min. 85 kg i może być zamontowana w cią-
gu 8 godzin.

Bogata oferta zabudów oferowanych na 
pojazdach Fiata, dobitnie pokazuje, jak wie-
le możliwości kryje ta marka. Targi Autory-
zowanych Firm Karoseryjnych Fiat Profes-
sional odbyły się już trzykrotnie, za każdym 
razem ciesząc się dużym zainteresowaniem. 
Pozwalają one nie tylko lepiej poznać gamę 
Fiata, ale są również świetną okazją do wy-
miany informacji o potrzebach klientów czy 
sytuacji  na rynku. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Carpol, Gruau

NOWY DAILY OBUDZI W TOBIE SUPERBOHATERA 
Mocny, nawet 205 KM ��o�o��c�ny, � ���n��a	� �
e�n�a�cy	� no�	� ���o 5 � ��� Ko	�o�towy, 

� 
ne�	atyc�ny	 �aw�e��en�e	 � e��ono	�c�n �a��n ���e�t�onny, nawet ��,2	3 �yt��y	a�y, 
�a�owno�� nawet �,� tony �o���ny, ������ �a	�e no�ne�   ���ec��t�onny, 
ona� �000 �on� ���ac��� 
www��!eco�
�
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Równie ważne są względy praktyczne, 
a najbardziej bezpieczeństwo. „Goły 
blaszak” czy niezagospodarowane 

kombi też przewiozą niezbędny ekwipu-
nek, ale będzie on zajmował całą dostęp-
ną przestrzeń i w razie kolizji może być po-
ważnym zagrożeniem dla kierowcy i pasa-
żerów. Bez odpowiedniej zabudowy z szaf-
kami, półkami czy szufl adami trudno o po-
rządek, a to znacznie wydłuża czas odnaj-
dywania potrzebnych narzędzi.

Gdy w biurze popsuje się klimatyzator, 
trudno sobie wyobrazić, by ktoś go demon-
tował i zawoził do naprawy. Usterkę usu-

wa mobilny serwis i tylko w najtrudniej-
szych przypadkach może być zmuszony do 
zabrania urządzenia i zakończenia naprawy 
w warsztacie stacjonarnym. Takie postępo-
wanie jest jeszcze bardziej oczywiste w przy-
padku np. maszyn roboczych, bo ich masa 
często wynosi kilkanaście lub kilkadziesiąt 
ton. Transport wiązałby się z ogromnymi 
kosztami i przestojem. Ten ostatni jest szcze-
gólnie dotkliwy, gdy maszyna pracuje w cią-
gu technologicznym. Jeśli przestanie funkcjo-
nować, nastąpi zatrzymanie całego procesu.

Serwis mobilny nie jest wykorzystywa-
ny tylko do napraw doraźnych, ale przede 

wszystkim do obsługi gwarantującej beza-
waryjną pracę sprzętu: co pewien czas przy-
jeżdża do maszyny i wykonuje zaplanowa-
ne czynności. Obecnie ok. 80% wszystkich 
napraw i przeglądów jest wykonywanych 
w terenie. Coraz łatwiej można też dostrzec 
specjalizację serwisów mobilnych, zwłasz-
cza w fi rmach dysponujących bardzo dużą 
liczbą sprzętu. Dobrym przykładem są tzw. 
olejowozy, które ze względu na ilość prze-
wożonych środków smarnych pracują nie-
zależnie od innych jednostek. Profesjonal-
ne zabudowy powoli doceniają też mali 
przedsiębiorcy, weterynarze, kominiarze 
itp. Takie pojazdy nie tylko ułatwiają im re-
alizację codziennych zadań, ale wpływają 
również na ich wizerunek. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz 

Przy wyrównanym poziomie technicznym maszyn czy urz�dze	, 
naj�atwiej wyró�ni� si� w�ród konkurencji profesjonalnym 
serwisem, a ten zaczyna si� od mobilnego warsztatu. 

WymógWymóg czasów czasów

Oferujemy profesjonalne wyposażenie samochodów serwisowych. 
Gama dostępnych rozwiązań obejmuje zabudowy standardowe 
i indywidualne oraz szeroką paletę akcesoriów uzupełniających, 
m.in. podłogi i ściany boczne, ściany działowe, bagażniki dachowe, 
oświetlenie, agregaty prądotwórcze itp.

Poznaj nasze nowe szufl ady o wysokiej ładowności i długości do 1,5 m. 
Odkryj nowe możliwości swojego pick-upa!

POSTAW NA JAKOŚĆ, POSTAW NA JAKOŚĆ, 
FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO!FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.....mmmmmmmmmoooooooooooodddddddddduuuuuuuuuulllllllll-------ssssssssssssyyyyyyyyyyysssssssssstttttttttteeeeeeeeeeemmmmmmmmmmm....ppppppppppllllll

MODUL-SYSTEM Polska Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Andrzeja Struga 21, tel. 22 868 05 07, fax 22 868 05 08
info@modul-system.pl
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Po 11 latach działalno-
ści w Polsce fi rma zmie-
nia siedzibę, w której 

będzie sześć stanowisk mon-
tażowych, przestronne biura 
i wygodny parking. To efekt 
rozwoju przedstawicielstwa, 
a także chęci zapewnienia jak 
najlepszych warunków pra-
cy oraz obsługi klienta. Do-
tychczas dysponowano tylko 
trzema stanowiskami przy ul. 
Struga w Warszawie i dwoma 
w  gdańskim oddziale. Uzu-
pełnieniem jest sieć partner-
ska Modul-System, zbudowa-
na na bazie kilkunastu lokal-
nych fi rm nadwoziowych. Za-
pewniają one dobry dostęp do 
produktów oraz usług związa-
nych z  montażem i serwisem 
specjalistycznych zabudów.

Wielu odbiorców

Klientów Modul-System 
można podzielić na trzy głów-
ne grupy. Do pierwszej nale-
żą fi rmy z branży energetycz-
nej, gazowniczej i wodociągo-
wej. Druga grupa jest związa-
na z infrastrukturą drogową 
i budowlaną. Firmy te zajmu-
ją się przede wszystkim sprze-
dażą, wynajmem lub obsłu-
gą maszyn budowlanych. 
Oczywiście można tu wymie-
nić także inny rodzaj sprzętu, 

który wymaga wizyty serwisu 
mobilnego. Są to więc maszy-
ny rolnicze, leśne, wózki wi-
dłowe itp. Trzecia, bardzo sze-
roka grupa klientów obejmuje 
fi rmy zajmujące się montażem 
i obsługą układów klimatyza-
cji czy wentylacji, ale również 
np. renowacją zabytków. Czę-
sto powstają też zabudowy na 
potrzeby weterynarzy, labora-
toriów drogowych itp.

