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UDZIAŁ BEZPŁATNY 

(liczba miejsc ograniczona)

Spotkania odbywają się w godz. 9:30 - 16:30
W ramach Spotkania zapewniamy bezpłatnie lunch 
oraz przerwy kawowe. 

Weź udział w BEZPŁATNYCH Spotkaniach Transportowych 
Dzięki nim poznasz rozwiązania i narzędzia, które pomogą Twojej firmie 

działać efektywniej, zmniejszać koszty i przynosić większe zyski.

Na Spotkaniach Transportowych dowiesz się:
> jakie elementy bezpośrednio i pośrednio 

wpływają na koszty funkcjonowania działu 
transportu i firmy przewozowej?

> czy właściwie i kompleksowo liczysz 
i kontrolujesz koszty Twojej działalności?

> jak świadomie i mądrze ograniczać wydatki?
> czy „tańsze” zawsze oznacza „mniej kosztowne”?
> jak zwiększać efektywność, bezpieczeństwo 

i wydajność firmy transportowej?
> jak zarabiać więcej?

Chcesz zwiększyć 
wydajność i zyskowność 

swojej firmy 
transportowej? 

Chcesz w sposób mądry 
i przemyślany ograniczyć 

koszty działalności 
transportowej?

W cyklu prelekcji przygotowanych przez naszych partnerów 
poznasz rozwiązania, które pozwolą zwiększyć efektywność 
i konkurencyjność Twojej firmy.

Dodatkowo eksperci z Kancelarii Prawnej Iuridica przybliżą 
najnowsze zmiany w prawie transportowym, a przez cały 
dzień będą udzielali darmowych porad dla przedsiębiorców 
transportowych.

Spotkania Transportowe kierowane są do wszystkich 
przewoźników drogowych, firm transportowych i działów 
transportu w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Wybierz dogodny termin i lokalizację 
 21 lutego (wtorek) –  ŚWIĘCICE k. WARSZAWY
 28  lutego  (wtorek) –  BIAŁYSTOK
 6  marca  (wtorek) –  WRZEŚNIA k. POZNANIA
 13  marca  (wtorek) –  KRAKÓW
 20  marca  (wtorek) –  WROCŁAW

Udział bezpłatny – zarejestruj się na:     WWW.TSL-BIZNES.PL/SPOTKANIA
Pytania i dodatkowe informacje: spotkania@tsl-biznes.pl, tel. 22 213 88 28

Jak zarabiać więcej, 
jak inwestować właściwie?

Martwią Cię 
wysokie ceny 

paliw?
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Od dłuższego czasu ceny paliw osiągają rekordy. Nowy rok przyniósł kolejne zwyżki, 
wynikające z podwyższenia opłaty paliwowej. Na litrze są to grosze, które zbliżają ceny 
benzyny i oleju napędowego do magicznej liczby 6. Gdyby tego było za mało, jednocześnie 
umacnia się dolar względem złotówki i rośnie cena baryłki ropy na światowych rynkach, 
co jest konsekwencją embarga nałożonego na Iran. Wszystko sprzysięgło się przeciwko nam…
Drożejące paliwo pociąga za sobą podwyżki innych artykułów, gdyż rosą ceny transportu, 
a to znowu wpływa na popyt, gdyż nikt nie chce płacić więcej, kurczą się więc 
zakupy i w konsekwencji marże. Tracą fi rmy transportowe, stacje paliwowe, 
zmotoryzowani obywatele i zwykli konsumenci. Traci również budżet państwa, 
do którego kasy wpływa mniej danin. Na dłuższą metę nie wygląda to dobrze. 
Jest jednak sposób, który mógłby zaradzić lub choćby złagodzić skutki globalnych zawirowań. 
Zarówno zmotoryzowani, jak i ekonomiści nawołują rząd do rezygnacji z części akcyzy, 
którą sumiennie nakłada na paliwo. 
I tu warto wspomnieć o wszystkich obciążeniach fi skalnych, które niemiłosiernie zdziera-
ją z nas przy okazji tankowania: akcyza, podatek paliwowy i VAT to w sumie nawet 50% ceny, 

którą płacimy na stacji. 
Jest więc pole, z którego 
można czerpać. 
Kierowcy protestują, 
politycy nalegają, 
ekonomiści dyskutują. 
Rząd obstaje przy swoim. 
Nie może!
Na przeszkodzie stoi 
dziura w budżecie i Unia 
Europejska. Jednak 
trudno się oprzeć logice 
i nie zauważyć, 
że akcyzą z absurdalnie 
drogiego paliwa dziury 
budżetowej nie załatamy, 
natomiast z Unią trze-
ba negocjować. Czyli bez 
pracy się nie obejdzie. 

Marnym argumentem jest również to, że paliwo w Polsce jest jednym z najtańszych 
w Europie. Tam wynagrodzenia pracowników są średnio 2-, 3-krotnie wyższe. Zwyczajnie 
nie stać nas na dopłacanie do i tak drogiego państwa. Gdzieś w ferworze walki zachwiała się 
równowaga. Umknęło to co najważniejsze. Państwo powinno służyć obywatelom, 
a to ciągle my mamy zaciskać pasa… �

Katarzyna Dziewicka
��k.dziewicka@truck-van.pl
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Do tej pory w Konkursie Kierowców 
Scania wzięło udział ponad 100 tys.
osób z całego świata. Piąta edycja, 

zaplanowana na rok 2012, odbędzie się 
w ponad 40 krajach. Ekonomiczna i bez-
pieczna jazda, praktyczny sprawdzian 

35. roku życia (urodzeni w 1977 i później). 
Nie ma natomiast znaczenia, jakim pojaz-
dem jeździ się na co dzień, choć trening na 
Scanii się przydaje.

W europejskiej edycji konkursu Young 
European Truck Driver, jak co roku, jest 

Marek Szerenos, 
zwyci�zca konkursu YETD 2007

Zawsze je�dzi�em najlepiej, jak potrafi�em. Kierowa�em si� wyobra�ni�, 
uwa�a�em na innych uczestników ruchu, stara�em si� nie uszkodzi� po-
wierzonego mi sprz�tu, dowie�� bezpiecznie �adunek, a przy tym je�dzi� 
ekonomicznie. 
O konkursie poinformowa� mnie kolega, a ja chcia�em spróbowa� swo-
ich si� i si� zg�osi�em. Nikt mnie nie namawia�, lubi�em je�dzi� i chcia�em 
si� sprawdzi�. W fina�ach krajowych startowa�em z marszu. Przed mi�dzynarodowymi �wi-
czy�em na ci��arówce, któr� u�yczy�a mi Scania Polska. Chcia�em pozna� lepiej ten sa-
mochód, poniewa� wcze�niej nie je�dzi�em Scani�. Wiadomo, ka�de auto jest inne i trze-
ba si� go nauczy�, �eby dobrze wyczuwa� odleg�o�ci i sprawnie nim manewrowa�. Pod-
czas fina�u g�ówn� przeszkod� by� stres. Bardzo trudno by�o opanowa� emocje. Najbar-
dziej pomaga�a mi wtedy wiara w zwyci�stwo i doping mojej �ony. To ona mi powtarza�a: 
jeste� najlepszy, jak nie ty, to kto?

Wi�cej o Konkursie Kierowców Scania 
w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo.

Sponsorem programu „Na Osi” jest

M�odziM�odzi na start! na start!

Scania ju� po raz pi�ty zach�ca kierowców samochodów ci��arowych do rywalizacji. 
Nadszed� czas, by kto� powtórzy� sukces Marka Szerenosa z 2007 roku!

o co walczyć. Zawodnik, który wyka-
że się największą wiedzą, efektywnością 
jazdy i sprawnością w manewrowaniu, 
a tym samym zdobędzie najwięcej punk-
tów, otrzyma nową Scanię serii R o przy-
bliżonej wartości 100 tys. euro wraz 
z rocznym ubezpieczeniem Scania Insu-
rance. Pojazd będzie wyposażony m.in. 
w sprzęgło sterowane elektrohydraulicz-
nie oraz systemem Scania Driver Sup-
port.

Najgorsze jest zawsze drugie miejsce. Na 
pocieszenie zdobywca tej pozycji otrzyma 
nagrodę ufundowaną przez fi rmę Miche-
lin. To pakiet VIP dla dwóch osób na edycję 
Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) roz-
grywaną pod koniec 2012 r. Pakiet obejmu-
je przelot na miejsce rajdu i z powrotem, za-
kwaterowanie, upominki i inne atrakcje.

Tym, którzy nie wierzą w swoje siły, 
warto przypomnieć, że podczas trzeciej 
edycji konkursu na najwyższym podium 
stanął nasz rodak, Marek Szerenos, zosta-
wiając w tyle 16 tys. kierowców z całej Eu-
ropy. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzy-
mał 500-konną Scanię R z silnikiem V8.

W poprzedniej edycji reprezentant Pol-
ski Artur Sumbar też radził sobie całkiem 
nieźle. W klasyfi kacji generalnej zajął 7. 
miejsce na 18 kierowców. Znalazł się więc 
w grupie 12 szczęśliwców, z których każ-
dy miał szansę zdobycia tytułu Najlepsze-
go Europejskiego Kierowcy oraz cennej 
nagrody – nowej Scanii serii R. Niestety 
w jednej z konkurencji przegrał na czas 
z reprezentantem Włoch. W tym roku 
znów nadarza się okazja, aby zmierzyć się 
z najlepszymi, a może nawet ich pokonać. �

KD
Fot. Scania

umiejętności na placu manewrowym, 
a także wiedza na temat technik mocowa-
nia ładunków to zaledwie część zadań, z ja-
kimi będą musieli zmierzyć się kierowcy. 

Poszukiwania najlepszego kierowcy sa-
mochodu ciężarowego rozpoczęły się już 
w grudniu 2011 roku, gdy kandydaci z ca-
łego świata zostali zaproszeni do zgłasza-
nia swojego udziału w konkursie. Do ry-
walizacji może przystąpić każdy, kto ma 
prawo jazdy kategorii C+E i nie ukończył 

www.truck-van.pl
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Chcąc w niej funkcjonować, trzeba 
wykorzystywać odpowiednie narzę-
dzia, które prócz względów prak-

tycznych będą uwzględniały czynnik eko-
nomiczny. Ciężarówki operujące w ru-
chu miejskim i podmiejskim są skazane 
na częste postoje i korki, więc powinny za-
pewniać maksymalnie niskie zużycie pa-
liwa, jednocześnie stwarzając warunki do 
zrealizowania jak największej liczby zleceń 
podczas jednego kursu. Pod takie zastoso-
wania został opracowany DAF LF. Jak od-
najduje się w swojej roli?

Ca�a naprzód!

Do testów otrzymaliśmy model LF55 
o dmc 15 t i rozstawie osi 5,35 m, wypo-
sażony w chłodnię i windę załadunkową. 
Pojazd napędzał 6-cylindrowy silnik Pac-
car GR o pojemności 6,7 dm3, w wersji za-
pewniającej moc 250 KM. Napęd na tylny 
most o przełożeniu 3,73 jest przekazywany 
za pośrednictwem 6-stopniowej przekład-
ni manualnej z nadbiegiem, o rozpiętości 

przełożeń 6,75÷0,78. Taki zespół w miej-
skiej i podmiejskiej dystrybucji okazuje się 
optymalny. Stosunkowo „szybka” skrzynia 
zapewnia niskie obroty silnika, a ten bar-
dzo dobrze radzi sobie z rozpędzaniem po-
jazdu. Maksymalny moment 950 Nm jest 
już dostępny od 1200 obr/min. Dla przy-

kładu, przy prędkości 80 km/h, obroto-
mierz wskazuje 1400 obr/min, nie prze-
kraczając nawet 1/4 ekonomicznego za-
kresu. 

To oczywiście skutkuje umiarkowa-
nym zużyciem paliwa, bo LF o masie wła-
snej 6,8 t bez ładunku zużywał średnio ok. 

Du�e mo�liwo�ci
Dystrybucja to jedna z najtrudniejszych dziedzin transportu. Wymaga wysokiej elastyczno�ci, 
terminowo�ci oraz dostarczenia towaru bezpo�rednio pod same drzwi.

Tablica rozdzielcza nie przyt�acza liczb� 
pokr�te� i prze��czników, dzi�ki czemu mo�na 
szybko zaznajomi� si� z obs�ug� pojazdu.

Zastosowane fotele maj� praktycz-
ne przet�oczenia, które zapewniaj� 
wentylacj� w upalne dni.

www.truck-van.pl
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17 l/100 km, a przy połowicznym obcią-
żeniu ok. 19 l/100 km. Warto zaznaczyć, 
że trasa testu w przeważającej część prze-
biegała po drogach o dużym nasileniu ru-
chu, z częstymi zatrzyma-
niami. W bardziej sprzyjają-
cych warunkach, nawet bez 
delikatnego operowania „ga-
zem”, z pewnością można by-
łoby osiągnąć jeszcze większe 
oszczędności. Drążek zmia-
ny biegów pracujący w ukła-
dzie typowym dla samocho-
dów osobowych nie wymaga 
zmiany przyzwyczajeń, łatwo 
trafi a we właściwe położenia, 
bez konieczności przykłada-
nia nadmiernej siły.

Bez adrenaliny

W efektywnym wykorzy-
staniu osiągów i możliwości 
transportowych samochodu pomaga od-
powiednio zestrojone zawieszenie. Z przo-
du zastosowano dwupiórowe resory para-
boliczne o nośności 6 t, współpracujące 
z amortyzatorami hydraulicznymi i stabi-
lizatorem, przy tylnej osi o nośności 10,5 t 
– miechy z wahaczami połączonymi ma-
sywną belką. Takie rozwiązanie sprawia, że 
mimo wysokiej i długiej zabudowy samo-
chód przechyla się w akceptowalnym za-
kresie, ułatwiając prowadzenie przy szybciej 
pokonywanych zakrętach czy przy dużym 
bocznym wietrze. W polskich warunkach 
drogowych duże znaczenie ma neutralne za-
chowanie podczas jazdy na głębokich kole-
inach: nawet przy zmianie pasa ruchu nie 
trzeba kurczowo trzymać kierownicy. 

Pojazd zatrzymują hamulce tarczowe 
zastosowane przy obu osiach, wspomaga-
ne przez hamulec wydechowy. Ten ostat-
ni, podobnie jak tempomat, należy do wy-
posażenia standardowego. Uruchamia się 

go za pomocą przycisku na wielofunkcyj-
nej kierownicy. Niestety nie jest zbyt sku-
teczny, jego działanie najlepiej można po-
czuć w początkowym etapie hamowania. 

Warta uwagi jest duża zwrotność pojazdu, 
osiągana dzięki kompaktowym wymia-
rom kabiny i dużemu skrętowi kół, choć 
w ciasnych przestrzeniach trzeba uważać 
na długi zwis równy 2,96 m. 

Za progiem

Do ciężarówki prowadzą szerokie drzwi, 
otwierane o kąt 90°, z solidną blokadą 
w skrajnej pozycji. Duże, ażurowe stop-
nie z zabezpieczeniem przeciwpoślizgo-
wym są nieco przesunięte względem sie-
bie, dzięki czemu kierowca wchodzi do ka-
biny jak po schodach. Takie rozwiązanie 
zapewnia też bezpieczniejsze wychodzenie 
z pojazdu, bo na bardziej wysunięty dolny 
stopień zdecydowanie łatwiej trafi ć. 

Tunel silnika tylko nieznacznie wnika 
do wnętrza kabiny, co zapobiega rozprze-
strzenianiu się zanieczyszczeń od obuwia

Pod le�ank� wygospodarowano 
miejsce na 3 pojemne schowki, u�atwiaj�ce 
pokonywanie d�u�szych tras.

Gruba, du�a le�anka oferuje komfort 
spotykany zazwyczaj tylko w ci�gnikach 
dalekodystansowych.

DAF FA LF55

Dmc (t) ............................................................................ 15
Masa w�asna pojazdu (kg) ..........................................6795
Liczba miejsc .................................................................... 2
Rozstaw osi (mm) .......................................................5350
D�ugo�� pojazdu (mm) ................................................9700
	redn. zawrac. mi�dzy kraw��nikami (m) ..................8022
Silnik ........................................................... Paccar GR184
Liczba cylindrów ............................................................... 6
Pojemno�� (cm3) .........................................................6693
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) .......................250/184/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ..................950/1200÷1700
Skrzynia biegów.............................manualna, 6-stopniowa
Prze�o�enie przek�adni g�ównej ...................................3,73
Pojemno�� zbiornika paliwa (l) .....................................340
Przegl�dy .......................................................co 55 tys. km
Gwarancja ........................ 1 rok, na uk�ad nap�dowy 2 lata

Nie znajdziecie ich u najbli�szego dilera! 
XT to unikalny model z kabin� za silnikiem. Zbu-
dowa�a go firma De Burgh, która sprzedaje „jesz-
cze ciep�e” DAF-y w Eindhoven, tu� pod nosem 
fabryki. Zajmuje si� tym od przesz�o pó� wieku. 

XT powsta� na bazie ci�gnika siod�owe-
go XF105. Uk�ad nap�dowy jest nienaruszo-
ny. Ani silnik, ani skrzynia biegów nie zmieni�y 
swojej pozycji. W tym samym miejscu pozosta� 
równie� zderzak, �wiat�a, wlot powietrza i belka 
FUP (ang. Front Underrun Protection) chroni�-
ca auta osobowe przed dostaniem si� pod ci�-
�arówk� w razie kolizji. Ca�kiem nowa jest po-
krywa silnika. Zaprojektowano j� niezwykle sta-
rannie. DAF nie wygl�da jak przeróbka, ale jak 
dojrza�a, seryjna ci��arówka. Uwag� zwraca 
pot��ny, asymetryczny przód z emblematem 
DAF z jednej i XT z przeciwnej strony. Mi�dzy 
innymi dzi�ki temu detalowi projekt ma cieka-
wy, „maszynowy” charakter. Ci��arówka mo�e 
by� serwisowana w dowolnej placówce DAF-a. 

XT nie wzi�� si� znik�d. To jedyny w swoim 
rodzaju ho�d dla „nosatego” DAF-a NTT, którego 
firma Janssen kupi�a w 1990 r. Pracowa� przez 
20 lat i przejecha� w tym czasie 2,5 mln km. Za-
projektowany do ci��kich zada
 NTT pomóg� fir-
mie Toona Janssena wybi� si� z grona konku-
rencyjnych przewo�ników. Charakterystyczna 
ci��arówka zwraca�a uwag� klientów i s�u�y�a 
za wizytówk� firmy. By�a nie tylko efektowna, ale 
i praktyczna. Dost�p do silnika by� doskona�y. 

Na razie De Burgh uko
czy� jedn� sztuk� 
DAF-a XT. Druga jest w przygotowaniu. Nie 
ma mowy o wielkoseryjnej produkcji XT, ale di-
ler zapewnia, �e je�li pojawi� si� zaintereso-
wani, rozwa�y zrobienie nast�pnych egzem-
plarzy. By�aby to druga po Iveco Stratorze ci�-
�arówka „z nosem”, produkowana na zamówie-
nie w Holandii. �

Fot. Janssen

Prezent 
czterdziestolatka
Z okazji jubileuszu 
holenderska firma Janssen 
zamówi�a dwa 
niezwyk�e DAF-y.
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i ułatwia utrzymanie czystości. Dwubarw-
na tablica rozdzielcza z przeważającym 
jasnym wykończeniem powiększa optycz-
nie wnętrze i sprawia, że jest ono bar-
dziej przytulne. Minimalna liczba pokrę-
teł i przełączników oraz sposób ich roz-
mieszczenia ułatwiają sterowanie i kon-
trolę najważniejszych parametrów pra-
cy pojazdu czy warunków klimatycznych. 
Gruba, czteroramienna kierownica za-
pewnia pewny chwyt i nie zasłania głów-
nego zestawu wskaźników. Można zmie-
niać tylko jej pochylenie, ale przy szero-
kim zakresie regulacji położenia fotela, 
każda osoba znajdzie dla siebie optymal-
ną pozycję. Pojazd testowy miał kabinę 
w wersji Sleeper Cab, dłuższą od stan-
dardowej o 400 mm. Taka odmiana mie-
ści leżankę o maksymalnych wymiarach 
2×0,7 m, pozwalającą na komfortowy wy-
poczynek, jeśli trzeba np. poczekać na za-
ładunek towaru.