Na ró�ne sposoby

Modul-System dąży do 
standaryzacji zabudów, choć 
wykorzystywana technolo-
gia zapewnia dużą elastycz-
ność odpowiadającą najbar-
dziej nietypowym potrze-
bom. Firma stara się więc 
łączyć obie idee i  propo-
nuje klientom kompromisowe 
i sprawdzone rozwiązania. 
Stosowana technologia modu-
łowa nie oznacza jednak moż-
liwości konfi guracji zabudowy 
z kilku połączonych ze sobą 
półek czy szufl ad, ale pozwa-
la na dowolne ustawienie po-
jedynczych elementów w ob-
rębie ramy nośnej. Dotyczy to 
nie tylko samego etapu monta-
żu, ale również okresu eksplo-
atacji, w którym klient może 
uznać, że dana szafk a czy pół-
ka lepiej sprawdzi się w zupeł-

nie innym miejscu. Rama no-
śna jest budowana w oparciu 
o  wytrzymały profi l stalowy 
z otworami rozmieszczony-
mi co 27 mm, dzięki czemu ła-
two ją dopasować do wysoko-
ści i długości ładowni. W połą-
czeniu z trzema głębokościami 
regałów, daje to wręcz nieogra-
niczone możliwości konfi gu-
racji warsztatowych zabudów. 
Dla tych, którzy potrzebują 
dużej przestrzeni, a  jednocze-
śnie chcą mieć mobilny warsz-
tat, odpowiednim rozwią-
zaniem są najpłytsze modu-
ły o głębokości 216 mm, któ-
re „nie wystają” poza nadkola. 
Jeśli samochód nie pełni funk-
cji transportowych, z  powo-
dzeniem można stosować re-
gały o głębokości 324 lub 486 
mm. Te ostatnie są umieszcza-
ne po prawej stronie pojazdu, 
bo ze względu na przesuwne 
drzwi, a tym samym mniejszą 
długość zabudowy, zapewnia-
ją podobny rozkład masy i  są 
odpowiednim podparciem dla 
blatu roboczego.

Wa�ne uzupe�nienia

Od połowy 2011 r. Mo-
dul-System oferuje szufl ady 
o wysokiej ładowności (do 80 
kg) i  długości 810÷1458 mm. 
Mogą one być montowane nie 

Praktyczny Praktyczny kompromiskompromis

Szwedzka firma Modul-System 
istnieje na rynku europejskim od ponad 
40 lat. W swoich zabudowach opiera si� na modu�ach, 
ale oferuje wiele mo�liwo�ci dla indywidualnych rozwi�za	.

tylko w samochodach dostaw-
czych, ale również w  kombi, 
a  przede wszystkim w  pick-
upach między nadkolami. Nad 
szufl adami jest montowana 
druga podłoga, umożliwiająca 
swobodne wykorzystanie do-
stępnej przestrzeni. Nowe szu-
fl ady mogą być komponowane 
ze standardowymi zabudowa-
mi, bo dotychczas funkcjono-
wały jako oddzielny produkt. 
Bardzo przydatnym rozwiąza-
niem są też tzw. Mobil-Boxy, 
czyli walizki na narzędzia lub 
drobne przedmioty. W zabu-
dowie pełnią funkcję szufl ad, 
ale można je łatwo wyjąć i za-
brać np. do naprawianej ma-
szyny. Są wykonane z trwałego 
tworzywa i mają przezroczy-
ste wieko pozwalające na szyb-
ką identyfi kację zawartości. 
Uzupełnieniem oferty są m.in. 
windy załadunkowe, stelaże 
do agregatów prądotwórczych 
czy bagażniki do bezpiecznego 
przewożenia drabin. �

Karol Wójtowicz
Fot. Modul-System

P�ytkie modu�y zapewniaj� ca�kowite 
wykorzystanie przestrzeni nad nadkolami, 
pozostawiaj�c du�o miejsca na dowolne 
�adunki, wózki narz�dziowe itp.
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Modesto istnieje od 2008 r. i dostar-
cza zabudowy warsztatowe wszę-
dzie tam, gdzie zachodzi potrze-

ba świadczenia usług poza siedzibą fi rmy. 
Jej głównymi odbiorcami jest sektor pu-
bliczny (energetyka, wodociągi, gazownic-
two), ale także prywatny, obejmujący ser-
wisy wózków widłowych, maszyn budow-
lanych, klimatyzacji, wentylacji, ogrzewa-
nia czy sprzętu AGD. Modesto kładzie też 
bardzo duży nacisk na współpracę z dilera-
mi, więc realizuje sporo zleceń indywidual-
nych, gdzie dostarczana jest nie tylko sama 
zabudowa, ale również pozostałe elementy, 
zapewniające praktyczne, trwałe i bezpiecz-
ne wykorzystanie samochodu.

Kompleksowa oferta

Ofertę Modesto można podzielić na trzy 
główne części. Podstawową tworzą pro-
dukty „pierwszej potrzeby”, czyli podłogi, 
zabezpieczenia nadkoli i ścian bocznych. 
Wszystkie pochodzą z fabryki StoreVan 
i są idealnie dopasowane do każdej marki 
i modelu samochodu. Trafi ają bezpośred-

nio do dilerów i importerów pojazdów 
użytkowych, a ich montaż jest bardzo pro-
sty i zajmuje niewiele czasu.