Baga�nik

Zabudowa chłodnicza fi rmy Autona-
dwozia Matczak ma izolowane ściany oraz 
dach, wykonane z płyt warstwowych za-
bezpieczonych z obu stron laminatem. Izo-
lowana jest również podłoga, którą pokry-
to aluminiową blachą ryfl owaną w jednym 
arkuszu. W celu wydłużenia trwałości za-
budowy, ściany boczne oraz przednią za-
bezpieczono kątownikiem przypodłogo-
wym o wysokości 300 mm. Dla ułatwienia 
mocowania ładunku, wnętrze zaopatrzono 
też w listwy otworowe (po dwie na stronę), 
umieszczone na wysokości 800 i 1500 mm.
Cała konstrukcja jest osadzona na ramie 

pośredniej wykonanej z wysokiej jakości 
profi li stalowych.

Odpowiednie warunki temperaturo-
we zapewnia agregat chłodniczy Th ermo 
King T-800R. Nowa seria T zastępująca 
urządzenia TS i MD, oferuje większą wy-
dajność chłodzenia przy mniejszym obcią-
żeniu silnika, co pozwala na dokładniejszą 
kontrolę temperatury przewożonego ła-
dunku. Wiąże się to również z mniejszy-
mi kosztami operacyjnymi i obsługowy-
mi, mniejszym zużyciem paliwa i niższą 
uciążliwością dla środowiska naturalnego.

Dostęp do wnętrza ułatwia winda Bär 
Cargolift  BC 1501S2 o udźwigu 1500 kg. 
Została wykonana w tzw. technologii 2=4, 
co oznacza, że jest sterowana za pomocą 
tylko dwóch siłowników hydraulicznych. 
Nowoczesne rozwiązanie ma wszystkie 
zalety wind 4-siłownikowych, ale jest tań-
sze i lżejsze.

Tak skonfi gurowany LF oferuje duże 
możliwości dystrybucyjne, a jednocze-
śnie niskie koszty eksploatacji. Wyso-
ka ładowność i pojemne „pudło” pozwa-
lają na obsłużenie wielu klientów, oczy-
wiście przy starannie zaplanowanej tra-
sie i kolejności rozładunku poszczegól-
nych towarów. Można nim przewozić 
wszelkie artykuły spożywcze, w tym dość 
ciężkie, takie jak mięso, napoje, produk-
ty mleczne czy konserwy, ale także kwia-
ty czy leki. Znakomicie sprawdzi się też 
przy przeprowadzce, bo stabilne podwo-
zie zapobiegnie uszkodzeniu mebli nawet 
na kiepskich drogach. �

Karol Wójtowicz
Fot. R. Romaniuk, K. Wójtowicz

Do sufitu zabudowy zosta�y przymocowane 
dwa elastyczne kana�y, które polepszaj� 
rozprowadzanie sch�odzonego powietrza 
w ca�ym wn�trzu.

Dost�p do wn�trza LF jest bardzo 
wygodny, u�atwiaj�c cz�ste wchodzenie 
i wychodzenie z kabiny.

Tomasz Ciesielski, 
manager produktu

Wyniki spalania osi�-
gni�te przez nowego Ac-
trosa w czasie testu Re-
cord Run potwierdzi�y 
w praktyce zalety zasto-
sowanej w nim nowocze-
snej technologii. W obec-

no�ci obserwatorów sprawdzono wspó�granie no-
wych systemów i elementów wyposa�enia wp�y-
waj�cych na zu�ycie paliwa, takich jak: nowej ge-
neracji 6-cylindrowe silniki rz�dowe opracowane 
we wspó�pracy z firm� Dietroit Diesel, uk�ad elek-
tronicznego zarz�dzania spr��onym powietrzem 
w poje�dzie, uk�ad regulowanej elektronicznie pom-
py cieczy ch�odz�cej, regulowana dwustopniowa 
spr��arka powietrza, regulowane �aluzje steruj�ce 
przep�ywem powietrza przez silnik oraz regulowana 
pompa wspomagania uk�adu kierowniczego.

Konstruktorzy projektuj�c nowego Actrosa, za-
dbali przy tym o wiele elementów pojazdu wp�y-
waj�cych na jego opory powietrza tj.: kabiny ae-
rodynamiczne StreamSpace z minimalnym wspó�-
czynnikiem oporu czo�owego Cx, konstrukcj� szyby 
przedniej, specjalne os�ony przeciwrozbryzgowe 
w nadkolach osi, drzwi boczne przed�u�one aero-
dynamicznie, nowej konstrukcji pakiety aero ka-
biny, nowe os�ony mi�dzy osiami oraz specjalne 
os�ony aerodynamiczne pod silnikiem.

Tym i wielu innym zmianom, najnowszy Actros 
zawdzi�cza zmniejszenie zu�ycia paliwa a� do 7% 
w stosunku do poprzedniej generacji, która zosta-
�a wpisana w 2008 r. do Ksi�gi Rekordów Guinessa 
jako najbardziej ekonomiczna ci��arówka �wiata. 
Osi�gni�ty wówczas wynik �redniego zu�ycia pali-
wa wynosz�cy 19,44 l/100 km na dystansie 12 tys. 
km przez 40-tonowy zestaw wydaje si� by� zagro-
�ony w obliczu wyników testu Record Run.

Rekord Guinessa zagro�ony

W numerze 12/2011 pod powy�szym zdj�ciem za-
mie�cili�my podpis, �e zestaw z poprawion� aerodyna-
micznie naczep� wyró�ni� si� wyj�tkowo dobrym spala-
niem na trasie Rotterdam – Szczecin. Chcemy dopre-
cyzowa�, �e podczas Record Run, który odby� si� na 
tej samej trasie pod koniec czerwca 2011 r. spalanie 
na poziomie 25,1÷27,1 l/100 osi�gn��y pojazdy ze stan-
dardowymi naczepami. Wed�ug danych Mercedesa, 
Actros nowej generacji z poprawion� aerodynamicznie 
naczep� mo�e poprawi� ten wynik jeszcze o 2%.

Sprostowanie
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Poznań tel. 506 088 617

Kraków tel. (12)415 02 02 wew. 150

Lublin tel. 504 205 055

Białystok tel. 664 049 749

Kujawsko-pomorskie tel. 504 050 923

Śląsk tel. 662 044 500

www.iveco.pl

Zadzwoń i potwierdź swoją obecność

CHCESZ SPRAWDZIĆ CZY WSZYSTKO JEST MOŻLIWE?

PRZYJDŹ I WYPRÓBUJ MOŻLIWOŚCI GAMY BUDOWLANEJ FIAT INDUSTRIAL

 (TRAKKER w różnych  konfi guracjach, IVECO ASTRA, maszyny budowlane CNH), 

ZABUDÓW BUDOWLANYCH, A TAKŻE SAMOCHODÓW TERENOWYCH JEEP.

 CZEKAMY W 6 LOKALIZACJACH W CAŁEJ POLSCE

JUŻ W MARCU I KWIETNIU 2012



Ta zasada dobrze jest znana Grupie 
De Heus producentowi produktów 
żywnościowych dla zwierząt hodow-

lanych. Holenderska fi rma ma już 100 lat 
tradycji. W ciągu tego czasu rozrosła się 
z regionalnej fi rmy paszowej do między-
narodowej grupy działającej w 45 krajach 
Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afry-
ki i Ameryki Łacińskiej. Na polskim ryn-
ku jest obecna od początku lat dziewięć-
dziesiątych. Posiada tutaj osiem wytwór-
ni pasz: w Buku, Grodzisku Wlkp., Iłowie, 
Łomży, Mieścisku, Spytkowicach, Łęczycy 
i Wałczu. De Heus zajmuje drugie miejsce 
wśród producentów pasz w Polsce z pro-
dukcją na poziomie 900 tys. ton.

Od sześciu lat produkty De Heus docie-
rają bezpośrednio do małych gospodarstw 
wiejskich poprzez mobilną sieć sprzedaży 
sklepów paszowych. W całej Polsce w ten 
sposób obsługiwanych jest ponad 30 tys. 
gospodarstw tygodniowo. 

Na miar�

W przypadku sprzedaży mobilnej klu-
czową rolę pełni pojazd. Pod tym względem 
wymagania fi rmy De Heus oraz potrzeby 

jej dystrybutorów od lat stara się zaspokoić 
Renault Trucks. Mobilne sklepy codziennie 
pokonują drogi różnej jakości, odwiedzając 
miejsca trudno dostępne i ciasne. W takich 
warunkach najlepiej sprawdzają się zwrotne 
ciężarówki o niewielkich rozmiarach. 

Z gamy Renault Trucks dystrybuto-
rzy do tej pory wybierali Renault Mascott 
i Renault Maxity. Oferta się jednak zmie-
niła i wysłużonego Mascotta zastąpiło te-
raz trochę większe Renault Midlum. Mi-
dlum, jako mobilny sklep, to pojazd o dmc 
od 7,5÷10 t, z krótką kabiną dystrybucyjną 

i dodatkowym przeszkleniem – opcja Vi-
sion, które poprawia widoczność. Pojaz-
dy pokonują stałą trasę. Przy doborze ich 
wyposażenia pod uwagę brane są więc po-
trzeby dystrybutora paszowego z uwzględ-
nieniem specyfi ki terenu, po którym ma 
poruszać się pojazd i ograniczeń, jakie 
spotka na swojej trasie. Midlum są łatwe 
w manewrowaniu i przyjazne w codzien-
nej dystrybucji. Napędza je wysokoprężna 
jednostka DXi5 z wtryskiem common rail, 
osiągająca moc 220 KM i maksymalny mo-
ment obrotowy 816 Nm przy 1200÷1700 
obr/min, spełniająca normę emisji spa-
lin Euro 5. Z silnikiem współpracuje ma-
nualna, 6-biegowa skrzynia biegów ZF ze 
wspomaganiem Servoshift .

Oferowane Midlum jest przystosowane 
do ciągnięcia przyczepy, co umożliwia wy-

SztafetaSztafeta
Gdy dzia�a si� w grupie, wa�ny jest ka�dy element, 
który j� tworzy. Dobrze zorganizowan� firm� mo�na przyrówna� 
do rywalizacji sportowej, gdzie los ca�ej dru�yny zale�y 
w równym stopniu od ka�dego zawodnika.

Piotr Dawidzki, 
zast�pca kierownika ds. sprzeda�y dystrybucyjnej 
i marketingu w De Heus

Wspó�pracujemy z firm� Renault Trucks od 6 lat. W naszej flocie je�-
dzi oko�o 120 aut, w tym 90 Mascottów, reszta to Maxity i cztery Midlum 
o dmc 16 t. Szczególnie cenimy sobie obs�ug� posprzeda�n�. Na-
sze uznanie kierujemy do opiekuna Renault Trucks, który od lat otacza 
nasz projekt fachow� obs�ug�. Dla firmy De Heus zawsze bardzo wa�-
ne by�o zaufanie w relacjach z firmami zewn�trznymi. W przypadku Re-

nault Trucks nigdy nie zosta�o ono nadszarpni�te. Na pocz�tku kupowali�my Mascotty, któ-
re sprawdzi�y si� bardzo dobrze. Pracowa�y w trudnych warunkach, pod du�ym obci��eniem 
i zda�y ten egzamin. Obecnie korzystamy z Maxity, które obs�uguj� rynki o ni�szej sprzeda-
�y. Natomiast w przysz�o�ci my�l�, �e dominowa� b�d� modele Midlum, gdy� ca�y czas si� 
rozrastamy, zdobywamy nowe rynki i nowych klientów.
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LED. Takie rozwiązanie nie tylko pomaga 
w prezentowaniu sprzedawanych towarów, 
ale również jest energooszczędne i długo-
wieczne. „Oświetlenie LED-owe jest bar-
dzo efektowne. Żadne inne stosowane do 
tej pory nie dawało takiego światła. Nawet, 
gdy sprzedaż jest prowadzona po zmierz-
chu, wszystko można ładnie wyekspono-
wać. A co ważne, takie oświetlenie oferu-
jemy w standardzie” – zapewnia Mariusz 
Kowalski, opiekun projektu De Heus i kie-
rownik sprzedaży samochodów gamy lek-
kiej w Renault Trucks Polska. 

Ładownia podzielona jest na sześć ko-
mór. Każda przeznaczona dla innego ro-
dzaju paszy. W razie potrzeby można 
szybko przebudować część tylną, rozbie-
rając cztery komory. Wtedy z tyłu tworzy 
się pusta przestrzeń. Zabudowa dostoso-
wana jest do europalet i załadunku wóz-
kiem widłowym.

Mariusz Kowalski, 
opiekun projektu De Heus i kierownik 
sprzeda�y samochodów gamy lekkiej 
w Renault Trucks Polska 

Stworzyli�my ofert� spe-
cjalnie dla firmy De Heus. 
Dysponujemy samocho-
dami zast�pczymi, które 
udost�pniamy na czas na-
prawy, dzi�ki czemu dys-
trybutor nie traci mobilno-
�ci. Szczególnie jest to 

istotne w�a�nie w tej bran�y. Konkurencja 
nie �pi. Je�eli pojazd nie pojawi si� na swo-
im terenie w odpowiednim momencie, jego 
miejsce mo�e zaj�� kto� inny. Do tej pory 
samochody zast�pcze przejecha�y �rednio 
20 tys. km, co �wiadczy o niskiej awaryj-
no�ci naszych pojazdów. Potwierdzaj� to 
równie� dystrybutorzy. Nasze samochody 
si� sprawdzaj�.

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

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

ZAPRASZAMY 
do naszych oddziałów serwisowych:

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

Oddzia� Kraków
Tel. 0604 642 598 
Oddzia� Warszawa

Oddzia� Pozna�
Tel. 0608 376 183

Oddzia� Gda�sk
Tel. 0602 362 326

Tel. 0606 715 738

korzystanie pojazdu, również do innych 
celów przewozowych. 

Mniejsze Renault Maxity to oferta skie-
rowana do tych dystrybutorów, którzy ce-
nią sobie kompaktowe ciężarówki. Maxity 
dostosowane do sprzedaży obwoźnej pasz 
ma dmc 3,5 t, co uprawnia do prowadzenia 
go przez osobę z prawem jazdy kategorii B,
nie wymaga montowania tachografów 
i rejestracji w systemie elektronicznego po-
boru opłat za korzystanie z dróg. Napędza 
je silnik DXi3 z wtryskiem common rail, 
o mocy 150 KM i maksymalnym momen-
cie obrotowym 350 Nm przy 1600 obr/
min. Współpracuje z nim manualna, 

6-biegowa skrzynia biegów High Power. 
Obydwa pojazdy mają wzmocnione za-
wieszenie, tylny most i hamulce. Zabudo-
wa jest zwarta, co umożliwia wjeżdżanie 
w ciasne wnęki, gdzie rozładowywana jest 
pasza. 

W �cis�ej wspó�pracy

Zabudowę przystosowaną do sprzedaży 
obwoźnej paszy przygotowała we współ-
pracy z Renault Trucks fi rma Moto Wektor 
z Bielska-Białej. Ładownię, która oprócz 
funkcji transportowej spełnia również za-
dania mobilnego sklepu, oświetlają diody 
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	adownia podzielona jest na 6 komór, ka�da dla 
innego rodzaju paszy. W razie potrzeby cztery tylne 
komory mo�na rozmontowa�, uzyskuj�c w ten 
sposób wi�ksz� przestrze�. Za�adunek u�atwia winda 
samoza�adowcza BÄR Cargolift.

Sk�adany stopie� przy listwie ochronnej 
to dodatkowe udogodnienie, które u�atwia 
codzienn� sprzeda�.

Zabezpieczenia rozporowe mo�na montowa� 
na trzech ró�nych wysoko�ciach, dostosowuj�c 
je do ilo�ci przewo�onego towaru. Brak burt oraz 
mo�liwo�� odsuwania plandeki zarówno z przodu, 
jak i z ty�u pojazdu u�atwia za�adunek i usprawnia 
prac� sprzedawcy.

Grzegorz Jod�owski, 
wiceprezes Moto Wektor 

Z Renault Trucks �ci�le wspó�pra-
cujemy od 5 lat. Wykonujemy za-
budowy na samochodach o dmc 
od 3,5 do 12 t. Projekt z firm� De 
Heus powsta� w oparciu o potrze-

by dystrybutorów. Spotkali�my si� i wspólnie, na 
podstawie informacji o tym, jak wygl�da ich praca, 
stworzyli�my najdogodniejsze rozwi�zanie. Zabu-
dowa jest dostosowana �ci�le do sprzeda�y pasz. 
Zastosowane profile zosta�y zaprojektowane przez 
naszych in�ynierów i jeste�my obecnie jedyn� pol-
sk� firm� na rynku, która oferuje takie rozwi�zania.

Jacek Ignaczak, 
kierownik regionalny w dziale sprzeda�y dystrybucyjnej, De Heus

Jeste�my bardzo zadowoleni ze wspó�pracy z firm� Renault Trucks. Po-
jazdy tej marki s� bardzo wytrzyma�e i cechuj� si� niskim poziomem awa-
ryjno�ci, co jest szczególnie istotne w tej bran�y. W naszych barwach je�-
d�� pojazdy tylko jednej marki. Ich w�a�cicielami s� nasi dystrybutorzy, 
ale to my jako De Heus jeste�my inicjatorem tego projektu. W ten sposób 
oferujemy firmom wspó�pracuj�cym z nami gotowe rozwi�zania. Szkolimy 
ich pracowników i pomagamy w osi�ganiu jak najlepszych wyników. Dzi�-

ki sta�ej wspó�pracy z firm� Renault Trucks uda�o nam si� wypracowa� korzystne warunki dla 
naszych dystrybutorów, jednocze�nie zachowuj�c jednolito�� floty i dzi�ki temu wysok� roz-
poznawalno��. Rozpatruj�c ró�ne oferty, brali�my pod uwag� marki konkurencyjne, ale ofer-
ta Renault Trucks okaza�a si� najkorzystniejsza.
Natomiast z firm� Moto Wektor wspó�pracujemy od oko�o 3 lat. I jak do tej pory jeste�my bar-
dzo zadowoleni. Wszelkie zg�aszane przez nas sugestie dotycz�ce zabudowy s� na bie��-
co wprowadzane do oferty, a naprawy s� wykonywane terminowo i solidnie.

W sklepie nie może brakować wystawy, 
na wyposażeniu znalazły się więc kosze 
oraz stojaki na ulotki. Ponieważ pasze po-
dróżują w papierowych workach, podłoga 
ładowni jest wyłożona gumowymi wykła-
dzinami, które świetnie spełniają funk-
cję izolującą. W zależności od liczby wor-
ków, listwy rozporowe można montować 
na trzech różnych wysokościach, co chro-
ni plandekę przed naporem ze środka ła-
downi. Plandeka jest dodatkowo wzmoc-
niona metalowymi szpalerami, które za-
pobiegają jej wypychaniu. Przed efektem 
zaginania chronią ją sprężyste płytki, któ-
re po zwinięciu kurtyny utrzymują kształt 
fali, dzięki czemu fi rana składa się lekko. 
Dodatkową zaletą jest brak burty. 

Nadrzędnym celem przy projektowaniu 
zabudowy było uzyskanie łatwego dostę-
pu do przewożonego ładunku, co udało się 
dzięki zastosowaniu kurtyny odsuwanej 
zarówno z przodu, jak i z tyłu. Na dole za-
miast rolek, które często ulegały awariom 
podczas jazdy po wiejskich drogach, zasto-
sowano ślizgi, które można łatwo oczyścić. 
„Ślizgi są niedrogie i łatwo dostępne jako 
części zamienne, więc z serwisem nie bę-
dzie kłopotów” – podkreśla Mariusz Ko-
walski. Jeżeli plandeka się zniszczy, moż-
na ją wymienić. 

Po bokach nadwozia znajdują się wy-
godne, składane stopnie, które ułatwia-
ją wchodzenie i wychodzenie, co jest 
szczególnie istotne w pracy związanej 
z aktywną dystrybucją. Na tylnym zwisie 
zamontowano windę firmy BÄR Cargo-
lift, która jednocześnie pełni funkcję tyl-
nych drzwi. 

Współpraca fi rmy De Heus z Renault 
Trucks ma też inny wymiar. W tym roku po 
raz pierwszy zorganizowano dla dystrybuto-
rów pasz konkurs „Dystrybutor na medal”, 
który wyłonił najlepszego sprzedawcę pasz 
marki De Heus. Główną nagrodę, Dacię Du-
ster Laureate 1.5 dCi 110 z napędem 4×4, 
ufundowała właśnie fi rma Renault Trucks. 

Zwycięzca, Marek Jóźwiakowski z Da-
masławka, zapewnił, że w każdej następ-
nej edycji konkursu będzie się starał osią-
gać coraz lepsze wyniki.

Sztafeta trawa nadal. Tutaj wygrywa, 
każdy, kto solidnie podchodzi do swoje-
go biznesu. Przekazując wiedzę, propo-
nując najlepsze rozwiązania i dokładając 
starań w swojej codziennej pracy. Zaufa-
nie, współpraca i odpowiedzialność. Ele-
menty, na które składa się sukces każdej 
sztafety. Również biznesowej. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Diody LED nie tylko zapewniaj� dobre o�wietlenie mobilnego sklepu, ale równie� s� oszcz�dne 
i d�ugowieczne. W Midlum s� oferowane w standardzie.
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W raz z wejściem w życie normy Eu-
ro 5 dla lekkich pojazdów dostaw-
czych (o dmc do 3,5 t) Maxity pod-

dano pewnym modyfi kacjom. Najważniej-
sza z nich to wzrost mocy jednostek napę-
dowych. Obecnie będą oferowane dwa sil-
niki: DXi 2,5 i DXi 3,0 z wtryskiem com-
mon rail, o mocy 120, 140 i 150 KM. 

Wy�sza moc

Silnik o pojemności 2,5 litra osią-
ga 120 lub 140 KM. Jednostka ta, dzię-
ki niewielkiej masie i płaskiej charakte-
rystyce momentu obrotowego, jest ela-
styczna i dynamiczna. Dodatkowo uda-
ło się obniżyć o 4% zużycie paliwa 
w porównaniu do poprzedniego mode-
lu. Wydłużono również przebiegi między 
wymianami oleju przy standardowym 
użytkowaniu z 30 tys. do 40 tys. km, 
a w trudnych warunkach z 15 tys. do 20 

tys. km, co również wpływa na niższe 
koszty eksploatacji pojazdów.

Trzylitrowy silnik będzie nie tylko speł-
niał normę Euro 5, ale również EEV. Za-
montowano w nim fi ltr cząstek stałych 
z automatyczną lub ręczną regeneracją. 
Turbosprężarka o zmiennej geometrii za-
pewnia maksymalny moment obrotowy 
już przy 1200 obr/min. Mechanizm róż-
nicowy o ograniczonym poślizgu, do tej 
pory dostępny w opcji z silnikiem DXi 
2,5, będzie montowany także razem z sil-
nikiem DXi 3.

Samochody z silnikiem 140-konnym są 
oferowane z nowym, dłuższym przełoże-
niem 3,9, co pozwoli obniżyć zużycie pa-
liwa w codziennym użytkowaniu nawet 
o 8%. Pozostałe to 4,1 i 4,4 – oferowa-
ne tylko z silnikiem 150-konnym oraz 4,6 
w opcji dla wersji o mocy 120 KM. Prze-
łożenie 4,6 dostępne w wersjach 3,5-to-
nowych najlepiej sprawdzi się w śmieciar-
kach, pojazdach obsługujących budowy 
i poruszających się po terenach górskich. 
Umożliwia ono częste zatrzymywanie się 
i ruszanie z miejsca oraz jazdę z małą pręd-
kością bez nadmiernego zużywania sprzę-
gła. W wersji 120-konnej średnicę sprzęgła 
zwiększono z 240 do 250 mm, co dodatko-
wo wydłuży jego żywotność.

Ni�szy ha�as

W Renault Maxity standardowo mon-
towany jest system OCS (Oil Change 
System) powiadamiający o konieczno-
ści wymiany oleju. Kontrolka może się 
znajdować na tablicy rozdzielczej lub 
być wyświetlana na wielofunkcyjnym 
wyświetlaczu. Przy każdym uruchomie-
niu silnika kierowca jest informowany 
o przebiegu, jaki pozostał do kolejnej 
wymiany oleju. 

Komfort pracy kierowcy wzrósł również 
dzięki zamontowaniu wygłuszających pa-
neli na tylnej ścianie kabiny, na środkowym 
tunelu i wzdłuż drzwi. W drzwiach zastoso-
wano dodatkowo nową izolację zwiększają-
cą skuteczność wyciszenia przy zapewnie-
niu lepszej równowagi ciśnienia między ka-
biną a otoczeniem, co ułatwiło ich zamyka-
nie. Kosmetyczna zmiana zderzaka nie tyl-

Dane techniczne. Nowe silnki w Renault Maxity 

Silnik DXi 2,5 DXi 2,5 DXi 3,0
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 5/EEV
Pojemno�� (l) 2,5 2,5 3,0
Moc (KM/kW/obr/min) 120/88/3600 140/103/3600 150/110/3400
Moment obrotowy (Nm/obr/min) 250/1600 270/1800 350/1600

Przy okazji…
Renault Maxity ma nie tylko nowe silniki, dostosowane 
do normy czysto�ci spalin Euro 5, ale równie� bardziej agresywny
przód i lepiej wyciszon� kabin�.

ko wpłynęła na wygląd Maxity, ale również 
poprawiła chłodzenie silnika.

Wymiana silników w pojazdach dostaw-
czych na spełniające wymagania normy 
Euro 5 stała się okazją to drobnych korekt, 
które prowadzą do poprawy efektywności 
i komfortu pracy kierowcy. Maxity produ-
kowany jest od 2007 r. Wpisuje się w gusta 
tych, którzy chcą korzystać z jego niewiel-
kich rozmiarów i doceniają zalety rasowej 
ciężarówki. �

KD
Fot. Renault
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Jest jednak jeden mankament – brak 
odpowiedniej infrastruktury umoż-
liwiającej zarówno wyjazdy na więk-

sze odległości, jak i korzystanie z napędu 
gazowego we wszystkich regionach Pol-
ski. Jeżeli jednak założymy, że auto bę-
dzie jeździło w dystrybucji lub obsługi-
wało transport komunalny, to rozwią-
zanie może okazać się bardzo korzystne 
i niekłopotliwe.

Postanowiła sprawdzić to w prakty-
ce fi rma Jeronimo Martins Dystrybucja, 
właściciel sklepów Biedronka. Od grud-
nia 2011 r. dwa Mercedesy Econiki napę-
dzane gazem ziemnym jeżdżą po ulicach 
Warszawy i Krakowa.

Dystrybucja we krwi

Econic na naszym rynku to jeszcze 
dość egzotyczny samochód. A szkoda. 

Kojarzony jest raczej z transportem ko-
munalnym, natomiast świetnie nadaje 
się również do dystrybucji, szczególnie 
miejskiej, której trasa prowadzi po krę-
tych ulicach i wymaga częstego wysiada-
nia i rozładowywania towarów. Panora-
miczne przeszklenie kabiny i obsługiwa-
ne pneumatycznie drzwi składane zapew-
niają kierowcom lepszą widoczność, co 
w znacznym stopniu wpływa na bezpie-
czeństwo jazdy. Econic może przewieźć 
tyle, co typowa ciężarówka, a przy tym 
jest zwrotny i wygodny – dzięki nisko po-
łożonej podłodze. W tym przypadku do-
chodzi jeszcze dodatkowa korzyść – na-
pęd CNG, który wiąże się z niższym kosz-
tem paliwa. Gaz ziemny jest o około 50% 
tańszy od oleju napędowego. Jak poda-
je portal Gazeo.pl, w zależności od spo-
sobu eksploatacji CNG pozwala zreduko-
wać koszty paliwa od 30 do 60%.

Dzięki zastosowaniu napędu gazowe-
go, Econiki spełniają nie tylko obowiązu-
jącą normę emisji spalin Euro 5, ale rów-
nież surowe wymagania normy EEV (en-
hanced environmentally friendly vehicle). 
Są to zatem pojazdy nie tylko ekonomicz-
ne, ale również ekologiczne.

Bezszelestne

Econic NGT to także o 50% niższa emi-
sja hałasu w porównaniu z pojazdem z sil-
nikiem wysokoprężnym i obudową wyci-
szającą. Podwozie posiada niemiecki znak 
jakości „Blauer Umweltangel” (Błękit-
ny Anioł Środowiska) oraz spełnia nor-
mę hałasu PIEK (głośność pojazdu poniżej 
72 dB). Zabudowę wykonała fi rma Auto-
nadwozia Matczak. Wybór padł na tego 
producenta, gdyż zagwarantował on speł-
nienie normy PIEK, co w połączeniu 

Anio�yAnio�y w Biedronce w Biedronce
Wysokie ceny oleju nap�dowego o�mielaj� do szukania ta�szych rozwi�za�. Pojazdy zasilane 
gazem ziemnym nie tylko pozwalaj� zaoszcz�dzi�, ale te� mniej szkodz� �rodowisku.
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Zastosowana winda Zepro ZSS 200-135   
mo�e unie�� 2 t i podnosi si� na wysoko�� 
1350 mm. Korzysta ze specjalnego agregatu 
hydraulicznego tzw. low-noise, w którym uda-
�o si� zminimalizowa� poziom ha�asu genero-
wanego przez pomp�. Kolejnym potencjalnym 
�ród�em ha�asu podczas roz�adunku jest po-
dest za�adowczy. Pokrycie platformy specjal-
nym polimerem o w�a�ciwo�ciach antypo�li-
zgowych i t�umi�cych skutecznie wyg�uszy�o 
odg�osy powstaj�ce podczas za�adunku. Dzi�-
ki tym unikalnym rozwi�zaniom ludzie miesz-
kaj�cy w pobli�u sklepów „Biedronka” nie b�d� 
budzeni przez natarczywe „bzyczenie” pra-
cuj�cego agregatu oraz stukot generowany 
przez kó�ka wózków lub palet przetaczanych 
po platformie. 

Dyskretny 
za�adunek
Mercedes Econic przygotowany 
dla Jeronimo Martins 
Dystrybucja zosta� wyposa�ony 
przez firm� Cargotec 
Poland Sp. z o.o. w wind� 
samoza�adowcz� marki Zepro 
spe�niaj�c� norm� PIEK. 

Firma Cargotec Poland Sp. z o.o. ze wzgl�-
du na wymogi krajów takich jak Holandia, gdzie 
dostarcza swoje urz�dzenia, posiada od 2004 
roku certyfikaty PIEK na niektóre modele. PIEK 
jest programem s�u��cym do opracowania ci-
chych metod dystrybucji, pozwalaj�cym spe�-
nia� przewo�nikom, producentom i detalistom 
ostrzejsze wymagania dotycz�ce poziomu ha-
�asu na�o�one przez w�adze lokalne. 

Projektem dla Jeronimo Martins Dystrybu-
cja ze strony firmy Cargotec Poland opiekowa-
�y si� dwie osoby: Izabela Pacocha – warunki 
handlowe oraz Hubert Korbik – aplikacja kon-
strukcyjna. �

   www.zepro.com

z podwoziem Econic, windą załadow-
czą Zepro i agregatem Th ermo King, które 
również spełniają tę normę, daje bardzo do-
bre wyniki. W sumie zadbano o wszystkie 
szczegóły, które mogłyby wpływać na dys-
komfort ludzi mieszkających w sąsiedztwie 
sklepów związany z dostawami towarów.

Winda Zepro ma specjalny agregat hy-
drauliczny tzw. low-noise, który obni-
ża poziom hałasu powstającego podczas 

pracy pompy. Natomiast podest załadow-
czy pokryto polimerem tłumiącym od-
głosy powstające podczas załadunku.

Agregat Th ermo King to Green Cryo-
Tech, który do kontroli temperatury wy-
korzystuje odzyskiwany, skroplony dwu-
tlenek węgla. Takie urządzenia oprócz 
niskiego poziomu emisji hałasu, cechu-
je bardzo duża wydajność chłodnicza, 

Anio�y w Biedronce

Maciej Gawro�ski, dyrektor operacyjny JMD

Zdajemy sobie spraw�, �e dzia�anie na rzecz ekologii nie ogranicza si� tylko do odzyskiwa-
nia surowców wtórnych czy oszcz�dno�ci energii. Dlatego w sieci Biedronka inwestujemy 
w rozwój floty transportowej, dostosowuj�c j� do najwy�szych norm �rodowiskowych. Kupu-
j�c nowoczesne, proekologiczne pojazdy, minimalizujemy negatywny wp�yw na �rodowisko. 
Mamy �wiadomo��, �e przy tak du�ej skali dzia�alno�ci, ka�de rozwi�zanie proekologiczne 
przynosi wymierne korzy�ci.
Zdecydowali�my si� na zakup Mercedesów Econików zasilanych gazem ziemnym, ponie-
wa� jest to najbardziej ekologiczne paliwo dost�pne w szerokiej dystrybucji. Pozyskane po-
jazdy spe�niaj� najsurowsze normy emisji szkodliwych substancji do atmosfery: EEV oraz 
cz��ciowo Euro 6 – norm�, która ma wej�� w �ycie w 2014 r. Dodatkowo s� zgodne z nor-
m� PIEK, co oznacza, �e pracuj� bardzo cicho.
Jeste�my ju� po wst�pnych testach, teraz sprawdzimy je w realnych warunkach. S� to sa-
mochody typowo miejskie, wi�c chcemy, �eby obs�ugiwa�y centra miast, w tym przypadku 
Warszaw� i Kraków.
Wybór pad� na Econiki, poniewa� potrzebowali�my samochodów dystrybucyjnych, a one 
idealnie pasuj� do tej roli. Istotna jest równie� nasza wspó�praca z Mercedesem, która do tej 
pory uk�ada�a si� bardzo dobrze. W 2011 r. nasi przewo�nicy zakupili oko�o 150 Actrosów. 

Uroczyste przekazanie kluczyków do Econików. Od lewej: Igor Kaczorkiewicz – manager dzia�u 
samochodów specjalnych Mercedes-Banz Polska, Maciej Gawro�ski – dyrektor operacyjny JMD 
i Ireneusz Jagie��o, prezes Diesel-Truck, dilera sieci Mercedes-Benz Polska.

Ponad 20-letnie doświadczenie � wytrzymałe 
i doceniane konstrukcje � najwyższej 
jakości materiały użyte do produkcji 
� powracający zadowoleni klienci 
� najkorzystniejsza relacja wysokiej jakości 
do ceny � gwarancja zadowolenia klienta

AUTONADWOZIA: Kijewo 22, 63-000 Środa Wielkopolska
DZIAŁ HANDLOWY: tel. (61) 28 567 54 do 56, 
(61) 28 661 03 do 05, fax (61) 28 567 53 w
w
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Sprawdzone rozwiązania  
w transporcie chłodniczym!
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co jest szczególnie przydatne w miejskiej 
dystrybucji towarów mrożonych, gdy są 
one często rozładowywane. 

Zastosowane zbiorniki na gaz są zgodne 
z normą ECE R110 (wymagania dla pojaz-
dów, które seryjnie wyposażone są w insta-
lację gazową), co gwarantuje wysoką jakość 
i bezpieczeństwo. Mają pojemność 640 l
(ciągnik) i 540 l (podwozie), co powinno 
wystarczyć do przejechania ok. 400 km.

Econiki w barwach Biedronki to cią-
gnik siodłowy i podwozie trzyosiowe 
o dmc 26 t. 

Kilkumiesi�czna próba

Jeronimo Martins Dystrybucja na ra-
zie testuje gazowe Econiki, więc korzy-
sta z ogólnodostępnych stacji tankowa-
nia, których w Polsce jest niestety nie-
wiele (ok. 30). Ciągnik z naczepą obsłu-
guje okolice Warszawy, gdzie tankowanie 

Igor Kaczorkiewicz, 
manager dzia�u samochodów specjalnych Mercedes-Benz Polska

Mercedes-Benz jest liderem, je�eli chodzi o samochody z nap�dami gazowymi. Silniki CNG 
s� u nas produkowane od 2001 r., czyli mamy ju� dziesi�cioletnie do�wiadczenie w tej kwe-
stii. Dlatego niezmiernie ciesz� si�, �e Jeronimo Martins Dystrybucja zdecydowa�o si� na 
pojazdy w�a�nie z takim nap�dem. 
Econic jest typowym samochodem dystrybucyjnym. Przemawia za tym jego budowa: niskie 
wej�cie – u�atwiaj�ce cz�ste wysiadanie i wsiadanie, czy du�e okna – które zapewniaj� kie-
rowcy bardzo dobr� widoczno��. To równie� absolutny rekordzista w swojej klasie w zakre-
sie ekologii i ekonomii. My�l�, �e te pojazdy �wietnie zdadz� egzamin i ju� wkrótce flota Bie-
dronki powi�kszy si� o kolejne gazowe Econiki.

Aby wej�� do kabiny Econika, kierowca 
musi pokona� w zasadzie dwa stopnie, 
ale nie sprawia to �adnego k�opotu, 
poniewa� s� po�o�one tu� nad pod�o�em 
– w sumie ok. 81 cm.

Butle na spr��ony gaz ziemny 
zainstalowane na podwoziu 
maj� pojemno�� 540 l, 
co pozwala przejecha� dystans 
ok. 400 km.

Zabudow� ch�odnicz� przygotowa�a firma Autonadwozia Matczak. 
Na tylnym zwisie zainstalowano wind� za�adowcz� Zepro, 
natomiast w ch�odni agregat Thermo King Green CryoTech. 
Wszystkie spe�niaj� norm� emisji ha�asu PIEK, co w po��czeniu 
z cich� prac� podwozia zapewnia ma�� uci��liwo�� dla otoczenia.

takim paliwem jest możliwe tylko w jed-
nym miejscu w PGNiG. Podwozie z zabu-
dową chłodniczą jeździ w Krakowie. Tam 
infrastruktura jest już lepiej dostosowa-
na i możliwości jest więcej. Jeżeli Econi-
ki sprawdzą się w praktyce, ich liczba we 
fl ocie Biedronki wzrośnie już latem tego 
roku. Wtedy Jeronimo zainwestuje we 
własne stacje na terenie swoich centrów 
dystrybucyjnych. W założeniach cała fl o-

ta obsługująca duże miasta ma mieć za-
silanie CNG, czyli około 70 takich samo-
chodów przypadnie na jedno centrum 
dystrybucyjne.

Obecnie fl ota Biedronki to ok. 850 po-
jazdów: od dostawczych, które obsłu-
gują tereny miejskie, a nawet staromiej-
skie, po zestawy 40-tonowe. W pierw-
szym półroczu 2011 r. przejechały one 
łącznie blisko 48,5 mln km (miesięcz-
nie fl ota przejeżdża średnio 8 mln km). 
W ramach transportu z Biedronką współ-
pracuje 40 przewoźników, którzy obsłu-
gują ponad 1800 sklepów w ponad 750 
lokalizacjach. 

Warto również zaznaczyć, że we fl o-
cie Jeronimo znalazła się jedna naczepa 
chłodnicza Schmitz w wersji wydłużonej, 
która zabiera 36 zamiast standardowych 
33 europalet. Dzięki większej powierzch-
ni ładowni może więcej przewieźć, co 
również pozwala ograniczyć liczbę kur-
sów, poziom zużywanego paliwa i emi-
sję szkodliwych substancji. To wpisuje się 
w politykę fi rmy, która nie chce swoją 
działalnością szkodzić środowisku. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. Micha� Kij
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W  większości naczep koła są połą-
 czone za pomocą osi, która obej-
 muje belkę, półki do mocowania 

elementów sprężystych zawieszenia oraz 
czopy do łożyskowania piast kół. Zależnie 
od potrzeb, belki mogą być proste lub wy-
gięte w celu obniżenia powierzchni ładun-
kowej. Ponadto są konstrukcje wykonane 
z profi lu zamkniętego o przekroju np. 
okrągłym czy kwadratowym, z różny-
mi grubościami ścianek, a także belki lite 
przeznaczone do najcięższych zastosowań. 
Odmiany z grubszymi ściankami zapew-

niają większą nośność i są odpowiednie 
np. do naczep wywrotek albo cystern pod-
dawanych zmiennym obciążeniom. Istnie-
ją też naczepy, w których nie ma tradycyj-
nej osi, a koła są zawieszone niezależnie. 
Takie rozwiązanie jest stosowane w spe-
cjalistycznych pojazdach do przewozu ta-
fl i szkła ustawianych na sztorc. 