Drugą grupę produktów stanowią roz-
wiązania ułatwiające pełne wykorzysta-
nie samochodu, np. rampy do wewnętrz-
nego załadunku czy bagażniki dachowe. 
Te ostatnie występują w dwóch wersjach. 
Podstawowa odmiana jest typowo trans-
portowa, oprócz stelaża do podparcia dra-
biny obejmuje rolkę o szerokości dachu, 
która ułatwia jej zakładanie i zdejmowa-
nie, dwie listwy boczne do zabezpiecze-
nia ładunku oraz przedni spojler aerody-
namiczny. Przy drugim, bardziej zaawan-
sowanym rozwiązaniu, jest stosowany spe-
cjalny wózek z amortyzatorami gazowymi, 
które ułatwiają operowanie ciężkimi dra-
binami. Są one często montowane dla za-
kładów energetycznych, telekomunika-
cyjnych itp. Wszystkie bagażniki powsta-
ją z aluminium, w tzw. technologii wie-
lokomorowej, co zapewnia wysoką trwa-
łość konstrukcji oraz możliwość rozbu-
dowy o inne elementy. Osiągnięta jakość 
i bezpieczeństwo znajdują potwierdzenie 

w niemieckim certyfi kacie TÜV, oczywi-
ście prócz ISO.

Ostatnia grupa produktów to profesjo-
nalne zabudowy warsztatowe oraz liczne 
akcesoria, pozwalające na idealne dopaso-
wanie pojazdu do potrzeb klienta.

Bezinwazyjnie

StoreVan stosuje „bezinwazyjną” techno-
logię montażu, polegającą na mocowaniu 
wyposażenia do tzw. elementów pośred-
nich, a nie do nadwozia samochodu. Od 
dołu zabudowy jest to podłoga, mocowa-
na za pomocą fabrycznych połączeń gwin-
towych ładowni, przeznaczonych pierwot-
nie do przykręcania okuć wykorzystywa-
nych do zaczepiania pasów zabezpiecza-
jących ładunek. Zazwyczaj ma ona postać 
12-milimetrowej sklejki wodoodpornej 
z precyzyjnym, estetycznym wykończe-
niem i połączeniami ciągów komunika-
cyjnych, które zapewniają idealnie płaską, 
szczelną powierzchnię odporną na trudne 
warunki eksploatacji. Podobnie jest w przy-
padku ścian bocznych. Tutaj elementem 

Standardy fabryczne
Modesto to polski przedstawiciel w�oskiej firmy StoreVan, specjalizuj�cej si� 
w profesjonalnych zabudowach warsztatowych. Jej dewiz� jest maksymalne 
wykorzystanie gotowych rozwi�za	, zapewniaj�ce krótki czas realizacji zamówie	 
oraz powtarzaln� jako�� i estetyk� produktów.

Szeroka gama modu�ów pozwala 
na dopasowanie zabudowy do kszta�tu 
nadwozia, zapewniaj�c maksymalne 
wykorzystanie dost�pnej przestrzeni 
po sam dach.

Dla wielu aplikacji przydatnym 
rozwi�zaniem mo�e by� 
obrotowy �uraw z nap�dem 
elektrycznym, zapewniaj�cy 
ud	wig do 200 kg.

W ofercie Modesto s� ró�ne rodzaje wysuwanych 
platform aluminiowych o maksymalnej no�no�ci do 300 kg. 
�wietnie nadaj� si� one do monta�u np. agregatów 
pr�dotwórczych albo wygodnego transportu ci��kich 
�adunków (pralki, lodówki) w niskich samochodach.
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ul. Grójecka 54, 05-530 Góra Kalwaria
tel.  +48 22 71 77 330
www.modesto-polska.com 
info@modesto-polska.com

PROFESJONALNE WYPOSA�ENIE
SAMOCHODÓW SERWISOWYCH

MODESTO

pośrednim są aluminiowe belki mocowa-
ne do nadwozia za pomocą specjalnych spi-
nek. Takie rozwiązanie jest bardzo korzyst-
ne z wielu powodów. Nadwozie samochodu 
to konstrukcja samonośna, więc regał pra-
cuje razem ze ścianami i generuje dodatko-
we naprężenia. Przy technologii stosowanej 
przez StoreVan, całą energię pochłaniają 
dodatkowe belki. Istotną korzyścią jest też 
fakt, że fi rma nie jest zobligowana do mon-
tażu zabudowy np. od słupka konstrukcyj-
nego B do C. Długość zabudowy może być 
dowolna, zależnie od preferencji klienta.

Szycie na miar�

Typoszereg regałów oferowany przez Mo-
desto jest oparty na czterech podstawowych 
szerokościach: 508, 717, 1225 i 1524 mm. 
Poszczególne półki czy szufl ady są mocowa-
ne do paneli bocznych, będących jednocze-
śnie elementami nośnymi. Zależnie od wy-
magań użytkownika mogą być one gładkie 
lub perforowane, często wykorzystuje się je 
do zawieszania ręczników papierowych, po-
jemników z wodą, przedłużaczy itp. Pane-
le boczne na całej swej wysokości, która za-

wiera się w przedziale od 140 do 1200 mm, 
mają otwory montażowe rozmieszczone 
co 25 mm. Służą one do dowolnego usytu-
owania poszczególnych elementów zabudo-
wy nie tylko podczas jej konfi gurowania, ale 
także w trakcie eksploatacji. Pojedynczy ele-
ment można więc całkowicie wyjąć, zastąpić 
innym albo przenieść w nowe miejsce. Sto-
sowana technologia jest bardzo elastyczna, 
dzięki czemu umożliwia sprostanie różnym 
wymogom użytkownika, bez zmuszania go 
do zakupu zbędnych elementów zabudowy.

Szufl ady produkowane przez StoreVan 
otwierają się na 105-108% długości, co po-
zwala w pełni wykorzystać ich objętość, na-
wet na małe przedmioty. Każda szufl ada 
blokuje się nie tylko w pozycji zamkniętej, 
ale także przy pełnym otwarciu. Uzupełnie-
niem najczęściej stosowanych produktów 
są szufl ady o najszerszej w klasie szeroko-
ści równej 1225 mm oraz szufl ady głębokie 
(80 cm) do zabudowy pod podłogą bagażnika. 