Sztywne lub skr�tne

Osie stosowane w naczepach mogą być 
sztywne lub skrętne, przy czym te drugie 

dzielą się jeszcze na nadążne i ze skrętem 
wymuszonym. Konstrukcje nadążne wy-
stępują w najczęściej spotykanych pojaz-
dach, np. burto-fi rankach czy cysternach. 
Dzięki wyprzedzeniu sworznia zwrotnicy, 
koła samoczynnie ustawiają się w kierun-
ku jazdy naczepy. Ich zachowanie można 
porównać do kółek zamontowanych pod 
fotelem biurowym. Skręt wymuszony to 
z kolei domena naczep niskopodwozio-
wych, stosowanych np. do transportu po-

Mocne podstawy
Uk�ad jezdny i zawieszenie nale�� do najwa�niejszych zespo�ów 
naczepy, bo maj� wymierny wp�yw na bezpiecze�stwo, 
przewo�ony �adunek oraz trwa�o�� pojazdu. Cho� pe�ni� tak� 
sam� funkcj�, wyst�puj� w wielu odmianach, dostosowanych 
do ró�nych wymaga�.

wyprzedzenie 
sworznia zwrotnicy

k�t skr�tu

kierunek jazdy

nadgabarytów. W tym przypadku ruch kół 
jest realizowany za pomocą cięgien bądź 
siłowników hydraulicznych i sterowany 
np. od czujnika zamontowanego na sworz-
niu królewskim albo ręcznie. W przypad-
ku osi nadążnych, kąt skrętu kół wyno-
si maksymalnie 24°, choć przy zastosowa-
niach drogowych zwykle stosuje się wy-
chylenie do 12° i jest ono w zupełności wy-
starczające. Dla osi ze skrętem wymuszo-
nym ten parametr sięga 45°, bo naczepy 
niskopodwoziowe ze względu na swą kon-
strukcję i charakter pracy muszą mieć lep-
szą manewrowość.

Nie biorąc pod uwagę konstrukcji po-
nadgabarytowych, w typowych nacze-
pach zawsze musi być przynajmniej jed-
na oś sztywna. Jeśli agregat jest 3-osio-
wy z pierwszą osią podnoszoną, to kolej-
na jest sztywna, a ostatnia może być skręt-
na. Dwie osie skrętne są stosowane tylko 
wtedy, gdy pierwsza, sztywna oś ma sta-
ły kontakt z podłożem. Rozwiązania te 
ograniczają promień skrętu i zapewnia-
ją mniejsze zużycie ogumienia, ale pod-
wyższają cenę pojazdu, więc stosuje się je 
tylko w uzasadnionych przypadkach. Je-
śli załadunek i rozładunek naczepy odby-
wa się w dużych, nowoczesnych centrach 

Hamulce tarczowe poza wysok� 
skuteczno�ci� s� �atwe w obs�udze 
i zapewniaj� du�e przebiegi. Niestety 
w trudnych warunkach terenowych 
s� nara�one na zanieczyszczenia 
ograniczaj�ce ich wydajno��. 

Osie skr�tne wp�ywaj� na zmniejszenie promienia skr�tu zestawu i zapewniaj� mniejsze koszty 
eksploatacji. Z bada� przeprowadzonych przez BPW wynika, �e trzyosiowa naczepa ze wszystkimi 
osiami sztywnymi zu�ywa w ruchu dystrybucyjnym na dystansie 1 mln km a� 66 opon, podczas 
gdy zastosowanie jednej osi samosteruj�cej zmniejsza t� liczb� do 24.
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rozwiązania muszą spełniać określone wy-
mogi. Poza tym zatrzymań awaryjnych sta-
tystycznie jest tylko 0,5%, więc przy zwy-
kłej eksploatacji nie widać żadnych różnic. 
Zaletą mechanizmu tarczowego jest prosta 
obsługa. Wymiana klocków hamulcowych 
zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż 
przebicie nakładek na szczękach hamulco-
wych w mechanizmie bębnowym. Obsłu-
gę można więc wykonać „na trasie” z zała-
dowaną naczepą, ale wymaga ona wyższej 
kultury technicznej. 

Oba rozwiązania zapewniają znaczne 
przebiegi, bo na jednym komplecie kloc-
ków najlepsi kierowcy są w stanie poko-
nać w ruchu międzynarodowym nawet 
800 tys. km na hamulcach bębnowych 
i 600 tys. km na tarczowych. W takich sy-
tuacjach trzeba jednak wziąć pod uwagę, 
że powierzchnia elementów ciernych może 
być zeszkliwiona i podczas hamowania 
awaryjnego nie będzie nominalnej sku-
teczności.

Naczepa w ryzach

Obecnie produkowane naczepy są stan-
dardowo wyposażane w system EBS, czyli 

elektroniczne sterowanie hamulcami. Do-
tyczy to zarówno pojazdów zatrzymywa-
nych przy pomocy mechanizmów tarczo-
wych, jak też bębnowych. EBS jest ofero-
wany w różnych wersjach, najbardziej za-
awansowane układy obejmują funkcję sta-
bilizacji toru jazdy (analogiczną do ESP 
w samochodach osobowych), która zapo-
biega wpadnięciu w poślizg czy przewró-
ceniu naczepy. 

W pamięci układu EBS są zapisywane 
parametry dotyczące eksploatacji pojaz-
du, które można odczytać za pomocą spe-
cjalnego oprogramowania. Zgromadzo-
ne dane dotyczą nawet tysiąca jazd i obej-
mują np. ciśnienia w miechach, ciśnienia 
w siłownikach hamulcowych, obciąże-
nia, intensywność i czas hamowań, przy-
spieszenia poprzeczne, chwilowe prędko-
ści jazdy czy aktywacje systemu stabiliza-
cji toru jazdy. W ten sposób można spraw-
dzić stan techniczny naczepy, a jednocze-
śnie ocenić styl jazdy kierowcy. 

Nadużywanie hamulców zasadniczych 
wpływa wymiernie na trwałość pojaz-
du i koszty eksploatacji oraz wskazuje na 
agresywny sposób prowadzenia samocho-
du, co powoduje również zagrożenie bez-

logistycznych, w dodatku oddalonych od 
siebie o setki, a nawet tysiące kilometrów, 
osie skrętne są całkowicie zbędne. Od-
wrotna sytuacja ma miejsce w ruchu lo-
kalnym, przy operowaniu w ciasnych prze-
strzeniach. Takie rozwiązania są więc bar-
dzo popularne np. we Włoszech, gdzie 
jest dużo wąskich dróg i ciasna zabudowa. 
W Polsce skrętne osie nadążne najczęściej 
znajdują zastosowanie w cysternach obsłu-
gujących małe stacje benzynowe i gazowe.

Do zatrzymania

Ważnym elementem układu jezdnego 
każdej naczepy są hamulce, które zależ-
nie od zastosowań pojazdu mogą być bęb-
nowe lub tarczowe. Mechanizmy bębno-
we są zalecane do ciężkich warunków eks-
ploatacji, jakie mają miejsce np. przy wyrę-
bie lasu czy w kamieniołomach. Dzięki za-
mkniętej konstrukcji są odporne na zapy-
lenie, wodę czy inne zanieczyszczenia. Ha-
mulce tarczowe po zanurzeniu np. w bło-
cie istotnie tracą na skuteczności, wobec 
czego znajdują zastosowanie w typowym 
ruchu drogowym. Zapewniają one nie-
co większą wydajność hamowania, ale oba 

O� ze skr�tem wymuszonym to idealne rozwi�zanie 
dla pojazdów operuj�cych w ciasnych przestrzeniach. 
K�t skr�tu mo�e by� regulowany zale�nie od potrzeb 
nawet do 45o od ustawienia do jazdy na wprost.

Belki osi maj� ró�ne przekroje dopasowane 
do konkretnych zastosowa�. Masywne konstrukcje 
z najgrubszymi �ciankami zapewniaj� najwi�ksz� 
�adowno�� i s� odporne na przeci��enia.

Przy uk�adach b�bnowych cz�sto jest stoso-
wany mechaniczny wska
nik zu�ycia ok�adzin. 
Pozwala na wygodn� kontrol� hamulców, 
ale trzeba zna� jego pocz�tkowe po�o�enie.

Budowa modu�owa uk�adów jezdnych pozwala na �atw� i szybk� 
wymian� zu�ytych lub uszkodzonych elementów, ale wymaga 
cz�stszych kontroli poprzez sprawdzanie po��cze� roz��cznych.

Agregaty jezdne z zawieszeniem mechanicznym s� powszechnie stosowane np. 
w poci�gach drogowych wykorzystywanych w Australii. W Europie takie rozwi�zania 
mog� si� sprawdzi� w ci��kich zastosowaniach budowlanych, przemy�le drzewnym itp.
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pieczeństwa ruchu drogowego. Przydatny-
mi funkcjami oferowanymi przez system 
EBS drugiej generacji jest też m.in. moż-
liwość przyhamowywania naczepy-wyw-
rotki przed rozściełaczem (wcześniej mu-
siał ją kontrolować kierowca) albo sygnali-
zowanie o zmniejszającym się dystansie do 
przeszkody podczas cofania lub całkowite 
zatrzymanie pojazdu, jeśli nie nastąpi re-
akcja kierowcy. 

Bez wstrz�sów

Przeważająca większość naczep ma za-
wieszenie pneumatyczne. Podczas ugina-
nia takiego układu zmniejsza się objętość 
wewnątrz powietrznego elementu sprę-
żystego (miecha), rośnie zatem ciśnienie 
i może on przenosić większe obciążenie, 
wykazując progresywny przebieg charak-
terystyki sprężystości. W ten sposób za-
wieszenie pneumatyczne zapewnia m.in. 
łatwą regulację sztywności odpowiednio 
do masy i rodzaju przewożonego towaru 
czy utrzymanie stałego położenia podwo-
zia w celu usprawnienia załadunku lub wy-
ładunku. Zależnie od zastosowań miechy 
mają różne średnice i długości. Odmiany 
długoskokowe są niezbędne, gdy naczepa 

jest rozładowywana przy wysokiej rampie 
albo w pojazdach wykorzystujących nad-
wozia wymienne dla ułatwienia montażu 
nóg podporowych. 

W zawieszeniach pneumatycznych 
istotne znaczenie mają rozwiązania za-
pobiegające rozerwaniu miechów, je-
śli dojdzie do nagłego odciążenia pojaz-
du, np. podczas zdjęcia kontenera. Może 
to być specjalny zawór odpowietrzają-
cy albo linka zamocowana do ramy. Po-
przeczne położenie miechów zależy od 
rozstawu podłużnic, przy czym nie mu-
szą być one posadowione centralnie na 
resorze czy ramieniu, ale z pewnym od-
sadzeniem, co zapewnia większą stabil-
ność pojazdu, a jednocześnie umożliwia 
montaż jakiejś armatury, np. w cyster-
nach czy silosach.

Przy zawieszeniach pneumatycznych są 
stosowane mechanizmy, które pozwalają 
na unoszenie osi podczas jazdy bez ładun-
ku lub gdy jest on dużo lżejszy od mak-
symalnej ładowności. Możliwość zmia-
ny liczby osi jezdnych pozwala racjonal-
nie wykorzystywać dopuszczalne obciąże-
nie kół, a jednocześnie zmniejszyć zużycie 
ogumienia na unoszonej osi. Rozwiązanie 
to wpływa również na ograniczenie opo-

rów toczenia, a co za tym idzie oszczęd-
ność paliwa. Istnieje wiele mechanizmów 
podnoszenia osi (np. jednostronne, dwu-
stronne czy centralne), ale w większości 
przypadków ich działanie polega na zasto-
sowaniu dodatkowego miecha zamonto-
wanego do ramy, który oddziałuje na spe-
cjalne ramię unoszące oś.

W trudnych warunkach eksploatacyj-
nych lub przy wysokich obciążeniach są 
stosowane zawieszenia mechaniczne wy-
korzystujące resory piórowe. Sprawdza-
ją się one podczas transportu np. ciężkich 
maszyn albo pracy przy wyrębie lasu, gdzie 
istnieje niebezpieczeństwo, że jakaś wysta-
jąca gałąź przebije miech pneumatyczny. 

Agregaty jezdne naczep ulegają cią-
głym modyfikacjom, których celem jest 
przede wszystkim obniżenie masy wła-
snej. Przy transporcie towarów do mak-
simum wykorzystujących ładowność, 
znaczenie ma każdy kilogram, zwłaszcza 
na długich trasach. Ważnym założeniem 
konstruktorów jest także ograniczenie 
obsługi zespołów jezdnych, przy jedno-
czesnym zapewnieniu jak największych 
przebiegów. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, BPW, SAF-Holland
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	e Mercedes-Benz montuje w samo-
chodach osie własnej produkcji, to 
nic dziwnego. Ale po co mu oś na-

czepowa? Sprawa sięga 1996 r., gdy pojawił 
się Actros. Był jedną z pierwszych cięża-
rówek, wyposażanych w hamulce tarczo-
we. Jednak skuteczność hamowania obni-
żały ówczesne naczepy, w których normą 
były bębny. Aby przyspieszyć nieuniknio-
ne, koncern zaprojektował własne osie do 
naczep i przyczep, wyposażone w hamulce 
tarczowe i zaczął je sprzedawać równocze-
śnie z nowym modelem ciężarówki. Dziś 
w dalekim transporcie tarcze są normą, 
a wiele zestawów ma komplet osi z fabry-
ki Mercedesa. 

Pe�na zgodno��

Inżynierowie Mercedesa zbadali, że ze-
staw z kompletem hamulców tarczowych 

ma o 30% krótszą drogę hamowania niż 
podobny z hamulcami bębnowymi. To 
podstawowa korzyść, ale stosując osie Dai-
mler można liczyć na więcej. 

Idée fi xe konstruktorów była niska masa 
osi. Stąd zresztą nazwa gotowego pro-
duktu: oś DCA czyli Durable Compact 
Axle (ang. wytrzymała oś kompaktowa). 
Cel udało się osiągnąć, ograniczając licz-
bę części. Korpus osi, czopy, kołnierze ha-
mulców i wahacze wzdłużne są połączone 
w jeden zespół. Zastosowano kompakto-
we, bezobsługowe łożyska. Pamiętajmy 
również, że redukcji masy sprzyja podsta-
wowy element osi naczepowej DCA, dzięki 
któremu w ogóle przyszła ona na świat: ha-
mulce tarczowe. Są one nie tylko skutecz-
niejsze, ale lżejsze niż hamulce bębnowe. 
Posiłkując się bogatym doświadczeniem 
z projektowania osi ciężarówkowych, kon-
struktorzy zadbali, aby ciepło powstające 

w trakcie hamowania było skutecznie od-
prowadzane. Wydłuża to żywotność tarcz 
oraz łożysk. 

Kolejną zaletą osi DCA jest daleko po-
sunięta unifi kacja z osiami ciężarówek 
Mercedes-Benz. Części, które w trakcie 
eksploatacji ulegają zużyciu, są takie same 
w obu typach osi. W tym tarcze hamul-
cowe oraz zaciski, które zawsze pochodzą 
z fi rmy Knorr. Ponadto czop i piasta osi 
są identyczne, jak w ciężarówkach. Za-
stosowanie wspólnych części ułatwia ob-
sługę i naprawy. Serwis może za jednym 
zamachem zająć się całym zestawem. 
W Europie znajduje się ponad 2000 warsz-
tatów, które zajmują się osiami DCA. Moż-
na w nich płacić za pomocą Mercedes-
ServiceCard. 

Wszystkie osie DCA zabezpieczane są 
antykorozyjnie przez katodowe lakierowa-
nie zanurzeniowe (KTL). 

Na jednym wózku
Dzi�ki fabryce w Kassel wszystko si� kr�ci. Powstaj� tu zunifikowane osie 
do ci��arówek i naczep.
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W gór�, w dó� i na boki

Rodzina DCA obejmuje osie 9-tono-
we. Jej podstawowym modelem jest oś 
Weightmaser. Masa najlżejszego warian-

tu wynosi tylko 395 kg. Może współpra-
cować z kołami w rozmiarze 19,5’’ oraz 
22,5’’, gdzie średnica tarcz wynosi odpo-
wiednio 370 i 430 mm. Jest najbardziej 
uniwersalnym wariantem, który znajdu-

je zastosowanie w szeregu typowych na-
czep i przyczep. 

Do pojazdów wyróżniających się dużą 
objętością ładowni, przy wysokości we-
wnętrznej dochodzącej do 3 m przezna-
czona jest oś DCA Megamaster. Miech po-
wietrzny, stanowiący element zawieszenia 
ma duży skok. Dzięki temu stosunkowo 
nisko biegnąca podłoga naczepy może być 
uniesiona podczas załadunku i rozładunku 
tak, aby sięgnęła do rampy. Średnica mie-
cha wynosi 360 mm. Masa osi Megamaster 
zaczyna się od 419 kg. 

W ruchu dystrybucyjnym przydają się 
zestawy o polepszonych zdolnościach 
manewrowych, z naczepami o przynaj-
mniej jednej osi kierowanej. Odpowiada-
jąc na to zapotrzebowanie, Mercedes ofe-
ruje oś DCA Steermaster, dopuszczającą 
wychylenie kół o 16 stopni. Zestaw mie-
ści się w ciasnych zakrętach, a obraca-
jące się koła przyczyniają się do ograni-
czenia zużycia ogumienia. Najlżejsza od-
miana osi Steermaster osiąga masę 567 kg 
i podobnie jak Weightmaster i Megama-
ster współpracuje z kołami w rozmiarze 
19,5’’ oraz 22,5’’. 

Nadmuchana

Jedyna w swoim rodzaju jest oś DCA 
Airmaster. Ma wprawdzie podobną masę, 
jak bazowa Weightmaster (od 395 kg), ale 
jej zastosowanie pozwala wyeliminować 
z naczepy lub przyczepy zbiorniki sprężo-
nego powietrza, co jest równoznaczne ze 
zmniejszeniem masy własnej pojazdu na-
wet o 50 kg. W roli zasobnika sprężone-
go powietrza występuje korpus osi. Kon-
cern opatentował to rozwiązanie. Jak do 

Wra�liwi na wag�
Komu mog� si� przyda� osie DCA Airmaster?

Hans Inderfurth z dzia�u sprzeda�y i marketingu 
w Europie Centralnej Mercedes-Benz TrailerAxleSystems

W chwili obecnej osie Airmaster stanowi� oko�o 6% ca�kowitej produk-
cji osi naczepowych. Kupuj� je klienci, �ywotnie zainteresowani ob-
ni�eniem masy w�asnej pojazdu. Wra�liwi na ka�dy kilogram. Przede 
wszystkim s� to producenci silosów i cystern. 
Zainteresowanie Airmasterem wykazuj� równie� producenci naczep pod-

kontenerowych. W ich przypadku znaczenie ma nie tylko zmniejszenie ci��aru pojazdu, ale tak-
�e uproszczenie konstrukcji podwozia. Nasza o� pozwala wyeliminowa� zbiorniki powietrza, co 
jest powa�n� zalet� w naczepie podkontenerowej, która i bez tego opleciona jest g�sto kablami 
i przewodami. 
Pozytywne konsekwencje naszego rozwi�zania docenili równie� mleczarze. Pojazdy do 
zbiórki i transportu mleka musz� spe�nia� �cis�e wymogi sanitarne. Wokó� zbiorników powie-
trza gromadz� si� zabrudzenia. Je�li zbiorników nie ma, pojazd mo�na szybciej i wygodniej 
umy�. Zalety osi Airmaster s� tu bezsprzeczne. 

O� DCA sk�ada si� przeci�tnie ze 120 cz��ci. Maksymalnie uproszczona 
konstrukcja sprzyja trwa�o�ci, wygodzie obs�ugi i niskiej masie. Automat 
spawalniczy trwale ��czy wahacze z korpusem osi. 

Produkcja osi naczepowych jest dodatkiem do g�ównego zadania 
zak�adu, jakim jest dostarczanie wa�ów nap�dowych, przek�adni 
i osi do samochodów u�ytkowych koncernu Daimler. 

Korpus osi DCA Airmaster s�u�y za zbiornik spr��onego powietrza. W os�oni�tej okolicy, 
z ty�u znajduje si� zawór odwadniaj�cy oraz przy��cze spr��onego powietrza. 

www.truck-van.pl

2/2012 21TruckTruckVan&

PRODUKTPRODUKTOsieOsie



tej pory, jest to jedyna tego rodzaju oś na 
świecie. 

Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić 
oś Airmaster od jej zwyczajnej odpowied-
niczki. Bliższe oględziny ujawniają przyłą-
cze sprężonego powietrza i położony obok 
zawór odwadniający. Oba znajdują się 
w osłoniętym miejscu, w tylnej części kor-
pusu osi. Powietrze zgromadzone w osiach 
wykorzystywane jest przez układ hamul-
cowy oraz miechy zawieszenia. W poje-
dynczej osi mieści się około 40 litrów po-
wietrza. 

Oś może współpracować z kołami 19,5’’ 
oraz 22,5’’. Do wyboru są miechy o średni-
cy 300, a w opcji 360 mm. 

Do osi DCA oferowane jest wyposaże-
nie dodatkowe: wskaźnik zużycia okładzin 
hamulcowych, podwójny podnośnik do 
osi standardowych oraz podnośnik wah-
liwy dla pojazdów typu Mega – obydwa 
umożliwiające zwiększenie prześwitu oraz 
belka poprzeczna o przekroju „Z”, która 
łączy wsporniki zawieszenia. Oś uzyskuje 
w ten sposób swego rodzaju „autonomię” 
i stabilizuje konstrukcję pojazdu. Osie DCA 
mogą być również przygotowane do za-
montowania systemu pompowania opon. 
Ułatwia on utrzymywanie właściwego ci-
śnienia w ogumieniu, co zwiększa bezpie-
czeństwo jazdy i ogranicza zużycie opon. 

Wysokie obroty

Zakład w Kassel zajmuje powierzch-
nię 436 tys. m2. 175 tys. jest pod dachem, 
a produkcja i logistyka zajmują 114 tys m2. 
Jest to największa fabryka osi w koncernie 
i jedna z największych na świecie. Zatrud-
nia 2900 osób. W 2010 r. wyprodukowa-
ła 411 tys. różnego typu osi. W 2011 roku 
przekroczy prawdopodobnie pułap 500 tys.
Z tego około 40 tys. będą to osie do naczep 
i przyczep. Kupują je licznie producenci 
z naszego kraju, m.in. Feber, Wielton, 
Zasław, Bodex, Kempf i Nova. 

Trzon produkcji w Kassel stanowią osie 
i wały napędowe do samochodów użytko-
wych koncernu, a także przekładnie i me-
chanizmy różnicowe. Komponenty z tej fa-
bryki montowane są nie tylko w Merce-
desach, ale również amerykańskich cię-
żarówkach Freightliner, Western Star i ja-
pońskich Mitsubishi-Fuso. Fabryka do-
starcza części do pojazdów różnej wiel-
kości i typu. Od dostawczych Vito/Viano 
i Sprinterów, przez ciężarowe Atego, Axo-
ra i Actrosa, na Unimogach i autobusach 
spółki EvoBus kończąc. Na osiach z Kas-
sel porusza się też legendarny już tereno-
wy Mercedes-Benz klasy G. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij

Wyj�tkowa o� dla wyj�tkowego klienta

23 listopada 2011 r. zak�ad w Kassel wyprodukowa� pó�milionow� o� naczepow�. Trafi�a ona 
do firmy Feber z Sieradza. 
„Produkujemy osie od 15 lat 
i wci�� zdobywamy nowych klien-
tów – powiedzia� Norbert Rehbe-
in, dyrektor Mercedes-Benz Trai-
lerAxleSystems. – Jeste�my nie-
s�ychanie dumni, �e osi�gn�li-
�my ten kamie
 milowy”. 
Now� o� odebra� z jego r�k An-
drzej Kajda z Febera. Nale��ca 
do Grupy Intercars firma Feber 
jest sta�ym odbiorc� osi DCA. 
Montuje je w naczepach wy-
wrotkach. Od roku oferuje swo-
im klientom równie� nowocze-
sne osie Airmaster. Ich sprze-
da� w Polsce odpowiada odsetkowi, jaki Airmastery stanowi� na linii produkcyjnej w Kassel. 
W 2011 r. Feber zamontowa� oko�o 40 takich osi. 

Henschel HS16 z drugiej po�owy lat 60. by� jednym 
z ostatnich modeli produkowanych przed przej�ciem 
firmy przez koncern Daimler-Benz. 

Bogata przesz�o��

Zak�ad w Kassel zosta� przej�ty w ca�o�ci przez koncern Daimler w latach 1969-71. Nim sta� 
si� cz��ci� giganta, powstawa�y tu od 1925 r. ci��arówki i autobusy Henschel. Firma s�yn��a 
równie� z lokomotyw, a na samym pocz�tku, jeszcze w XIX w. wytwarza�a bro
 i… dzwony! 
Ostatnia ci��arówka marki Henschel zosta�a zbudowana w Kassel w 1974 r., gdy sko
czo-
no parti� podwozi pod betoniarki. Produkcj� ci��arówek zatrzymano definitywnie 22 marca 
1980 r. Tego dnia z ta�my zjecha� 
ostatni Mercedes-Benz „z nosem”. 
Osie zacz��y powstawa� w du-
�ej liczbie w 1973 r., gdy Merce-
des wprowadzi� now� rodzin� du-
�ych ci��arówek. W 1977 r. fabry-
ka przyj��a rol� g�ównego dostaw-
cy osi. Obecnie Daimler wytwarza 
je w Kassel, Gaggenau, Kawasa-
ki, Sao Bernardo i Detroit – w firmie 
AAC. W 2012 roku, w ramach jo-
int-venture z KamAZ-em planowa-
ne jest uruchomienie produkcji osi 
w Rosji.

O� kierowana DCA 
Steermaster oszcz�dza 
czas i wydatki. U�atwia 
manewrowanie zestawem 
i wyd�u�a �ywotno�� 
ogumienia.
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Co miesi�c wygrywasz!

1 lutego wystartowa�a nowa promocja skierowana 
do klientów Inter Cars SA. Jej uwie�czeniem b�dzie 
Gala Mistrzów Warsztatu, która odb�dzie si� podczas 
czerwcowego weekendu w malowniczym Karpaczu.

Od kilku lat Inter Cars SA orga-
nizuje spotkania z profesjonalista-
mi, którzy na co dzie
 prowadz� 
warsztat lub warsztat ze sklepem 
i jednocze�nie s� jego klientami. 
Podczas Gali Mistrzów Warsztatu 
nagradzani s� najbardziej zas�u-
�eni i aktywni partnerzy.

W tym roku spó�ka IC równie� 
przygotowa�a dla swoich klientów 
wspania�e nagrody! Tegorocz-
na promocja jest jednak wyj�tko-
wa – po raz pierwszy na zwyci�z-
ców czeka a� 12 Fordów Fiesta! 

Organizator ufunduje po 3 sa-
mochody w 3 kategoriach. Pierw-
sze trzy trafi� do klientów prowa-
dz�cych warsztaty dla samocho-
dów osobowych, kolejne do w�a-
�cicieli tzw. sklepowarsztatów, 
a pozosta�e do tych, co zajmuj� 
si� pojazdami u�ytkowymi. 

Tegoroczn� nowo�ci� jest lo-
sowanie nagród w�ród wszyst-
kich uczestników imprezy. B�d� 
oni mieli szans� zdoby� jeden 
z trzech dodatkowych samocho-
dów ufundowanych przez spon-
sorów strategicznych, a wi�c 
firmy BOSCH, EVR oraz CA-
STROL.

Sponsorami tegorocznej pro-
mocji s� wybrani producenci cz�-
�ci zamiennych do samochodów 
osobowych i ci��arowych: ATE, 
BOSAL, CONTITECH, DELPHI, 
DENSO, FEBI, FEDERAL MO-
GUL, WIX FILTRON, KNECHT 
MAHLE, KYB, LUK INA FAG, 
NGK, SACHS, TRW, VALEO. 

Oprócz samochodów, przewi-
dziano jeszcze inne niespodzian-
ki. Uczestnicy b�d� mieli szans� 
wylosowa� m.in. laptopy, smart-

fony, kina domowe, narz�dzia, 
urz�dzenia warsztatowe oraz 
bony zakupowe. W sumie war-
to�� nagród to 1 500 000 z�otych!

Promocja rozpocznie si� 1 lute-
go, a zako
czy 15 maja 2012 r. Ku-
puj�c produkty z asortymentu tego-
rocznych sponsorów, b�dzie mo�-
na zbiera� punkty, które po zlicze-
niu zagwarantuj� okre�lone miejsce 
w konkursie i konkretn� wygran�. Fi-
na� promocji odb�dzie si� w Karpa-
czu podczas Gali Mistrzów Warszta-
tu w dniach 15-17 czerwca br.

Dodatkow� warto�ci� tej im-
prezy b�dzie mo�liwo�� przeby-
wania w gronie najlepszych spe-
cjalistów bran�y motoryzacyj-
nej. Nie zabraknie spotka
 z do-
stawcami, nowinek technicznych 
i prezentacji nowych produktów. 
W spotkaniu wezm� udzia� przed-
stawiciele serwisów zrzeszonych 
w Q-Service, Q-Service Truck, 
AutoCrew, Perfect Service, a tak-
�e w Motointegrator.pl. Przyb�d� 
tak�e elitarni go�cie nale��cy do 
VIP Clubu Inter Cars SA. 

Emocjonuj�co zapowiada si� 
równie� program imprezy. W pi�-
tek wyst�pi Maciej Male
czuk, 
a w sobot� kabaret Neo-Nówka 
i zespó� Perfect. Fani pi�ki no�-
nej i Euro 2012 mog� by� spokoj-
ni. Pi�tkowe i sobotnie mecze b�-
dzie mo�na obejrze� w specjalnej 
strefie kibica. Zapowiada si� wi�c 
fantastyczna atmosfera, wiele 
atrakcji i niespodzianek. �

Joanna Król
   www.GMW.intercars.com.pl

   www.intercars.com.pl

Fot. IC

Gala Mistrzów Warsztatu, Miko�ajki 2011. Laureaci zesz�orocznej edycji odjechali samo-
chodami marki Skoda. W czerwcu na zwyci�zców czeka� b�dzie a� 12 Fordów Fiesta!

Elektroniczny stra�nik
Du�ski producent �urawi, firma HMF wprowadzi�a 
na rynek now� gam� produktów, które s� 
bezpieczniejsze i zapewniaj� wy�szy komfort 
pracy. Uda�o si� to osi�gn�� dzi�ki zastosowaniu 
innowacyjnych rozwi�za� technologiczno-
-konstrukcyjnych. 

cie belek nóg podporowych, 
dzięki czemu operator sam de-
cyduje o stopniu ich rozsunię-
cia. Nie powoduje to automa-
tycznego ograniczenia udźwi-
gu – zostaje ograniczony do-
piero w momencie, gdy prze-
chył pojazdu osiąga granicz-
ną wartość. Jest to szczególnie 
istotne, gdy z braku miejsca nie 
ma możliwości pełnego rozsu-
nięcia belek, np. na placach bu-
dów, przy pracach prowadzo-
nych na ruchliwych ciągach 
komunikacyjnych czy w wą-
skich miejskich uliczkach.  

Firma HMF Polska do tej 
pory jako pierwsza w Polsce 
zrealizowała zabudowę tereno-
wych podwozi Mercedes-Benz 
Zetros z HMF 2420-K4 i Uni-
mog U5000 z HMF 1075-K4. 
A ostatnio innowacyjny żuraw 
HMF 2420-K5 w klasie 24 tm 
zamontowano na 3-osiowym 
podwoziu Tatra 6×6. Działa on 
w oparciu o najnowsze syste-
my elektroniczne wspomagają-
ce i monitorujące pracę urzą-
dzenia. Aluminiowy kosz oso-
bowy poziomowany elektrohy-
draulicznie ma wszystkie cechy 
dedykowane dla sektora branży 
energetycznej. Wysokość robo-
cza z dwoma osobami w środku 
wynosi ponad 19 m! �

   www.hmf.com.pl
Fot. HFM

Nową gamę żurawi zapro-
jektowano od podstaw 
w oparciu o najnowsze 

technologie konstrukcyjne, po-
prawiające udźwig żurawia przy 
zachowaniu wszystkich norm 
bezpieczeństwa. Konstruktorzy 
zadbali o zwiększoną wydajność 
pracy przy obniżonych kosz-
tach eksploatacji oraz komfort. 
Nowa seria obejmuje aż 15 mo-
deli, z których każdy wyposażo-
ny jest w 1 lub 2 przeguby ósem-
kowe, zapewniające utrzymanie 
parametrów udźwigu podczas 
pracy w pionie. 

Zastosowanie elektroniki 
objęło przede wszystkim ukła-
dy wspomagające i monitoru-
jące pracę urządzenia. System 
EVS (Electronic Vehicle Sta-
bility) mierzy kąty odchylenia 
wzdłuż obu osi pojazdu i za-
bezpiecza go przed nadmier-
nym przechyłem, a w efek-
cie przed wywróceniem. EVS 
współpracuje z zaawansowany-
mi układami elektronicznymi: 
RCL, HDL, IRC, które czuwają 
nad: aktualnym obciążeniem, 
temperaturą oleju, położeniem 
wysięgnika głównego drugiego 
ramienia i wysięgników ręcz-
nych. Analiza tych parametrów 
pozwala nie tylko na optymal-
ne wykorzystanie możliwości 
urządzenia, ale także na ogra-
niczenie ryzyka wystąpienia 
sytuacji niebezpiecznych. Do-
datkowo, w żurawiach wyposa-
żonych w system EVS, nie jest 
konieczne całkowite wysunię-
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P orównywanie się i prześciganie, ma sens, 
 gdy wszyscy grają według z góry okre-
 ślonych zasad. Wtedy również wygry-

wa klient, który może szybko zorientować się, 
co uzyska za określoną cenę i zdecydować, co 
jest dla niego najistotniejsze. Tak jakoś się skła-
da, że to co dla użytkownika ma spore znacze-
nie, idzie również w parze z ekologią. Ponieważ 
dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, dą-
żymy do ograniczenia wpływu transportu na 
środowisko naturalne.

W ramach europejskiego planu działań na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej do 
2020 r. poziom zużywanej energii ma spaść 
o 20%, jednak nie poprzez ograniczenie mobil-
ności, a doskonalenie produktów. Spory udział 
w redukcji zużycia paliwa ma odegrać ogumie-
nie. Za 9 miesięcy konsumenci przy zakupie 
nowych opon będą otrzymywali informacje na 
temat oporów toczenia – czyli możliwości ob-
niżenia zużycia paliwa, przyczepności na mo-
krej nawierzchni – czyli bezpieczeństwie oraz 
o emisji hałasu. Będą one zawarte na etykie-
cie – w przypadku opon do samochodów oso-
bowych lub w specyfi kacji technicznej w przy-
padku opon ciężarowych. Dzięki temu każdy 
konsument już na wstępie, będzie mógł szybko 

porównać cechy opon różnych marek i wybrać 
te, które najlepiej mu odpowiadają.

Podczas wyboru opon do pojazdów użyt-
kowych ważnym kryterium jest przebieg. Jed-
nak znaczący wzrost cen paliw spowodował, 
że większego znaczenia nabrał opór toczenia, 
jako czynnik ograniczający spalanie. Dla kon-
sumentów ważna jest również możliwość bież-
nikowania opon oraz bezpieczeństwo. Ustalo-
ne normy mają te cechy uwypuklić. 

Bez oporu? 

Poziom zużycia paliwa w pojazdach 
użytkowych w 20 do 40% zależy od opon. 
W sporej części wpływa na nie opór tocze-
nia, który jest nieunikniony, ale może przybie-
rać różne wartości. Dlatego producenci opon 
pracują nad jego obniżeniem. Im jest mniej-
szy, tym pojazd mniej pali, czyli podnosi się 
efektywność energetyczna ruchu drogowego 
i zmniejsza jego wpływ na środowisko. Co 
istotne dla przedsiębiorców, płacą mniej za pa-
liwo, czyli maleją ich koszty. 

Pokonanie oporu toczenia zaliczane jest 
do podstawowych wyzwań przy doskonale-
niu właściwości opon. Wskutek połączenia 

wprawiającej w ruch siły napędowej i piono-
wo działającej siły ciężaru wywieranej na opo-
nę, dochodzi do nietrwałego elastycznego od-
kształcenia opon. Część odkształcenia opony 
zamieniana jest w ciepło – tzw. strata histere-
zowa. Histereza stanowi tym samym fi zyczną 
przyczynę oporu toczenia opony. Współczyn-
nik oporu toczenia wynika ze stosunku opo-
ru toczenia do obciążenia granicznego opony 
w kilogramach na tonę (CR w kg/t). Im niższy 
jest ten współczynnik, tym mniejszy opór to-
czenia opony i tym samym większa redukcja 
zużycia paliwa. 

Opony do pojazdów użytkowych mają 
w zależności od wymiarów, swej pozycji na 
osiach i celu zastosowania (ruch regionalny, 
dalekobieżny czy budowlany) różne wartości 
oporu toczenia. Opony o mniejszej średnicy 
do lekkich i średnich samochodów ciężaro-
wych mogą wykazywać wyższe współczynni-
ki oporu toczenia niż opony do ciężkich sa-
mochodów ciężarowych, które w stosunku 

ZaciskanieZaciskanie

D��enie do doskona�o�ci ma swoje plusy. Przede wszystkim stymuluje rozwój. Jednak �eby zapa�
nie ostyg�, potrzeba czego� wi�cej – konkurencji. Ona jest najlepszym motywatorem.

Sk�d si� bierze opór? 
Wp�yw poszczególnych elementów opony na opór toczenia

W jednym komponencie
rozproszenie energii 
nie zachodzi równomiernie. 

Znaczne rozproszenie 
wyst�puje w szczególnie 
mocno zdeformowanych 
obszarach.

Rozproszenie energii nast�puje w gumowych komponentach opony (w�a�ciwo�ci lepkospr��yste). 
Wk�ad we wzmocnienie oporów toczenia jest niski.

bie�nik 50-60%

�ciana boczna 4-6%

opasanie 7-13%

drutówka 13-25%

stopka 5%

osnowa 2-3%
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We� udzia� w wielkiej promocji: 01.02–15.05.2012r.

Sp�d� weekend w Hotelu Go��biewski w Karpaczu na Wielkiej Gali Mistrzów Warsztatu 
w towarzystwie zespo�u Perfect, Macieja Male�czuka, kabaretu Neo-Nówka: 15–17.06.2012r.

Wygraj atrakcyjne nagrody.

Gwarantujemy wspania�� zabaw� w gronie profesjonalistów bran�y motoryzacyjnej.

Sponsorzy strategiczni:

www.GMW.intercars.com.pl

Sponsorzy promocji: 
ATE, BOSAL, CONTITECH, DELPHI, DENSO, FEBI, 
FEDERAL MOGUL, WIX FILTRON, KNECHT MAHLE, KYB, 
LUK INA FAG, NGK, SACHS, TRW, VALEO.

do wysokiej nośności potrzebują mniej ener-
gii do obracania się. 

Opony do naczep i opony napędowe 
o takich samych wymiarach wykazują nato-
miast różne opory toczenia, ponieważ opraco-
wano je do różnego zastosowania. Opona do 
naczep jest bardziej zoptymalizowana pod ką-
tem oporu toczenia niż opona napędowa, któ-
ra musi zapewniać trakcję. Z kolei opony prze-
znaczone do dystrybucji lub budowlane muszą 
być wytrzymalsze, odznaczają się więc agre-
sywniejszą rzeźbą bieżnika, zapewniając lepszą 
przyczepność i wykazując większe opory tocze-
nia niż opony dalekobieżne. 