Wysyp nowo�ci 

Oferta Modesto stale wzbogaca się 
o wiele ciekawych i praktycznych rozwią-

zań. Wśród ostatnich są m.in. aluminiowe 
tuby montowane na dachu pojazdu, prze-
znaczone do transportu długich przed-
miotów. Mają one średnicę 160 mm i wy-
stępują w dwóch wersjach o długości 2100 
i  3200 mm. Dla ułatwienia wyjmowania 
krótszych przedmiotów, są wyposażane 
w ruchome dno. Kolejna nowość to piono-
we żaluzje do szafek, wykonane z tworzy-
wa. Mają bardzo estetyczny wygląd i  nie 
ograniczają wnętrza samochodu podczas 
otwierania. Pozostałe nowości obejmują 
zmiany konstrukcyjne, z zewnątrz trud-
ne do zauważenia, ale istotnie wpływające 
na trwałość i użytkowanie zabudów. Cho-
dzi tu m.in. o szersze zastosowanie alu-
minium czy nową, ulepszoną konstrukcję 
prowadnic szufl ad z tzw. pochłaniaczami 
drgań w  postaci tworzywowych wybrzu-
szeń, które ograniczają ich pionowe ruchy. 
Ciekawym rozwiązaniem jest też system 
spotykany w meblach kuchennych, który 
„wyhamowuje” szufl ady i zapewnia łagod-
ne domknięcie. �

Karol Wójtowicz
Fot. StoreVan

Coraz wi�kszym powodzeniem ciesz� si� wewn�trzne 
rampy za�adunkowe o no�no�ci do 1500 kg. Umo�liwiaj� 
�atwy i bezpieczny za�adunek quada czy kosiarki 
samojezdnej, s� dost�pne w wersji sta�ej lub obrotowej.

Praktycznym rozwi�zaniem s� szuflady podpod�ogowe dost�pne 
w ró�nych konfiguracjach. Zajmuj� one niewiele miejsca, a pozwalaj� 
na wygodne i bezpieczne przechowywanie narz�dzi, drobnych 
elementów itp.
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Spółka Bemet.net z siedzibą w Laso-
wicach Wielkich położonych między 
Kluczborkiem a Opolem istnieje od 

prawie 20 lat. Na początku swojej działal-
ności zajmowała się produkcją drobnych 
konstrukcji metalowych na potrzeby bran-
ży budowlanej. Kilka lat temu do oferty 
dołączyły autolawety, a w 2007 r. profesjo-
nalne zabudowy warsztatowe na potrzeby 
serwisów mobilnych.

Szeroki wybór

Chcąc jak najlepiej spełniać oczekiwa-
nia i potrzeby klientów, Bemet.net propo-
nuje aż trzy systemy zabudów warsztato-
wych: dwa niemieckie (Ache i Aluca) oraz 
autorski o nazwie handlowej Bemet, przy 
którym posiłkuje się eksportową wersją 
produktów Spółdzielni Inwalidów „Meta-
lowiec”. Aktualnie Bemet.net jest najwięk-
szym w Polsce odbiorcą tych mebli, a kom-
pletne zabudowy z powodzeniem sprzeda-
je nie tylko na rynku rodzimym, ale rów-
nież na Ukrainie, w Rumunii, Norwegii, 
Szwecji, kilka trafi ło też do Finlandii. 

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy marki, 
Bemet.net sprzedał w 2011 r. łącznie ok. 
240 zabudów, co przy czteroletniej dzia-
łalności w branży jest niekwestionowanym 
sukcesem. Ta liczba obejmuje również go-
towe zestawy montażowe ze wszystkimi 

elementami mocującymi, podłogami, po-
szyciem ścian itp., które zostały wysłane 
do partnerskich zakładów np. w Szwecji 
czy Norwegii.

Według producenta, jeśli ktoś używa do 
pracy samochodu dostawczego, który nie 
służy do transportu w sensie stricte, to jest 
jego potencjalnym klientem. Firma realizo-
wała już zabudowy np. dla kominiarzy czy 

osób zajmujących się objazdowym podku-
waniem koni. Największymi odbiorcami ta-
kiego wyposażenia są jednak przedsiębior-
stwa energetyczne, wodociągowe, gazow-
nicze, a przede wszystkim serwisy wózków 
widłowych, maszyn budowlanych i rolni-
czych. Wśród realizowanych zamówień do-
minuje marka Bemet. Jest ona tańsza od 
Ache, a dzięki wieloletniemu doświadcze-

Na w�asny sposób
Jednym z najwa�niejszych graczy na polskim rynku zabudów warsztatowych do pojazdów 
u�ytkowych jest firma Bemet.net. Przy ka�dej realizacji k�adzie du�y nacisk na staranno�� 
monta�u i idealne dopasowanie zabudowy do konkretnego samochodu.

Dla Bemet.net nie ma rzeczy niemo�liwych. Jedn� z ciekawszych realizacji by�a zabudowa dla objazdowego kowala (��cznie przygotowano 3 takie pojazdy), 
która ma m.in. stó� po lewej stronie z dwiema wiertarkami k�towymi, piec do podgrzewania podków i wydajne o�wietlenie zewn�trzne.

Indywidualne podej�cie do ka�dej zabudowy gwarantuje maksymalne dosuni�cie rega�ów do �cian 
pojazdu, zachowuj�c szeroki korytarz. Ka�da pod�oga montowana przez Bemet.net jest uszczelniana 
na ca�ym obwodzie, dzi�ki czemu nie przedostaj� si� pod ni� zanieczyszczenia.
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niu w branży metalowej może pochwalić 
się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Od 
kwietnia 2011 r. ofertę uzupełniają zabu-
dowy Aluca w całości wykonane z alumi-
nium. Kosztują ok. 30% więcej niż wyposa-
żenie Bemet w podobnej konfi guracji, ale są 
o 46÷52% lżejsze w porównaniu z konku-
rencyjnymi rozwiązaniami.