Na współczynnik oporów toczenia przede 
wszystkim ma wpływ mieszanka gumy, kon-
strukcja i geometria profi lu bieżnika oraz bu-
dowa ściany bocznej opony. Nie bez znaczenia 
jest również prędkość jazdy, temperatura, ci-
śnienie powietrza, obciążenie i stopień zużycia 
opony, jak również opór powietrza i strumie-
nie powietrza wynikające z tempa jazdy. Tak-
że nawierzchnia jezdni i czynniki atmosferycz-
ne mają bezpośredni wpływ na opór toczenia. 
Mokre od deszczu drogi powodują większe zu-
życie paliwa.

dr Frank Walloch, 
kierownik dzia�u rozwoju produktu w firmie Continental 
Nutzfahrzeugreifen EMEA (Europa, 
rodkowy Wschód, Afryka)

Nasze badania wykaza�y, �e w typowym ruchu dalekobie�nym samo-
chodów ci��arowych i autobusów udzia� oporu toczenia wynosi 40% 
ca�kowitego oporu i to tutaj s� najwi�ksze mo�liwo�ci oszcz�dno�ci. 
W ruchu regionalnym i dystrybucyjnym, które charakteryzuj� si� znacz-
nie wi�ksz� liczb� cyklów przyspieszania, udzia� oporu toczenia wyno-
si 25%, a w ruchu mieszanym 30%. Je�eli wi�c uda nam si� zmniej-

szy� opór toczenia na przyk�ad o 10%, oznacza to dla flot pojazdów w ruchu dalekobie�nym 
oszcz�dno�� w rachunku kosztów paliwa o 4%, a w ruchu regionalnym o 2,5%.
Najwi�kszy wp�yw na zmian� kszta�tu i tym samym na pokonanie oporu toczenia ma budo-
wa opony i materia�y, z których jest wykonana. Opona sk�ada si� z wielu ró�nych elementów 
o ró�nych w�a�ciwo�ciach, które wspó�pracuj� ze sob�. Mieszaniny zoptymalizowane pod 
k�tem oporu toczenia stosowane s� zwykle do elementów i mieszanek materia�ów o du�ym 
potencjale odkszta�cania. Absorbuj� one energi�, oddaj� j� z powrotem przy toczeniu si� 
opony i przeciwdzia�aj� w ten sposób oporom toczenia.
W firmie Continental opony konstruowane s� za pomoc� symulacji komputerowych. Dzi�ki 
temu materia� jest stosowany w sposób celowy i pewny tam, gdzie jest potrzebny (np. ze 
wzgl�dów wytrzyma�o�ci) i eliminowany tam, gdzie jego u�ycie nie mia�oby sensu. Dzi�ki temu 
w trakcie wieloletnich prac rozwojowych technikom uda�o si� osi�gn�� ni�szy ci��ar opon.

D���c do doskona�o�ci

Continental pracując nad nową oponą, 45% 
czasu poświęca testom. Firma nie koncentruje 
się tylko na dużym przebiegu czy niskim opo-
rze toczenia – czyli czynnikach ważnych dla 
klienta, ale również musi brać pod uwagę obo-
wiązujące prawo, emisje CO2 oraz koszt opo-
ny w ciągu całego jej życia. Warto również pa-
miętać, że nie ma opony uniwersalnej, rów-
nie dobrej dla wszystkich rynków. Każdy kraj, 
jego klimat i normy prawne w nim obowiązu-
jące wyznaczają inne standardy. Inaczej rów-
nież należy pracować nad oponą użytkową, 
gdzie wyznacznikiem przy zakupie jest ekono-
mia i aspekt praktyczny, a inaczej nad osobo-
wą, gdzie liczy się czynnik emocjonalny, a de-
cyzję podejmuje się również pod wpływem wy-
glądu opony.

Klasyfikacja oporu toczenia 
dla opon klasy C 
(opony do pojazdów u�ytkowych)

CR [kg/t] 
(CR = wspó�czynnik 

oporu toczenia opony)

Klasa 
efektywno�ci 
energetycznej

CR � 4,0 A

4,1 � CR � 5,0 B

5,1 � CR � 6,0 C

6,1 � CR � 7,0 D

7,1 � CR � 8,0 E

CR � 8,1 F

Pusty G
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godystansowej i budowlanej. W ramach ety-
kiet, uwzględniana jest funkcja bieżnika, np. 
do poruszania się po placach budowy lub do 
stosowania w sezonie zimowym. Opony napę-
dowe są inaczej oceniane niż np. naczepowe. 
W tym przypadku znów trzeba znaleźć kom-
promis: między cichobieżnością, a możli-
wą do osiągnięcia drogą hamowania. Wynik 
tego pojedynku jest widoczny na etykiecie. 
Jako trzeci czynnik klasyfi kacji Unia Europej-
ska wzięła pod uwagę przyczepność na mo-
krej nawierzchni. Jest ona podobnie jak opór 
toczenia, podzielona na klasy od „A” (najlep-
sza) do „G”. 

W przeciwieństwie do trwałości i oporów 
toczenia hałas nie ma dużego wpływu na sprze-
daż opon. Dlatego nie należy oczekiwać w tym 
przypadku spektakularnych wyników. Produ-
cenci będą raczej starali się tylko spełniać wy-
magane normy, skupiając swoje wysiłki na ży-
wotności i oporze toczenia.

Wartości wykazywane na etykietach ustala-
ne są na podstawie określonych metod badań, 
które musi przeprowadzać każdy producent, co 

może być sprawdzane w oparciu o procedury 
ustalone przez państwa członkowskie UE. Pro-
ducentów opon i podmioty zajmujące się ich 
sprzedażą czeka dużo pracy edukacyjnej. Prze-
dział wahań w poszczególnych stopniach oce-
ny jest ogromny. I tak na przykład ocena „C”, 
uzyskana ze współczynnikiem oporu toczenia 
5,1, w porównaniu z oceną „C” ze współczyn-
nikiem 6,0 może oznaczać redukcję zużycia pa-
liwa od 6 do 7%. Nie należy również zapomi-
nać, że oszczędności paliwa można oczekiwać 
w przypadku, gdy pojazd wyposażony jest 
w komplet opon z takim samym współczynni-
kiem oporu toczenia.

Znakowanie nowo dopuszczonych opon 
ma obowiązywać od 1 listopada 2012 roku. 
W przypadku opon do pojazdów użytkowych 
odpowiednia informacja powinna znaleźć się 
w dokumentach technicznych dotyczących 
produktów, w pomieszczeniach handlowych, 
na stronach internetowych producentów oraz 
na fakturach. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

Nie ulega jednak wątpliwości, że opory to-
czenia są dla wszystkich bardzo istotne. Aby 
je zmniejszyć, trzeba zagłębić się we wszyst-
kie obszary związane z projektowaniem opon. 
Opór toczenia powstaje w wyniku odkształ-
cenia mieszanek gumy i dokładnie w tym in-
żynierowie fi rmy Continental dostrzegają naj-
bardziej efektywne źródło jego redukcji. Pracu-
ją więc nad zmniejszeniem wewnętrznego tar-
cia mieszanek gumy i opracowaniem mieszan-
ki z naturalnego kauczuku, sadzy, krzemion-
ki i innych wypełniaczy dla konkretnego typu 
bieżnika. Chemicy tworzą specjalne receptury 
składu gumy, które zmniejszają wewnętrzne 
tarcie łańcuchów polimerowych. Nowe mie-
szanki zapewniają zoptymalizowany opór to-
czenia przy jednoczesnych dobrych właści-
wościach ścieralności i przyczepności. Jednak 
wydajność mieszanki gumy nie wynika tylko 
z samej receptury składników. Liczy się rów-
nież sposób łącznia poszczególnych dodat-
ków. Cząstki wypełniaczy, które dodawane są 
do mieszanej masy dla polepszenia odporno-
ści na ścieranie i pękanie, muszą być rozłożo-
ne równomiernie. 

Kolejnym krokiem jest optymalizacja prze-
pływu energii w oponie. Zbyt wysoka tempe-
ratura towarzysząca pracy opony skraca jej 
życie. Dużą rolę odgrywa tutaj kształt bież-
nika, więc prace są prowadzone właśnie pod 
tym kątem. Temperatura negatywnie wpły-
wa również na możliwość ponownego bieżni-
kowania, co ma znaczenie dla kosztów opony 
i użytkowników. 

„Zielona” opona (połączone poszczegól-
ne elementy składowe przyszłej opony) w pro-
cesie wulkanizacji (tzw. sieciowanie łańcu-
chów polimerowych) jest łagodnie ogrzewana 
w wysokiej temperaturze. Długie wiązki łań-
cuchów polimerowych mają dużo czasu, aby 
rozpuścić się w gumie i ulec równomierne-
mu rozkładowi. W późniejszej eksploatacji re-
dukuje to tarcie wewnętrzne mieszanki gumy 
i pozwala uzyskać mniejszy opór toczenia. 

Jednak dążąc do zmniejszenia oporów to-
czenia nie należy zapominać o tym, że działa-
nia podejmowane w kierunku ich obniżenia, 
jednocześnie wpływają na ograniczenie prze-
biegu opony. Tutaj właśnie następuje punkt, 
o który toczy się walka w laboratoriach tech-
nicznych pracujących nad nowymi modela-
mi opon. Inżynierowie łamią sobie głowę: jak 
ograniczyć opory, nie skracając życia opony. 
Sprawa wydaje się beznadziejna. Wygląda na 
to, że jedynym wyjściem jest kompromis.

Bez ha�asu? 

Opony zapewniające dobrą przyczepność 
i dobrą trakcję toczą się głośniej. Nie zawsze 
cichobieżność jest tak samo istotna, czasami 
musi ustąpić przyczepności. Dlatego nie moż-
na stosować jednakowych norm do opony dłu-

10% * 5% = 0.5% 
Redukcja 
kosztów 
ca�kowitych

10% Oporu toczenia
4% zmniejszenia 
zu�ycia paliwa

34% * 4% = 1,36%
Redukcja 
kosztów 
ca�kowitych

Techniczny i � nansowy wp�yw udoskonale� opon

Czy najta�sza opona jest rzeczywi�cie najta�sza?

10% Udoskonalenie trwa�o�ci opony / Koszt

�ród�o: Hiszpa�skie Ministerstwo Transportu: Transport Cost Observation, pa�dziernik 2010

10% Udoskonalenie w zakresie oporów toczenia

Wynagrodzenia Wydatki

Amorty-
zacja 
pojazdu

Ubezpieczenie, 
op�aty, 
podatki

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia

Wydatki

Wydatki

Amorty-
zacja 
pojazdu

Amorty-
zacja 
pojazdu

Ubezpieczenie, 
op�aty, 
podatki

Ubezpieczenie, 
op�aty, 
podatki
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Do opon regionalnych na oś przednią 
– HSR2 w rozmiarze 385/65 R 22,5, 
315/70 R 22,5 i 315/80 R 22,5 dołączy-

ła najnowsza wersja XL. Dzięki zastosowaniu 
specjalnego procesu nawijania opasania, opo-
na HSR2 XL jest dostosowana do wykorzysta-

Nowe opony zimowe ze spe-
cjalną, zwiększoną możli-
wością obciążania są do-

stosowane do rosnącej masy po-
jazdów z silnikami Euro 6. Nowe 
rozmiary to: 315/70 R 22,5 XL, 
315/60 R 22,5 XL i 355/50 R 22,5 
XL. Opony HSW2 Scandinavia 
w rozmiarze 355/50 R 22,5 XL będą 
mogły być wykorzystywane w po-
jazdach o obciążeniu osi do 8 t.
Dodano również trzy wersje XL 
dwóch nowych niskoprofi lowych 
opon w rozmiarach 295/60 R 22,5 
i 315/60 R 22,5 dla osi jezdnej. 

Wszystkie opony na oś kieru-
jącą z nowej serii Scandinavia 2 
mają inteligentny wzór bieżnika, 
zapewniający optymalny kontakt 
z drogą na różnych nawierzch-
niach, dzięki licznym rowkom 
wzdłużnym, poprzecznym i na-
cięciom. Mocno żebrowany pro-
fi l tworzy krawędzie, zapewnia-
jące przyczepność na śliskich na-
wierzchniach i wsparcie bocz-
ne. Miękka mieszanka bieżni-
ka, którą opracowano specjalnie 
na potrzeby nowych opon zimo-
wych, zapewnia szczególnie do-

Wyd�u�enie przebiegów, do-

bre parametry jazdy na mokrej na-

wierzchni i wysoka wytrzyma�o�� to 

cechy nowych opon, które obni�aj� 

koszt ich u�ytkowania w przelicze-

niu na kilometr. RHT II charaktery-

zuje si� niskimi oporami toczenia 

i cichobie�no�ci�. W ofercie znajdu-

je si� te� opona o podwy�szonej no-

�no�ci do 10 t. 

Nowe opony maj� zoptymalizo-

wany, wielok�towy kszta�t bie�nika, 

mocne �ebra barkowe i zygzakowa-

te rowki. Zapewnia to równomierne 

i optymalne zu�ycie, odporno�� na 

�cieranie barków oraz trwa�o�� pod-

czas manewrów. Kszta�t rowków 

minimalizuje ryzyko klinowania si� 

kamieni i poprawia hamowanie na 

mokrej nawierzchni. 

Nowy sk�ad mieszanki i zwi�k-

szona o 15% obj�to�� gumy po-

prawi�y przebiegi. Bie�nik jest 

o 10 mm szerszy i 8% g��bszy ni� 

w poprzedniczce. Przy ich konstruk-

cji korzystano z technologii Good-

year Max i KMax. KMax wyd�u�y� 

przebiegi, poszerzy� zastosowanie 

i poprawi� trwa�o�� struktury. 

Opony RHT II porównano z po-

przedni� generacj� oraz z oponami 

konkurenta. W próbie wzi��a udzia� 

hiszpa
ska firma Penyafort z trój-

osiow� cystern� Spitzer do przewo-

zu materia�ów sypkich. Opony po-

przedniej generacji RHT wymaga-

�y wymiany �rednio po 129 tys. km 

(brano pod uwag� opony na trzeciej 

osi naczepy). RHT II osi�ga�y ten 

sam poziom zu�ycia �rednio po 179 

tys. km, a produkty konkurenta po 

155 tys. km. Oznacza to, �e opony 

Regional RHT II maj� o 39% d�u�-

sz� �ywotno�� od opon poprzedniej 

generacji i o 19% od konkurenta. 

W podobnej próbie z udzia�em 

francuskiej firmy Transports Coing 

i trójosiowej naczepy kurtynowej 

Kaiser, wyniki by�y nast�puj�ce: 

�rednio 115 tys. km dla RHT, 139 

tys. dla RHT II i 125 tys. dla kon-

kurentki. Przek�ada si� to na 21% 

przewag� �ywotno�ci opon RHT II

nad poprzedniczkami i 12% nad 

konkurentk�. Próby powtórzono na 

kilku kompletach opon, aby zapew-

ni� obiektywizm wyników. Przewi-

dywana �rednia �ywotno�� opo-

ny RHT II na pierwszej osi nacze-

py wynios�a do 250 tys. km we flocie 

Penyafort i do 190 tys. km we flo-

cie Coing. W obu przypadkach nie 

stwierdzono ubytków ani p�kni�� 

bie�nika, a zu�ycie by�o równomier-

ne. Próby prowadzono od pa�dzier-

nika 2009 r. do marca tego roku. 

Dowiod�y one, �e opony RHT II wol-

niej si� zu�ywaj� i maj� ni�sze opo-

ry toczenia ni� g�ówny konkurent, 

lepsze parametry hamowania i ni-

ski poziom ha�asu (tylko 71 dB(A)). 

Nowe opony b�d� dost�pne 

w nast�puj�cych rozmiarach: 385/65

R 22,5 (równie� wersja o podwy�szo-

nej no�no�ci), 435/50 R 19,5, 385/55 

R 22,5, 425/65 R 22,5 (marzec 2012), 

445/65 R 22,5 (kwiecie
 2012).

Dzi�ki wy�szej no�no�ci w opo-

nie RHT II 385/65 R 22,5, lek-

kie naczepy dwuosiowe stano-

wi� konkurencj� dla trzyosio-

wych. Mimo mniejszej �adowno-

�ci, naczepa tandem mo�e by� 

o oko�o ton� l�ejsza od trzyosiowej. 

Zabiera zatem tylko o 1000 kg �a-

dunku mniej. Koszty jej u�ytkowania 

mog� by� ni�sze (kó� jest mniej!), 

chocia� ona sama oferuje niemal 

takie same walory, jak trzyosiowa. 

Opona o podwy�szonej no�no-

�ci ma now� osnow�, zaprojekto-

wan� z my�l� o obni�eniu tempe-

ratury wewn�trznej, co wyd�u�a �y-

wotno��. Przy jej konstruowaniu 

Goodyear wspó�pracowa� z firm� 

Schmitz Cargobull. 

Opony Regional RHT II mo�na po-

nownie rowkowa� i bie�nikowa�. �

Regionalne nowo�ci
Nowa opona regionalna HSR2 XL 
na o� przedni� dzi�ki no�no�ci 
osi do 10 t jest przystosowana 
do zastosowania w ci��arówkach 
spe�niaj�cych normy emisji 
spalin Euro 6.

nia w pojazdach z wysoko położonym środkiem ciężkości. Opona ma 
sztywną strukturę, poprawiony opór toczenia i znacząco wydłużony 
czas użytkowania. Drugą nowością w gamie Continentala jest HTR2 
w rozmiarze 385/55 R 22,5. Przeznaczona ona jest do zastosowania 
w zoptymalizowanych pod względem ładowności przyczepach i nacze-
pach. Zmniejszenie profi lu do rozmiaru 55, pozwala zwiększyć całko-
witą wysokość naczepy o 35 mm, co zwiększa przestrzeń ładunkową. �

Nowe rozmiary na zim�
Opony zimowe Continental Scandinavia drugiej 
generacji do ci�gników siod�owych, 
przyczep i naczep w nadchodz�cym sezonie 
zimowym b�d� mia�y pi�� nowych rozmiarów.

brą przyczepność na lodzie i ubi-
tym śniegu. Szerokie żebrowa-
nie na barkach daje optymalne 
wsparcie w przypadku działania 
sił bocznych pojawiających się 
w rogach. 

Podczas użytkowania opony 
Scandinavia zmieniają swój cha-
rakter dzięki dwufazowej konfi -
guracji bieżnika. W zimie opo-
na Scandinavia z maksymal-
ną liczbą krawędzi przyczep-
nych zapewnia dobrą przyczep-
ność. W miarę zużywania, wzór 
bieżnika zmienia się we właści-
wy dla opony letniej. Dzieje się 
tak dzięki znacząco większej za-
wartości gumy, co ma pozytyw-
ny wpływ na nośność, stabilność 
jazdy i zużycie paliwa. �

Nowo opracowana 
opona do przyczep 
HTR2 385/55 R 22,5 
ma teraz wysoko�� 
profilu mniejsz� 
o 35 mm.

Seria Continental Scandinavia 2 
zostaje uzupe�niona o pi�� 
nowych, niskoprofilowych opon 
o zwi�kszonej no�no�ci. 

D�u�sze 
przebiegi 
i wy�sza 
no�no��
Goodyear wprowadza now� generacj� opon nacze-
powych do przewozów regionalnych – Regional RHT II. 
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Polega na przewozie ładunku za po-
mocą co najmniej dwu środków 
należących do odmiennych gałę-

zi transportu (drogowy, kolejowy, wodny, 
lotniczy) z zachowaniem jednego warun-
ku: ładunek musi cały czas znajdować się 
w jednej i tej samej jednostce transportowej. 

Jednostka transportowa to ładunek 
zbiorczy, utworzony z wielu mniejszych, 
przystosowany do mechanicznego przeła-
dunku i składowania. Najczęściej spotyka-
ne jednostki to kontener i paleta. Jednost-
ką transportową jest nadwozie wymienne, 
pojemnik specjalny, a może być nią tak-
że naczepa lub cały zestaw z przyczepą lub 
naczepą. Wystarczy, że w całości znajdzie 
się na statku lub wagonie kolejowym. 

Chroni�c natur�

Poznawszy istotę transportu kombino-
wanego, bez trudu można wymienić jego 

rodzaje: drogowo-morski, drogowo-lot-
niczy czy szynowo-drogowo-lotniczy. 
Współcześnie gorące dyskusje wywołuje 
transport drogowo-kolejowy. Nawołuje się 
do niego znanym hasłem „TIR-y na tory”. 
Według jego zwolenników, za pomocą ko-
lei można ograniczyć ruch ciężarówek. 
Głównym argumentem „za” jest ochrona 
środowiska naturalnego, przede wszyst-
kim poprzez zmniejszenie emisji spalin. 
Rzadziej wspomina się o zwiększeniu bez-
pieczeństwa na drogach i ochronie zdro-
wia i życia ludzi. 