W szczegó�ach

Najczęściej stosowane zabudowy mar-
ki Bemet mają konstrukcję modułową. Po-
jedyncze elementy obejmują np. kilka pó-
łek czy szufl ad, ale takie zespoły występu-
ją w ponad 100 konfi guracjach, dzięki cze-
mu umożliwiają skompletowanie zabudo-
wy idealnie dopasowanej do potrzeb każ-
dego użytkownika i dowolnego samocho-
du. Moduły Bemet są dostępne w 5 szero-
kościach (500, 760, 1000, 1250 i 1500 mm) 
i 3 głębokościach (260, 360 i 460 mm) 
–  wszystkie „przeszufl adowane”. Oznacza 
to, że głębokość szufl ady pokrywa się z głę-
bokością mebla. Bemet wyróżnia się także 
różnorodnością szufl ad, bo mają one wyso-
kość od 70 do 300 mm. Największe z nich 
są zwykle wykorzystywane do przechowy-
wania ciężkich przedmiotów, więc odmia-
ny o wysokości od 200 mm mają podwój-
ne prowadnice i zapewniają nośność 70 kg. 
Dla wielu zastosowań praktycznym roz-
wiązaniem mogą być szufl ady podpodło-
gowe o długości od 500 do 1000 mm, z do-
puszczalnym obciążeniem nawet 150 kg.
Taka wytrzymałość wynika m.in. stąd, że 
są one konstrukcją nośną dla podłogi ła-
downi. Przy ich opracowywaniu fi rma 
wyszła z założenia, że dodatkowe szufl a-
dy nie mogą ograniczać możliwości trans-

kładniej zaznaczyć miejsca montażu po-
szczególnych elementów zabudowy. Gwa-
rantuje to maksymalne dosunięcie rega-
łów do ścian nadwozia, a co za tym idzie 
pełne wykorzystanie możliwości transpor-
towych pojazdu. Klient zyskuje nawet do 
10 cm szerokości, które są niezwykle istotne 
np. przy operowaniu wózkiem widłowym. 

Fragmenty podłóg są łączone za pomo-
cą 20-milmetrowych zakładek, a całość 
jest dookoła uszczelniana, co zapobiega 
przedostawaniu się pod zabudowę zanie-
czyszczeń, wody, oleju itp., które powodu-
ją wręcz gnicie podwozia. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz trwałości zabudowy, 
meble są mocowane do podłogi za pomo-
cą specjalnych kotw zakładanych od spodu 
podłogi oraz do ścian furgonu za pośred-
nictwem słupków konstrukcyjnych.

Indywidualne podejście do każdej za-
budowy dostrzegło już wielu użytkowni-
ków Bemet.net, więc przyjeżdżają oni na 
montaż nawet z Pomorza. Dużym atutem 
producenta jest również fakt, że może sam 
odebrać pojazdy od klienta, sprowadzając 
je np. na własnych lawetach.

W celu zwiększenia funkcjonalności po-
jazdów, Bemet.net oferuje liczne rozwią-
zania uzupełniające. Wśród nich są m.in. 
urządzenia ułatwiające załadunek pojazdu, 
takie jak żurawie czy rampy najazdowe, 
a także bagażniki dachowe przeznaczone 
np. do transportu drabin, łącznie z syste-
mami ułatwiającymi ich wkładanie i zdej-
mowanie. Do tego dochodzą liczne kon-
strukcje służące do montażu agregatów 
prądotwórczych, sprężarek itp. �

Karol Wójtowicz
Fot. Bemet.net

portowych pojazdu, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o masę ładunku. Standardowe szufl ady 
w zabudowach Bemet wysuwają się na 
106% długości, zapewniając idealny do-
stęp nawet do najdrobniejszych i najdalej 
umieszczonych elementów. Wszystkie mają 
zabezpieczenia w skrajnych położeniach 
oraz zapobiegające przycięciu palców.

Jako�� r�kodzie�a

Powstanie każdej zabudowy poprzedzają 
szczegółowe rozmowy z klientem na temat 
jego działalności oraz ładunku, jaki musi 
ze sobą wozić. Opracowując projekt, fi rma 
łączy wymagania przyszłego użytkowni-
ka z doświadczeniami zdobytymi podczas 
wcześniejszych realizacji. Potem następu-
je wykonanie i montaż zabudowy. Zgodnie 
z przyjętymi przez Bemet standardami od-
bywa się to w zakładzie fi rmy albo u au-
toryzowanego partnera. Montaż u klienta 
nie gwarantuje odpowiedniej jakości oraz 
optymalnego wykorzystania dostępnej 
przestrzeni w ładowni pojazdu użytkowe-
go, bo każdy samochód różni się od siebie, 
nawet jeśli jest to ta sama marka, model, 
a nawet rocznik. Dobrze wiedzą o tym do-
stawcy podłóg, którzy montują je do pod-
wozi za pomocą nawet 60-milimetro-
wych otworów i specjalnych talerzy kom-
pensujących duże tolerancje. Mając to na 
uwadze, Bemet.net sam docina podło-
gi z 12-milimetrowej sklejki wodoodpor-
nej z zabezpieczeniem przeciwpoślizgo-
wym. Są one przykręcane do samochodu 
w miejscach okuć do mocowania ładunku, 
nie naruszając fabrycznej struktury. Od-
powiednio wykrojona podłoga jest ukła-
dana „na sucho” w ładowni, by jak najdo-

Zabudowy Aluca s� w ca�o�ci wykonane z aluminium, dzi�ki czemu maj� 
najni�sz� na rynku mas� w�asn�, a do tego wygl�daj� bardzo estetycznie. Niestety 
taka technologia w porównaniu do zabudów Bemet jest dro�sza o ok. 30%.
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A tutem Starachowic jest linia katafo-
rezy przystosowana do dużych po-
jazdów. Działa od połowy 2007 r. 

Można na niej zabezpieczać antykorozyj-
nie elementy o maksymalnych wymiarach 
15 × 2,8 × 3,8 m. W Europie takich linii jest 
niewiele. Koncern MAN ma jeszcze tylko 
jedną o podobnych możliwościach. Działa 
ona w Turcji, w Ankarze. Obsługuje tam-
tejsze modele autobusów. W naszym kra-
ju starachowicka linia KTL jest największa. 
Fabryka zdobyła również rangę centrum 
kompetencyjnego w dziedzinie spawalnic-
twa. Skupiała się do tej pory na autobusach 
miejskich. Powstawały tu korpusy pojaz-
dów montowanych w Sadach pod Pozna-
niem. W ramach projektu „Premium” za-
jęła się produkcją korpusów do Neopla-
nów. Trafi ła tu również produkcja kompo-
nentów owych korpusów z niemieckiej fi r-
my Bozankaya w Salzgitter. 

Pod pojęciem „Premium” kryją się luksu-
sowe autokary Neoplana: Starliner i Cityli-
ner. Ponadto w Starachowicach powstają od 
sierpnia piętrowe autobusy miejskie MAN 
oznaczone kodem A39 oraz ich odpowied-
niki marki Neoplan – o ile pojawią się tak 
wymagający nabywcy, jak emir Dubaju. 
W Plauen, gdzie trafi ają korpusy, ma zostać 
uruchomiona w nadchodzących latach pro-
dukcja modeli Jetliner i Starliner. Jest to do-
bra wiadomość również dla Starachowic. 

Wspólne w�tki

Plauen łączy ze Starachowicami nie tylko 
współpraca, ale również bieg historii. Obie 
fabryki były zaangażowane w produkcję 
ciężarówek i broni, choć w różnym czasie. 

Początki saksońskiego zakładu sięga-
ją 1881 r. Powstała wtedy fi rma Stickma-
schinenfabrik J. C. & H. Dietrich, zajmują-
ca się wytwarzaniem maszyn hafciarskich. 
W 1885 r. przekształciła się w spółkę ak-
cyjną Vogtländische Maschinenfabrik AG, 
używającą skrótu VOMAG. Do oferty dołą-
czyły m.in. maszyny drukarskie. W 1915 r. 
spółka wkroczyła na nowy dla siebie teren. 
Na zamówienie dowództwa armii niemiec-
kiej zbudowała pierwszy samochód cięża-
rowy. Pomocą służył główny inżynier fi rmy 
N.A.G., Peter Johann Teigland. Do chwi-
li wybuchu II wojny VOMAG produkował 
ciężarówki o ładowności dochodzącej do 
10 t oraz autobusy. Większość wyposażona 
była w charakterystyczny, długi „nos”. Póź-
niej fabryka zajęła się wytwarzaniem czoł-
gów, co sprowadziło na nią alianckie naloty. 
Po wojnie całe oprzyrządowanie powędro-
wało do Związku Radzieckiego, w ramach 
reparacji. W okresie NRD zakład był bazą 

remontową autobusów. Masowo trafi ały tu 
używane w miastach Ikarusy. Po zjedno-
czeniu Niemiec, w 1991 r. ulokowała się 
w Plauen spółka Neoplan Omnibus GmbH. 

Gdy w 2001 r. Neoplan stał się częścią 
MAN-a, zakład znalazł się w strukturach 
koncernu. W 2004 r. dostosowano jego 
profi l do zadań postawionych w progra-
mie „ProNeo”, porządkującym organiza-
cję produkcji Neoplanów. W 2006 r. uru-
chomiono tu wytwarzanie miejskich auto-
busów dwupokładowych, a w 2008 rozpo-
częła się kolejna reorganizacja, która trwa 
do dziś. Jej celem jest zwiększenie wydaj-
ności fabryki do 700-800 sztuk rocznie. Ja-
kość autobusów będzie wyższa, a uciążli-
wość fabryki dla środowiska mniejsza. 

Metamorfoza

W latach 2007/08 Plauen wysyłało kor-
pusy autobusów do zakładu w Pilsting. 

Kolejna Kolejna ni�ni�
Reorganizacja zak�adu autobusowego w Plauen da�a nowe zaj�cie fabryce 
w Starachowicach. Od sierpnia 2011 r. powstaj� tu korpusy autokarów Neoplan.

Starachowice s� spawalniczym centrum 
kompetencyjnym koncernu. Przyrz�dy, 
na których odbywa si� monta�, zapewniaj�, 
�e korpus b�dzie mia� w�a�ciwy kszta�t 
i wymiary. Jako�� jest �ci�le kontrolowana. 

Malowanie kataforetyczne odbywa 
si� w kilku etapach. Starachowickie 
wanny mog� pomie�ci� autobusy 
o d�ugo�ci dochodz�cej do 15 m. 
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Od 2009 r. budowało kompletne autobusy. 
W sierpniu 2011 r. proces znów uległ roz-
dzieleniu i korpusy powstają w Staracho-
wicach. Do zadań Plauen należy końco-
wy montaż autokarów Neoplan oraz miej-
skich autobusów piętrowych marki Neo-
plan i MAN. 

Zakład ma powierzchnię 61 tys. m2, 
z czego linie produkcyjne zajmują 19,76 tys.
Pracuje tu niespełna 550 osób. Przeniesie-
nie produkcji korpusów do Polski pozwo-
liło uwolnić miejsce zajęte przez hale spa-
walnicze i rozpocząć budowę centrum lo-
gistycznego. To pierwszy etap moderniza-
cji. Drugi, przewidziany na rok 2012 obej-
muje wzniesienie nowej, ekologicznej la-
kierni. W trzeciej fazie planowanej na lata 
2013-14 powstanie nowa hala montażo-
wa, która zastąpi dwie obecne, znacznie od 
siebie oddalone. Prace odbywają się w ra-
mach projektu „Concept 2014”. Ich wyni-
kiem ma być jeden ciąg produkcyjny, pro-

wadzący od centrum logistycznego, przez 
montownię, lakiernię i montaż końcowy, 
aż do centrum obsługi klienta, gdzie auto-
busy będą przekazywane odbiorcom. 

Równocześnie, w lipcu 2010 r. ruszyła 
przebudowa zakładu w Starachowicach. 
W sierpniu zaczęła się rekrutacja pracow-
ników i szkolenia wewnętrzne w Plauen 
oraz w fi rmie Bozankaya. Szkolenia za-
kończyły się w pierwszej połowie 2011 r.
Od stycznia 2011 r. stopniowo przeno-
szono do Starachowic produkcję kompo-
nentów. Odbywało się to w pięciu etapach 
i dobiegło końca w połowie lipca. W lu-
tym ruszyły próby technologiczne lakie-
rowania kataforetycznego korpusów au-
tobusów „Premium”. Malowanie przete-
stowano na sześciu korpusach. Finałem 
było uruchomienie pełnego procesu pro-
dukcji w sierpniu. 