Idea wygląda atrakcyjnie. Lecz realiza-
cja nastręcza kłopotów natury technicznej 
i fi nansowej. Należy wybudować właści-
wie wyposażone terminale przeładunko-
we. Ich wydajność musi odpowiadać nasi-
leniu ruchu towarowego. Z punktu widze-
nia klienta oczekującego na towar, każdy 
przeładunek to przerwa w podróży – stra-
ta czasu. Siłą rzeczy eliminuje to transport 

Nie opuszczaj�c jednostki
Z transportem kombinowanym mamy do czynienie cz��ciej, ni� mo�na 
by przypuszcza�, posi�kuj�c si� potoczn� wiedz�.

Terminal prze�adunkowy, w którym kontenery, nadwozia wymienne i naczepy 
w�druj� na tory i z powrotem. Wiek „jednostek transportowych”, jak wszystkich 

opakowa� u�ywanych wielokrotnie, mo�na okre�li� po stopniu zu�ycia.

kombinowany z krótkich, a nawet średnich 
dystansów. 

Dla odbiorcy końcowego znaczenie ma 
również ryzyko uszkodzeń towaru, jakie 
stwarza przeładunek. Równoważy je sto-
sunkowo wysokie bezpieczeństwo trans-
portu kolejowego, w którym zagroże-
nie wypadkiem jest małe w porównaniu 
z transportem drogowym. Za to kradzieżą, 
niestety, relatywnie duże. 

Innym aspektem, wpływającym na 
koszty i opłacalność transportu kombi-
nowanego jest stosunek masy towaru, do 
masy przewożących go środków transpor-
tu. Im lżejszy jest pojazd, tym więcej ener-
gii może być przeznaczone na przemiesz-
czenie ładunku, co polepsza rentowność 
przewozu. W końcu nikt nie płaci za to, 
że jeżdżą ciężarówki i wagony, tylko za to, 
że z punktu A do B trafi a towar. Tymcza-
sem w transporcie kombinowanym masa 
jednostki transportowej sumuje się z masą 
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środka transportu i konsumuje stosowną 
do tego porcję energii, zużywaną na wy-
konanie przewozu. Bardziej opłaca się cią-
gnąć wagon jabłek niż wagon z kontene-
rem z jabłkami, o wagonie z ciężarówką 
wyładowaną jabłkami nie wspominając. 
Właśnie w przypadku przewozu koleją ca-
łych zestawów z naczepą, stosunek masy 
środka transportu do ładunku jest wyjąt-
kowo niekorzystny. Dodatkowym wydat-
kiem jest konieczność zapewnienia trans-
portu dla kierowców przewożonych cięża-
rówek. 

Zważywszy na koszty budowy i eksplo-
atacji terminali oraz wymagania dotyczące 
czasu, bezpieczeństwa i kosztów przewo-
zu, okazuje się, że transport kombinowa-
ny jest obwarowany szeregiem ograniczeń. 

Dostosowuj�c

Ciężarówki, przyczepy i naczepy stoso-
wane w transporcie kombinowanym dro-
gowo-kolejowym zwykle muszą być przy-
stosowane do specyfi cznych wymagań. Ich 
źródłem są jednostki transportowe, które 

trzeba przewieźć, bądź konieczność dopa-
sowania pojazdu do przewozu koleją. 

Pomijając przewóz palet, transport dro-
gowo-kolejowy może polegać na: 
� przewozie kontenerów lub nadwozi wy-

miennych, 
� przewozie naczep w wagonach kiesze-

niowych, 
� przewozie zestawów samochodowych 

na wagonach niskopodłogowych, 
� transporcie bimodalnym, czyli sformo-

waniu składu pociągu z naczep przysto-
sowanych do umocowania na przygoto-
wanych do tego wózkach wagonowych. 
Kontenery zwykle podróżują na nacze-

pach. Prosta z pozoru konstrukcja tych 
naczep musi być dostosowana do prze-
wozu standardowych kontenerów 20-, 
40- i 45-stopowych. Kontenery mocowa-
ne są do płaskiej od góry ramy, wyposa-
żonej w odpowiednio rozmieszczone złą-
cza kontenerowe (zaczepy). Aby umożli-
wić wygodny transport kontenerów róż-
nej wielkości, stosuje się naczepy rozsu-
wane. Przewóz kontenerów typu „high 
cube” (o zwiększonej objętości) umożli-

wiają naczepy z obniżoną podłogą i cha-
rakterystyczną „łabędzią szyją” na prze-
dzie. Eksploatacja naczep podkontenero-
wych jest dość brutalna. Są one ładowa-
ne i rozładowywane mechanicznie w za-
tłoczonych portach i dużym pośpiechu. 
Dlatego muszą odznaczać się dużą wy-
trzymałością i starannością wykonania, 
co wpływa na ich koszt. Naczepa ma rów-
nież sporą masę własną, jak na jej „ażuro-
wą” budowę. 

Masa i cena są również wadami pojaz-
dów przewożących nadwozia wymienne. 
Podobnie jednak, jak w przypadku kon-
tenerów, nadwozia oferowane są w znor-
malizowanych rozmiarach, różniących się 
długością. Najpopularniejsze są krótkie 
nadwozia klasy C (dł. 7,15 m) oraz długie 
klasy A (dł. 12,3 m). 

Wygodny przeładunek nadwozi umoż-
liwiają ich rozkładane nogi podporowe. 
Czas za- i rozładunku jest krótki. Niepo-
trzebne są urządzenia przeładunkowe, 
a nadwozie można zostawić po prostu na 
równym kawałku placu z utwardzoną na-

Naczepa, któr� mo�na przewozi� w wagonach kieszeniowych ma wyra
nie 
oznaczone punkty, w których mog� j� chwyci� kleszcze suwnicy czy podno�nika. 

Rozsuwana naczepa podkontenerowa Schmitz, 
przystosowana do przewozu kontenerów 45-stopowych.

Nadwozie wymienne przystosowane do przewozu 
kontenerów lotniczych. W pod�odze s� rolki, po 
których mo�na przesuwa� kontener. Na miejscu 
przytrzymuj� go belki mocowane do �cian oraz 
rozk�adane blokady w pod�odze.

Sk�adana tylna belka i os�ony boczne oraz zwijane 
chlapacze to drobne akcesoria umo�liwiaj�ce 
przewóz naczepy w wagonie kieszeniowym. 
Znacznie istotniejsze jest wzmocnienie podwozia, 
pozwalaj�ce na bezpieczny prze�adunek. 

„Jednostki transportowe” mog� by� 
wyposa�one zgodnie z wymaganiami 
stawianymi przez �adunek. Nadwozia 
wymienne wyst�puj� najcz��ciej jako 
kurtynowe, furgonowe lub ch�odnicze. 
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ostatni wagon i przejeżdża o własnych si-
łach do czoła składu pociągu. Za nią na-
stępna i kolejna. Niemożliwe jest szybkie 
rozładowanie dowolnej ciężarówki. Pierw-
szy, a czasem również ostatni wagon nisko-
podłogowy wyposażony jest w urządzenia, 
pozwalające połączyć je z innymi, typowy-
mi wagonami. Zaletą tego rozwiązania jest 
możliwość przewozu zwykłych zestawów 
z typowymi naczepami. 

W czerwcu 2010 r. ruszył w Lipsku in-
nowacyjny terminal fi rmy CargoBeamer, 
który pozwala przeładowywać typowe 
naczepy i w dowolnym momencie zdjąć 
którąkolwiek z nich z wagonu. Najpierw 
kierowca wjeżdża zestawem na specjalną 
platformę, do której jest mocowana na-
czepa. Zostawia ją i odjeżdża. Platforma 
jest przesuwana na wagon. Załadunek od-
bywa się z boku i cały skład może być ła-
dowany i rozładowywany za jednym za-
machem – o ile terminal jest dostatecz-
nie długi. 

Transport bimodalny, w którym na-
czepy są integralną częścią składu pocią-
gu wymaga stosowania pojazdów o od-

wierzchnią. Przeładowując nadwozie z sa-
mochodu na wagon kolejowy potrzeb-
ny jest naturalnie podnośnik lub suwnica. 
Nadwozie, tak jak kontener, można usta-
wić w dowolnym miejscu składu i w każ-
dej chwili stamtąd zabrać. Ułatwiony jest 
więc rozładunek stopniowy, w kilku nastę-
pujących po sobie punktach. 

Taki rozładunek jest również możliwy 
w przypadku naczep ustawianych przez 
podnośnik na wagonach kieszeniowych. 
Postawienie naczepy na zwykłym wago-
nie-platformie spowodowałoby, że po-
ciąg przekroczyłby dopuszczalną wyso-
kość, tzw. skrajnię kolejową. Dlatego sto-
suje się wagony z zagłębieniem, „kiesze-
nią” na osie naczepy i gniazdem do umo-
cowania sworznia królewskiego. Sama na-
czepa ma składaną belkę przeciwnajazdo-
wą z tyłu oraz specjalne, wyraźnie zazna-
czone punkty, które umożliwiają jej bez-
pieczne unoszenie. Musi być również od-
powiednio solidnie zbudowana. 

Przewożenie całych zestawów jest moż-
liwe na wagonach niskopodłogowych. Za 
pomocą rampy ciężarówka wjeżdża na 

powiednio wytrzymałej ramie, wypo-
sażonych w elementy łączące je z wóz-
kiem kolejowym oraz przewody i złącza 
do podłączenia do instalacji elektrycz-
nej i pneumatycznej pociągu. Zawiesze-
nie musi być pneumatyczne i mieć od-
powiednio duży skok. Uniesienie nad-
wozia z jego pomocą pozwala połączyć 
naczepę z wózkiem. Potem koła „wcią-
gane” są pod spód i blokowane, aby nie 
miały kontaktu z podłożem. Tworzenie 
składu odbywa się stopniowo, tak samo 
jego rozformowanie. Transport bimo-
dalny nie potrzebuje specjalnych urzą-
dzeń przeładunkowych, pozwala do-
brze wykorzystać długość składu pocią-
gu i zmniejsza jego masę własną. Jednak 
sama naczepa dostosowana do włączenia 
w skład ma masę o około tonę większą 
niż analogiczna, zwyczajna. 

W skali globalnej, transport kombinowa-
ny sprzyja przyspieszeniu przepływu towa-
rów i obniżeniu kosztów transportu. Ma uza-
sadnienie ekonomiczne na dużych odległo-
ściach i dotyczy to również transportu dro-
gowo-kolejowego. Chyba, że warunki natu-
ralne i wrażliwość ekologiczna rządów skła-
nia do przerzucenia „TIR-ów na tory”, jak 
w Austrii czy Szwajcarii. Jest to jednak kosz-
towne rozwiązanie, które wymaga nie tyl-
ko właściwych rozwiązań technicznych, 
ale również wykwalifi kowanej i odpo-
wiedzialnej kadry: kierowców, operato-
rów urządzeń przeładunkowych i koleja-
rzy. To zaś kłóci się z tendencją do trak-
towania pracowników, jako zużywają-
cego się i łatwego do zastąpienia narzę-
dzia. Tym sposobem rozwój transpor-
tu kombinowanego wiąże się nie tylko 
z działaniami na rzecz ochrony środowiska, 
czy optymalizacji przewozów, ale również 
z etyką biznesu. � 

Micha� Kij
Fot. M. Kij, CargoBeamer, Schmitz-Cargobull

Nie wszystkie kontenery to pude�ka. Kontener 
zbiornikowy o znormalizowanych wymiarach 
na naczepie Van Hool.

CargoBeamer proponuje nowy, szybki sposób za�adunku i przewozu 
standardowych naczep w specjalnie przystosowanych wagonach kolejowych. 
Po zamocowaniu naczepy na platformie, ca�o�� wsuwana jest na wagon. 

Gniazdo wagonowe, 
do którego mocowany jest 
sworze� naczepy.

Zaczep do mocowania kontenera. Mechaniczny za- 
i roz�adunek sprawia, �e wszystkie elementy naczepy 
musz� odznacza� si� du�� wytrzyma�o�ci�.

www.truck-van.pl

2/201230 TruckTruckVan&

RYNEKRYNEKTransport kombinowanyTransport kombinowany



PRZEGL�D NACZEPPRZEGL�D NACZEP
PODKONTENEROWYCHPODKONTENEROWYCH

 F IRMA
ZAKRES US�UG

CMT 

Emika 

Fliegl 

Istrail 

Kässbohrer 

Kögel 

Krone

LAG

Mega 

Montracon

Pacton 

Schmitz 

Schwarzmüller 

Sommer 

Trailor 

Wielton 

Trailis/Zas�aw 

Zorzi

reklama
KRONE 
- 132x185 mm

www.krone-values.com 
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH  Tel.: +49 (0)5951 2 09-0  info.nfz@krone.de

To bardzo odpowiada zawodowym 
kierowcom z Europy. Obiecujemy.

To tylko pięć z licznych powodów tego, że 
wśród zawodowych kierowców jest coraz więcej 
zwolenników Krone. Praktyczne rozwiązania 
i łatwa obsługa pomagają zaoszczędzić czas i 
minimalizują ryzyko urazów kierowcy.
Dalsze szczegóły na stronie:
www.krone-values.com

Koncepcja wartościowych kompo-
nentów:  Osie i mechanizm jezdny 
naszych naczep to wyłącznie seryjne 
komponenty renomowanych produ-
centów dbających o jakość. Wszystko 
z jednego źródła, więc nie ma mowy 
o mieszanych częściach, dzięki cze-
mu koszty eksploatacji są niższe. 

Koncepcja bezpieczeństwa: Każda 
naczepa Krone posiada certyfi kat 
niezależnie od rodzaju ładunku. 
Dzięki systemowi Multi Lock fi rmy 
Krone przewoźnik może elastycznie 
decydować o rodzaju przewożonych 
ładunków, zarówno w przypadku drob-
nicy, stali, napojów (beczek z napojami) 
czy innych towarów. Na próżno szukać 
tej zalety u konkurencji. Tak samo jak i 
wielu innych. 

Koncepcja stabilności nadwozia: 
Stabilna ściana czołowa, pełna, trzy-
częściowa, przykręcona do uniesio-
nego przedniego płaskownika ramy, z 
seryjną ochroną gumowym odbojem 
do zabezpieczenia przyłączy naczepy. 
Ściana czołowa dodatkowo zaopa-
trzona jest w stabilne kłonice boczne i 
oryginalny dach przesuwny Edscha.

Koncepcja wzrostu wydajności: 
Minimalne koszty eksp-
loatacyjne. Dla wszystkich 
produktów, opuszczających 
nasz zakład, obowiązują te 
same cele. Obniżenie kosztów 
eksploatacji, wzrost wydajności 
i utrzymanie wartości.

Koncepcja zachowania 
wartości: 
KTL plus proszek. Ekologiczne 
kataforetyczne lakierowanie 
zanurzeniowe z późniejszym 
powlekaniem proszkowym jest 
naszą stałą odpowiedzią na 
korozję i uderzenia kamieni. Z 
10-letnią gwarancją na uszkod-
zenia spowodowane korozją. 

5 ARGUMENTÓW ZA KRONE

600 z�
Tu jest miejsce Tu jest miejsce 
    na Twoj� reklam�!

ZADZWO�: tel. 22 213 88 28

reklama@truck-van.pl
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S ą jednak miejsca, gdzie jest wyglą-
dany i oczekiwany. A co najważniej-
sze szybko usuwany. Szczególnie wy-

soki poziom bezpieczeństwa w każdych wa-
runkach pogodowych musi zapewniać auto-
strada. Klient płaci, klient wymaga. Powinno 
być równo, czysto i bezpiecznie. Ważne jest 
zatem, żeby ten kto odpowiada za stan na-
wierzchni, dysponował najlepszym sprzętem. 

Za�oga w gotowo�ci

Tuż przed oddaniem do eksploatacji ko-
lejnego odcinaka autostrady A2 Nowy To-

myśl – Świecko, spółka Autostrada Eksplo-
atacja – Obwód w Białym Murze odebrała 
8 z 17 zamówionych pojazdów, które mają 
zapewnić odpowiedni stan nawierzch-
ni drogowej w okresie zimowym – sześć 
MAN-ów TGS i dwa TGM. Każdy obwód 
znajduje się mniej więcej po środku odcin-
ka (ok. 50 km), który ma pod swoją opie-
ką. Pół godziny po rozpoczęciu opadów 
śniegu pługi muszą być w akcji. W ciągu 2 
godzin od momentu zaprzestania opadów 
śniegu cały odcinek powinien być posprzą-
tany. Autostrada Eksploatacja ma własną 
stację meteorologiczną, dzięki czemu in-

formacje na temat zjawisk pogodowych 
docierają do niej błyskawicznie. O tym, 
czy należy posypywać drogę solą, czy nie 
decyduje mistrz, wspomagany przez cen-
trum zarządzania na autostradzie, które 
pracuje 24 godziny na dobę. Zatrudnieni 
w nim ludzie nieustannie zbierają infor-
macje o aktualnej sytuacji. Dodatkowo 
podczas sezonu zimowego dyżur pełni ko-
ordynator akcji zimowej.

Autostrada Eksploatacja pracuje 
w trzech systemach. Na obwodzie utrzy-
mania jest system dwuzmianowy, a zimą 
równoważny 12/12 godzin i dodatkowo 

Walka z �ywio�em

Najwi�kszym wrogiem „drogowców” jest �nieg. Pojawia si� nie wiadomo sk�d, znienacka.

Daniel Dobrza�ski,
prezes HMF Polska

�uraw HMF 1310-K3, 
który rozpocz�� pra-
c� przy obs�udze au-
tostrady A2 na od-
cinku Nowy Tomy�l 
– 	wiecko stanowi 

pierwsz� z trzech dostaw HDS-ów dla fir-
my Autostrada Eksploatacja S.A. Na po-
zosta�e dwa �urawie HMF b�dziemy mu-
sieli jeszcze troch� poczeka�, bo planowo 
na autostradzie pojawi� si� w trzecim try-
mestrze 2012 roku. Zakup urz�dze
 HMF 
przez firm� Autostrada Eksploatacja to 
wynik coraz wi�kszego udzia�u du
skie-
go producenta �urawi w realizacji projek-
tów dotycz�cych obs�ugi infrastruktury au-
tostrad. W tym konkretnym przypadku ja-
ko�� sprz�tu oraz wielozadaniowo�� kom-
pletnej maszyny, a tak�e dodatkowe stero-
wanie z platformy sta�y si� istotnym czyn-
nikiem podczas wyboru �urawi HMF.

Wszystkie MAN-y TGS zosta�y wyposa�one w p�ugi czo�owe ze sk�adanym segmentem, 
co u�atwia przemieszczanie si� pojazdu, jednocze�nie zapewniaj�c maksymaln� 
efektywno�� podczas od�nie�ania.
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są ustalane dyżury. W razie potrzeby dy-
żurujący pracownicy muszą w ciągu pół-
godziny stawić się w miejscu pracy.

Specjalny ekwipunek

W Obwodzie Biały Mur na wypo-
sażeniu jest teraz sześć MAN-ów TGS 
6×4 o dmc 26 t. Napędzają je 400-kon-
ne silniki, które współpracują z manu-
alnymi, 16-biegowymi skrzyniami. Do 
TGS-ów dołączyły też dwa TGM-y 4×2 
o dmc 18 t, napędzane 290-konnymi sil-
nikami. Wyposażono je również w ma-
nualne skrzynie biegów, o 9 przełoże-
niach. Wszystkie zamówione pojazdy 
mają specyfi kację zgodną z wytyczny-
mi z centrali MAN-a w Monachium i in-
formacjami, jakie dostarczono z Austrii 
– gdzie również pracują MAN-y przy 
utrzymaniu autostrady. W wielu przy-
padkach standard został nawet przekro-
czony w stosunku do zapytania oferto-

wego. Wszystkie samochody mają dodat-
kowy, podgrzewany fi ltr paliwa z sepa-
ratorem wody, pojedynczą, wzmocnio-
ną tarczę sprzęgła, pompy hydrauliczne 
i przystawki odbioru mocy, dzię-
ki którym cały osprzęt zimowy dzia-
ła. Wzmocniono również amortyza-
tory. Zastosowano paraboliczne, wzmoc-
nione zawieszenie przednie 9,5 t
(TGM – 7,5 t). Tylne zawieszenie rów-
nież wzmocniono do 26 t (TGM 
23 t) i zastosowano zwolnice w pia-
stach kół oraz blokady mechanizmów 
różnicowych. Dodatkowo zamonto-
wano opony o większej o 15% wytrzy-
małości, dedykowane dla służb zimo-
wych. Wszystkie pojazdy wyposażono 
w układ stabilizacji toru jazdy ESP. 
Kabiny są dzienne, 3-osobowe, z prze-
szkleniem na tylnej ścianie, które 
ułatwia kontrolę oprzyrządowania. Po-
jazdy mają również zamontowane oświe-
tlenie specjalnie dla służb zimowych. 