Bezpośrednio przy produkcji korpu-
sów znalazło pracę 120 nowych pracow-

Michael Kobriger,
prezes zarz�du MAN Bus Sp. z o.o., 
wiceprezes ds. produkcji autobusów MAN Truck & Bus AG

Przed rozpocz�ciem inwestycji w Plauen rozwa�ali�my mo�liwo�� wy-
budowania ca�kiem nowego zak�adu w innym miejscu. Jednak po do-
konaniu wszystkich wylicze� okaza�o si�, �e taka inwestycja by�aby 
zbyt kosztowna i nieop�acalna, bior�c pod uwag� skal� naszej produk-
cji. Sporym wsparciem dla nas s� dotacje rz�dowe niemieckiego kraju 
zwi�zkowego Saksonii, które niew�tpliwie u�atwia�y nam podj�cie decy-

zji o rozpocz�ciu rozbudowy zak�adu. Zaplanowane 20 mln euro, które zamierzamy zainwesto-
wa�, to wi�cej ni� normalnie inwestujemy przez 10 lat w taki zak�ad jak w Plauen.
Produkujemy tutaj Starlinery i Citylinery. To stosunkowo ma�a fabryka, du�o mniejsza od tej, któ-
ra jest w Starachowicach czy Ankarze. Ale trzeba pami�ta�, �e rynek autobusów luksusowych jest 
do�� ograniczony. W 2011 roku wyprodukujemy w Plauen ponad 500 autobusów. Docelowo, od 
roku 2014 produkcja ma wynosi� 700-800 egzemplarzy rocznie. Najwi�cej Neoplanów sprzedaje-
my w Niemczech i Turcji – tam mamy najwi�kszego klienta i najwi�ksz� flot� Starlinera. Spore za-
potrzebowanie na takie autobusy determinuj� specyficzne uwarunkowania tego kraju. Nasze Star-
linery kursuj� tam na liniach mi�dzymiastowych, co podyktowane jest mo�liwo�ci� uzyskania wy�-
szej ceny za bilet. Im wi�kszy komfort maj� podró�ni, tym wi�cej musz� zap�aci�. Nawet podwójn� 
stawk�. To sprawia, �e w�a�nie w Turcji jest najwi�kszy rynek dla autobusów premium w Europie.
Nasze autobusy maj� równie� spore powodzenie w�ród dru�yn pi�karskich. W Polsce Starlinerem 
je�dzi Lech Pozna�, w Niemczech m.in. pierwszoligowy zespó� FSV Mainz 05. Ju� nied�ugo kolejne-
go odbierze FC Barcelona, z czego jeste�my wyj�tkowo dumni. Mam nadziej�, �e naszymi autobu-
sami b�dzie je�dzi� coraz wi�cej dru�yn na �wiecie. Ca�y czas nad tym pracujemy.

ników. Są to przede wszystkim spawacze, 
a wśród nich kilka kobiet. W innych wy-
działach produkcyjnych, m.in. w magazy-
nie, przybyły 22 osoby, a w biurze 20 pra-
cowników umysłowych. Inwestycje zwią-
zane z przeniesieniem produkcji pochło-
nęły 3,5 mln euro. 

Linia mi�dzynarodowa

Wytwarzanie korpusów i ich części skła-
dowych płynnie włączono w funkcjonują-
cą już w Starachowicach linię spawalniczą. 

Korpusy Neoplanów odbywaj� podró� ze Starachowic do Plauen zapakowane 
w „koszulki” chroni�ce przed deszczem i s�o�cem. Mimo k�opotów, jakie wi��� si� 
z ka�dorazowym uzyskiwaniem pozwolenia na drogowy transport ponadgabarytu, 
jest on �atwiejszy do przeprowadzenia ni� kolejowy.

Szkielet pi�trowego autobusu 
miejskiego. Taki sam maj� 
autobusy marki MAN w Berlinie 
i Neoplan w Dubaju.

W 2010 r. autobusy przynios�y firmie 
MAN Truck & Bus 13% dochodu. 

Wielko�� produkcji autobusów MAN 
i Neoplan w 2010 r.

autokary 972 szt.
autobusy miejskie 1212 szt.
autobusy mi�dzymiastowe 566 szt.
podwozia 2208 szt.

a
a
a
a
a
a
a
p
a
p

19,6%

24,4%
11,4%

44,6%

Dodano do niej produkcję komponentów 
autokarów „Premium”: dachu, podłogi, 
nadkoli, ścian bocznych oraz ściany przed-
niej i tylnej. Modernizacji wymagał system 
transportowy w linii KTL. Dostosowano 
jego udźwig do korpusów Neoplana. Na-
leżało zastosować nowe trawersy i system 
podwieszania korpusów. 

KTL polega na katodowym lakierowa-
niu powierzchni metalowych poprzez za-
nurzenie w specjalnym rozworze przy jed-

Produkcja autobusu 
odbywa si� od pocz�tku 
do ko�ca 
przy udziale pracy r�cznej.
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Ka�dy autobus przygotowywany 
jest pod indywidualne zamówienie. 
Na �ó�tej kartce widnieje nazwa 
klienta. Ten szykowany jest 
dla klubu pi�karskiego FC Barcelona.

Kontroli jako�ci towarzyszy jazda próbna. 
Autobus mo�na odebra� w fabryce lub u jednego z dilerów.

Pierwszy etap prac w Plauen wie�czy lakiero-
wanie. Autobus bez szyb i silnika, ale na w�asnych 
ko�ach przemieszczany jest do nast�pnej hali. 
Po modernizacji zak�adu ca�y monta� b�dzie 
odbywa� si� pod jednym dachem.

Scania Citywide to nowy typoszereg auto-
busów niskopod�ogowych i niskowej�ciowych, 
miejskich i podmiejskich. Ciep�e, jasne wn�-
trze ma przyjazny charakter. Kierowcy mog� 
cieszy� si� nowoczesnym, ergonomicznym 
stanowiskiem pracy. Maj� do dyspozycji wi�-
cej przestrzeni, wygodny fotel i ko�o kierowni-
cy o du�ym zakresie regulacji. W opcji jest do-
st�pna regulowana deska rozdzielcza. 

Citywide nie tylko 
do miasta

Do wyboru s� silniki zasilane olejem nap�-
dowym, biodieslem, gazem, biogazem lub eta-
nolem o mocy od 230 do 320 KM, ka�dy spe�-
nia norm� emisji spalin EEV. Nap�d przeno-
szony jest za po�rednictwem 5- lub 6-biegowej 
automatycznej skrzyni biegów ZF oraz 8-bie-
gowej zautomatyzowanej Opticruise.

Autobusy Citywide zaprojektowano tak, 
by wyró�nia�y si� na tle miejskiego krajo-
brazu. Charakterystycznym elementem no-
wej stylizacji jest motyw „panoramicznego 
T”, uformowany przez przód pojazdu z po-
kryw� serwisow� i lampami zespolonymi 
oraz du��, jednocz��ciow� szyb� czo�ow� 
z integraln� tablic� informacyjn�. 	ciana czo-
�owa w sposób p�ynny ��czy si�, poprzez za-
maskowane s�upki przednie, z bogato prze-
szklonymi �cianami bocznymi. 

Nadwozia autobusów wykonano w ca�o�ci 
z aluminium, co obni�y�o mas� i u�atwia recy-
kling. Wszystkie modele Scania Citywide po-
wstaj� w fabryce w S�upsku, która obecnie 
specjalizuje si� w produkcji aluminiowych nad-
wozi autobusów Scania.

Scania Citywide LF to autobusy miejskie, ni-
skopod�ogowe, 2- i 3-osiowe (przegubowy o d�u-
go�ci 18 m). Natomiast Scania Citywide LE to 
wariant niskowej�ciowy, 2- lub 3-osiowy (równie� 
wersja przegubowa, 18-metrowa). Mo�e pe�ni� 
funkcj� autobusu miejskiego lub podmiejskiego. 

Modele niskopod�ogowe zapewniaj� p�yn-
ny ruch pasa�erów i oferuj� du�o przestrzeni 
dla wózków inwalidzkich, wózków dzieci�cych 
i pasa�erów zajmuj�cych miejsca stoj�ce. 
Z kolei w modelach niskowej�ciowych wszyst-
kie fotele s� skierowane do przodu, co zwi�k-
sza komfort podró�y. �

Fot. Scania

noczesnym podłączeniu napięcia. W rezul-
tacie na metalu osadza się trwała powłoka, 
która zabezpiecza go przed korozją. Kata-
foreza odbywa się w kilku etapach. Rozpo-
czyna ją odtłuszczenie. Potem jest płukanie, 
a właściwa kataforeza rozpoczyna się fos-
foranowaniem, po którym znów następu-
je płukanie i nakładanie farby, płukanie po 
malowaniu i wygrzewanie całości. 

Korpusy są pakowane w „koszulki”, któ-
re chronią je przed wpływami atmosfe-
rycznymi, w tym promieniowaniem ultra-
fi oletowym, i przewożone do Plauen. Tra-
sę pokonują jako ładunek ponadgabary-
towy na naczepach niskopodwoziowych. 
Wyjeżdżają ze Starachowic późnym wie-
czorem i przez noc dojeżdżają do granicy 
z Niemcami. 

W Plauen są na początek malowane 
podkładem. Następnie na korpusie mon-
towane jest metalowe poszycie zewnętrz-
ne oraz osie i elementy układu hamulco-
wego. Do poruszającego się już na wła-
snych kołach pojazdu dodaje się poszycie 
wewnętrzne i elementy plastikowe. Całość 
jest lakierowana. Tym etapem produkcji 
zajmują się cztery zespoły, liczące w sumie 
blisko 150 osób. 

Następnie autobus trafi a 500 metrów 
dalej do hali mieszczącej linię montażu 
końcowego, gdzie zakłada się izolację, oka-
blowanie oraz podłogę i szyby. Pracowni-
cy montują wyposażenie wnętrza, siedze-
nia, klimatyzację oraz silnik i skrzynię bie-
gów. Kontrola jakości i jazda testowa koń-
czą pracę nad autobusem. Potem przycho-
dzi nabywca i odbiera kluczyki. Przy dru-
gim etapie produkcji pracuje prawie 240 
osób podzielnych na sześć zespołów. 

Według planu na rok 2011 zakład w Sta-
rachowicach ma osiągnąć wydajność na 
poziomie 1,6 do 2,5 autobusu „Premium” 
dziennie. Plauen w obecnym kształcie 
może wypuszczać 2,4 autobusu dziennie. 
Potencjalnie wąskim gardłem jest trans-
port korpusów z Polski do Niemiec, któ-
ry może spowolnić np. pogoda. Aby temu 
zaradzić, w Plauen utrzymywany jest za-
pas, pozwalający kontynuować produkcję 
przez 4-5 dni bez dostaw ze Starachowic. 

Modernizacja zakładu w Plauen, która za-
kończy się przed 2014 r. ma pochłonąć pra-
wie 20 mln euro. Z tego 30% pochodzi od 
rządu Saksonii, który wspiera przebudowę. �

Micha� Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, MAN
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Teraz jeszcze wi�cej mo�liwo�ci

www.TSL-biznes.pl/prenumerata

Prenumerat� miesi�czników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
mo�na zamówi� przez:

>> www.TSL-biznes.pl/prenumerata

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

> fax: 22 205 07 57

> poczt�: 

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

> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata 
(11 wyda�): 

TSL Biznes ....w cenie 99 z� z VAT
Truck & Van ...w cenie 49 z� z VAT
oba tytu�y  .....w cenie 129 z� z VAT

Warto 
wiedzie� wi�cej

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Prenumerata roczna

tylko 99 z�
Prenumerata roczna

tylko 49 z�

Promocyjna prenumerata 
   obu tytu�ów 129 z�

Co miesi�c
dla wszystkich

profesjonalistów bran�y TSL

Formularz prenumeraty Dane do faktury

Nazwa 
fi rmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru       /2012 

Truck&Van od numeru          /2012 
oba tytuły od numeru       /2012 

Dane do wysy�ki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

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

Data i podpis
Coroczne, automatyczne 
przedłużanie prenumeraty
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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:

zn

yj

ww.TSL- izbbbbbizI nic 
si� nie 

sta�o…

 140 lat. 
Od 100 jest obecny w naszym kraju Testujemy Scani� G z silnikiem 

Euro 6

LISTOPAD
LISTOPAD 11/2011 

 11/2011 (9)(9)

(w tym 5% VAT)
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Euro 6
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Nissan NV400Nissan NV400
Brakuj�ce ogniwo w gamie Brakuj�ce ogniwo w gamie 
lekkich pojazdów u�ytkowychlekkich pojazdów u�ytkowych

Truck of the 
Year 2012

Targi 
Trailer 2011

Mercedes Actros 
wyró�niony 

po raz czwarty

Przegl�d naczepy, 
przyczepy, zabudowy. 

Rynek wzrós� 
o ponad 90%

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