Zabudowy dostarczyła fi rma KH-
Kipper. W sumie wśród 17 zamówio-
nych pojazdów jest 12 skrzyń i 5 wy-
wrotek trójstronnych, wszystkie z kla-
po-drzwiami.

Trzy z zamówionych pojazdów MAN 
TGS mają mieć zamontowany żuraw, dla-
tego będą wyposażone w dodatkową przy-
stawkę mocy i krótszą o metr zabudowę 
samowyładowczą. Żuraw HMF ma dwa 
rodzaje łyżek Kinshofer o pojemności 150 
i 450 l, które mają służyć do prac ziem-
nych, oraz widły paletowe, które przyda-
dzą się podczas przewozu towarów spa-
letyzowanych. Żuraw sprawdzi się rów-
nież wiosną i latem. Po zamontowaniu na 
nim ramienia koszącego, pojazdy bez pro-
blemu radzą sobie z koszeniem trawy, któ-
ra rośnie na skarpach wzdłuż drogi. Sa-
mochód jadąc dołem, a potem górą pozo-
stawia tylko małe fragmenty, np. przy słu-
pach, które trzeba dokaszać ręcznie.

Renata Rychlewska, 
mened�er PR, 
Autostrada 
Eksploatacja

Ludzie cz�sto dziwi� si�, dla-
czego sypiemy sol�, cho� 
nie zacz�� pada� �nieg. My 
doskonale wiemy, kiedy jest 
w�a�ciwy moment. Musimy

dzia�a� wyprzedzaj�co. Nie mo�emy dopu�ci� 
do powstania na jezdni lodu. Nie oszcz�dza-
my na bezpiecze
stwie. W sezonie 2010/11 by�a 
bardzo ci��ka zima. Zu�yli�my wtedy 16 000 t 
soli – to bardzo du�o, ale takie by�y wtedy potrze-
by. U�ywamy soli zwil�onej solank�, dzi�ki cze-
mu sól przywiera do jezdni, wi�c jest bardziej wy-
dajna i skuteczna, a dodatkowo ekologiczna, bo 
nie jest wywiewana poza jezdni�. Nie korzystamy 
z piasku, gdy� zatyka on studzienki. A przede wszyst-
kim jest mniej skuteczny. Stosowanie soli znacznie 
podnosi poziom bezpiecze
stwa w czasie zimy. 

Zabudowy wywrotki i skrzyniowe dostarczy�a firma KH-Kipper. W wersji 
z �urawiem zamontowano o metr krótsz� wywrotk� i posypywark� o mniejszej pojemno�ci 
– 6 m3 (w pozosta�ych TGS-ach 8 m3).

Boczny p�ug w po��czeniu z czo�owym umo�liwia od�nie�enie 
jednocze�nie dwóch pasów ruchu. Na trzech z zamówionych pojazdów 
zamontowano równie� �uraw HMF, który znajduje zastosowanie przy 
pracach ziemnych, koszeniu, a nawet za�adunku towarów na paletach.

Po sezonie zimowym ca�y osprz�t 
mo�na �atwo zdemontowa� 
i w pe�ni korzysta� ze skrzy� 
�adunkowych czy wywrotek.

Kierowca ma pod r�k� 
wszystkie sterowniki 
potrzebne do obs�ugi 
sprz�tu zimowego.
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Maciej Przyby�, 
przedstawiciel handlowy, MAN Truck & Bus Polska, 
Region Zachód, odpowiedziany za kontrakt z AESA

Negocjacje dotycz�ce tego kontraktu trwa�y rok. Zamówione po-
jazdy b�d� dostarczone w dwóch turach. W 2011 r. przekazali�my 
8 pojazdów, a w 2012 dostarczymy pozosta�e 9. Wszystkie ��cznie 
z zabudowami zosta�y obj�te 36-miesi�czn� gwarancj� z limitem do 
450 tys. km. Dodatkowo stworzyli�my specjalny pakiet serwisowy 
oraz zapewniamy szkolenie dla pracowników z zakresu obs�ugi za-

kupionego sprz�tu. Na 225-kilometrowym odcinku autostrady, którym opiekuje si� Autostra-
da Eksploatacja znajduje si� sze�� autoryzowanych serwisów MAN. 	rednia odleg�o�� od 
zjazdu z autostrady do punktu warsztatowego wynosi 41 km. To równie� mia�o znaczenie 
podczas wyboru naszych pojazdów.

W�odzimierz Matczak, 
dyrektor ds. eksploatacji i utrzymania autostrady, 
Autostrada Eksploatacja 

Wybrali�my MAN-y z trzech powodów. Pierwszy to wysoka jako��, 
dobra opinia i niezawodno��. Byli�my w stanie to zweryfikowa� na 
podstawie ocen zebranych w innych firmach zajmuj�cych si� utrzy-
maniem dróg w ca�ej Europie. Mamy kontakty z firmami francuskimi, 
niemieckimi, w�gierskimi i austriackimi. Mogli�my zobaczy�, czym 
oni dysponuj�. Skorzystali�my z ich do�wiadcze
 w tej kwestii. 
MAN-y s� u�ywane w naszej siostrzanej firmie na W�grzech i w Au-

strii, gdzie zdoby�y bardzo dobr� opini�. A my potrzebowali�my samochody, które b�d� nam 
niezawodnie s�u�y�y przez d�ugie lata. Du�e znaczenie mia� te� serwis. Szukali�my marki, 
która ma blisko autoryzowany warsztat. Jest to szczególnie wa�ne zim�: kiedy wyst�pi jaki� 
problem, dobrze gdy serwis jest w pobli�u. Naszym najwi�kszym zmartwieniem jest sól. Dla-
tego wa�ne dla nas by�o równie� odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne i sprawne usu-
wanie usterek wywo�ywanych przez sól, np.: w instalacjach, elektronice, o�wietleniu. Dodat-
kowym atutem s� umowy serwisowe, gwarantuj�ce nam szybk� napraw�. W przypadku po-
wa�niejszego uszkodzenia, mamy do dyspozycji samochód zast�pczy. 
Trzecim aspektem branym przez nas pod uwag� by�a cena. A stosunek ceny do jako�ci wy-
pad� w tym przypadku bardzo korzystnie. 
Teraz mamy sprz�t wysokiej klasy, co gwarantuje, �e us�ugi, jakie �wiadczymy na autostra-
dzie, maj� odpowiedni poziom.

Praca zespo�owa

Głównym zadaniem nowozakupionych 
pojazdów jest utrzymanie ciągu główne-
go autostrady. Są więc wyposażone w po-
sypywarki oraz pługi fi rmy Schmidt. Płu-
gi czołowe są specjalnie dostosowane do 
zadań na autostradzie. Składany segment 
przydaje się, gdy samochód musi zjechać 
na drogi lokalne, np. na węźle. Dodat-
kowo zastosowany pług boczny jest po-
trzebny przy odśnieżaniu pasa awaryjne-
go. Gdy jadą dwie solarki, pierwsza zgar-
nia śnieg z szybkiego pasa, a druga jadąca 
tuż za nią z pasa wolnego ruchu i awaryj-
nego. W ten sposób jest usuwany z dro-
gi cały, zalegający śnieg. Dzięki takiemu 
systemowi autostrada jest szybko odśnie-
żona w całości i można zająć się porząd-
kowaniem infrastruktury: dojazdem na 
parkingi czy stacje benzynowe.

Jeżeli węzły autostradowe, które łączą 
się z innymi drogami potrzebują pomocy, 
Autostrada Eksploatacja jej udziela. Waż-
ne jest nie tylko to, żeby bezpiecznie po-
konywać autostradę, ale też bez problemu 
z niej zjechać.

Do pełnej gotowości potrzebna jest 
skrzynia załadowana solą. W Białym Mu-
rze służy do tego wielozadaniowy ciągnik 
Fastrac, który latem zajmuje się pielęgna-
cją przestrzeni zielonych i myciem zna-
ków drogowych. Pojazdami mogą podró-
żować trzy osoby włącznie z kierowcą, ale 
zazwyczaj obsady są jednoosobowe. Po 
sezonie zimowym pługi i solarki zmienia-
ją się np. w kosiarki. Wtedy również ekipa 
porządkowa może być większa i miejsca 
w kabinie są lepiej wykorzystane.

Oprócz świeżo zakupionych MAN-ów 
w Białym Murze na wyposażeniu znaj-
dują się trzy busy, trzy pojazdy patrolo-
wo-interwencyjne z tablicami o zmien-
nej treści zainstalowanymi na dachu, pięć 
samochodów osobowych oraz przyczepy 
sygnalizacyjne, służące do oznakowania 
prac na autostradzie. 

W 2012 r. Autostrada odbierze dzie-
więć pozostałych pojazdów, które wy-
mienią już zużyty sprzęt obsługujący tra-
sę Konin – Nowy Tomyśl. Posypywarki 
i pługi, które są już eksploatowane, będą 
adaptowane i wyremontowane przez fi r-
mę Schmidt. Poprzednie pojazdy są wy-
mieniane po 9 latach. W tym czasie ich 
przebiegi nie przekroczyły 100 tys. km. 
Służba nowo zakupionych MAN-ów jest 
przewidziana na lat 11. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Mniejsze TGM-y dope�niaj� flot�. Maj� tylko p�ugi czo�owe i �wietnie 
sprawdz� si� przy od�nie�aniu dróg dojazdowych, parkingów czy stacji benzynowych. 
Po zako�czeniu zimy pos�u�� do innych prac na etacie wywrotki.
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Francuzi wymyślili małe 
furgonetki, ale to Niem-
cy i Włosi użyli ich jako 

oręża. W roku 2000 zjawił się 
Doblò. Wyróżniał się pojem-
nością ładowni, która w stan-
dardowej wersji furgon wy-
nosiła 3,2 m3. Przewyższał 
tym francuskich konkurentów. 
Model z podwyższonym da-
chem miał rekordowe 3,8 m3. 
W 2003 r. Volkswagen przedstawił 
nowego Caddy. Ten miał „pakę” 
o identycznej objętości 3,2 m3

i dodawał do tego imponującą 
wówczas ładowność 750 kg. 

Po modernizacji w 2005 
roku Fiat zwiększył możliwości 
Doblò. Najcięższe wersje osią-
gały ładowność 775 kg. Jedno-
cześnie pojawił się wydłużony 
Doblò Maxi, który jako furgon 
miał objętość 4 m3. W 2007 r.
długą wersję Caddy Maxi do-
dał do oferty Volkswagen. Jej ła-
downia miała 4,2 m3. 

Zupełnie nowy Fiat Doblò, 
który zadebiutował jesienią 
2009 r. dogonił Caddy Maxi 
wielkością ładowni i przegonił 
ładownością. Może zabrać okrą-
głą tonę. Volkswagen, który od-
świeżył Caddy rok później, na 
razie mówi „pas”. Obydwa mogą 
pomieścić po dwie europalety. 

Na skali entuzjazmu

Pomijając walory praktyczne 
i ogólny schemat budowy, są to 
całkiem odmienne samochody. 
Rzutuje na to nie tylko podej-
ście konstruktorów, ale również 
różnica pokoleniowa. Caddy ni-
gdy nie brylowało nowoczesno-
ścią i od ośmiu lat niewiele się 

zmieniło. Doblò jest świeżuteń-
kie i pod niektórymi względami 
nowatorskie. 

Widać to już w stylizacji. 
Volkswagen po ostatnich zmia-
nach jest bardziej elegancki, ale 
nadal ma monotonną, ciężkawą 
bryłę nadwozia. Jedyne, co może 
się podobać to pewne napięcie, 

zbudowane przez wyoblone, 
gładkie boki i idealnie okrągłe 
nadkola. Z pewnością ten typ 
sylwetki długo nie będzie raził, 
pomimo zmiennych mód. 

Doblò przypomina poprzed-
ni model, ale jest jak najbar-
dziej aktualne, „na czasie”. Do 
tego wręcz dizajnerskie. Po-

Kontrargumenty
Podobno przeciwie�stwa si� przyci�gaj�. 
Doblò i Caddy konkuruj� tak zaci�cie, �e si� do siebie upodabniaj�.
Przynajmniej mo�liwo�ciami przewozowymi.

Mordka czy jajko? Wysoko 
poprowadzona pokrywa silnika 
Fiata jest widoczna zza kierownicy, 
co u�atwia manewrowanie. 

Sportowo albo spokojnie. W autach bior�cych udzia� w porównaniu 
ró�nica jest szczególnie widoczna. Fiat mia� tapicerk� z czerwonymi 
wstawkami, dost�pn� na �yczenie. Funkcjonalnie oba auta s� zbli�one. 
Wska
niki Doblò nie s� tak czytelne, jak Caddy.

kazuje to nawet roboczy fur-
gon Cargo. Uwagę zwraca cie-
kawa linia okien z zamaskowa-
nymi przednimi słupkami i pio-
nowe klamki. Przód ze światła-
mi jakby rozciągniętymi pędem 
i wlot zachłannie łykający po-
wietrze dodają autu życia. Wy-
daje się sympatyczne i przyja-
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dy „kupiło” od Francu-
zów ten sam pomysł. Skła-
dając ściankę w Volkswa-
genie, otrzymuje się 0,5 m3

i 3070 mm długości podłogi. 
Przestrzeń ładunkowa Fia-

ta ma bardziej regularny, pro-
stopadłościenny kształt niż 
Volkswagena. Odpowiada jej
zarysem otwór tylnych drzwi.
Ładownia Caddy i drzwi pro-
wadzące do niej zwężają się ku 
górze. Obie furgonetki mają 
dwuskrzydłowe, asymetrycz-
ne drzwi, które mogą być prze-
szklone. Na życzenie montowa-
na jest uchylana do góry kla-
pa. Odległość między nad-
kolami jest większa o 6 cm 
w Doblò niż w Caddy, przekra-
cza 1,2 m. Europaleta mieści się 
w poprzek. W podłodze Fia-
ta jest sześć, a w Caddy osiem 
uchwytów do mocowania ła-
dunku. Wykładzina ochronna 
wymaga dopłaty. Wśród akce-
soriów Caddy jest wanna o dłu-
gości podłogi, ściśle wpasowu-
jąca się między nadkola. Nada-
je się do przewozu materiałów 
sypkich lub innych, po których 
trudno posprzątać. Jest kwaso-
odporna. Zarówno Caddy, jak 
i Doblò może być wyposażone 
w relingi dachowe. 

W lewej, bocznej ścianie „na-
szego” Doblò, z tyłu były małe 
skrytki na drobiazgi. Caddy 
miał na podłodze przy ścianie 
za bocznymi drzwiami plastiko-
we korytko z zagłębieniem na… 
butelkę! Kuriozalne ustrojstwo, 
ale może komuś się przyda. 

Koło zapasowe i Fiat, i Volks-
wagen mają podwieszone z ty-

cielskie. Trudno uciec od ste-
reotypowych porównań. Caddy 
w stylu „ordnung must sein” 
contra Doblò „mamma mia!”. 

Ciasno, ale tylko z przodu

Wnętrza furgonetek tej kla-
sy są bolesnym wyrazem kom-
promisu. Auto dostawcze wiel-
kości osobowego rzadko speł-
nia wszystkie wymagania kie-
rowcy. Zwłaszcza, jeśli ma 
on ze sobą plik dokumentów 
i drugie śniadanie z termosem 
albo torbę z podręcznymi na-
rzędziami. 

W Doblò i Caddy uczynio-
no wiele, aby usatysfakcjo-
nować użytkownika, ale uda-
ło się to najwyżej połowicz-

Prostok�t lub trapez. 	adownia Fiata i otwór do niej prowadz�cy maj� regularny kszta�t. Caddy 
wyra
nie zw��a si� ku górze. Ma za to wi�cej punktów mocowania �adunku. Do ka�dego z aut 
mo�na zamówi� lewe drzwi boczne oraz unoszon� klap�, zamiast niesymetrycznych drzwi. 
Dost�pne s� równie� szyny systemu mocowania �adunku, montowane wzd�u� �cian bocznych.

nie. Plusem jest duża, płaska 
półka nad oknem. Schowki 
w drzwiach są spore, ale 
w Caddy łatwiej dostępne, po-
mieszczą nie tylko szerokie, ale 
i wysokie przedmioty. Na przy-
kład butelki. Schowki przed pa-
sażerem są w obu autach skrom-
ne, ale zamykane na kluczyk. 
Doblò ma również szeroką, od-
krytą półkę nad schowkiem. Po 
drugiej stronie tablicy rozdziel-
czej, znajduje ona kontynuację 
w postaci małej półeczki, np. na 
telefon. 

Kierowca i pasażer mogą 
się wygodnie usadowić. Fotele 
i kierownica mają spory zakres 
regulacji. Lecz włożenie grubych 
kurtek czy zmiana biegu mogą 
stwarzać okazję do poszturchi-

wania się nawzajem. Oba auta 
mają po dwa miejsca. Jak do 
tej pory tylko Berlingo/Partner 
oferują na życzenie dwuosobo-
wą kanapę pasażerską, co w fur-
gonie zwiększa liczbę miejsc do 
trzech. Doblò ma inny francu-
ski wynalazek: fotel pasażera, 
którego oparcie można złożyć 
na płasko, a potem całość obni-
żyć. Tym sposobem w kabinie 
zyskuje się miejsce na dodat-
kową, sporą paczkę. Jeśli fotel 
jest rozłożony, można coś wsu-
nąć pod jego siedzisko. Po za-
montowaniu składanej częścio-
wo ścianki działowej, o miejsce 
pasażera powiększa się ładow-
nia. Zyskuje się wówczas do-
datkowo 0,4 m3 oraz 3050 mm
na długie przedmioty. Cad-

W obu samochodach oferowane s� 
czujniki cofania. W Volkswagenie zabrak�o 
dodatkowego, panoramicznego lusterka 
wstecznego.
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łu, pod podłogą. Doblò wozi le-
warek w pokrowcu, w kabinie. 
W Caddy jest on umocowany 
do prawego, tylnego naroża ła-
downi. 

	ywio� i �ywot

Silniki porównywanych eg-
zemplarzy mają identyczną po-
jemność skokową i zbliżoną 
moc. Fiat ma znacząco wyż-
szy moment obrotowy i sześcio-
biegową skrzynkę. Volkswagen 
musi zadowolić się pięcioma 
przełożeniami. 

Doblò Maxi jest wyposażone 
standardowo w hamulce tarczo-
we przy obu osiach, tak jak do-
wolna odmiana Caddy. Volks-
wagen ma w standardzie ESP. 
Na zamówienie można dołożyć 
do tego „hill holder”, zapobiega-
jący staczaniu się pojazdu przy 
ruszaniu na wzniesieniu. W Fia-
cie normą jest tylko układ ha-
mulcowy z elektronicznym roz-
działem siły hamowania (EBD) 
oraz ABS. Systemy: ESP, ASR, 
HBA i „hill holder” wymagają 
dopłaty. 

Niezależne przednie zawie-
szenie jest podobne w obu sa-
mochodach, wykorzystuje ko-
lumny MacPhersona. Volks-
wagen ma z tyłu tradycyjną, 
sztywną oś na resorach pió-
rowych. Trwałą i odporną na 
trudy pracy przy pełnym ob-
ciążeniu. Fiat zamontował 
w nowym Doblò niezależne tyl-
ne zawieszenie typu Bi-Link. 
Składa się z wahaczy wzdłuż-
nych, górnych wahaczy po-
przecznych, sprężyn, stabiliza-

Plusy i minusy

 Fiat Doblò Cargo Maxi
zgrabna sylwetka
�wawy silnik
dobre zawieszenie

ma�e schowki w kabinie
ma�y odst�p mi�dzy fotelem kierowcy i pasa�era 
tylko sze�� uchwytów do mocowania �adunku

Volkswagen Caddy Maxi 
ESP w standardzie
staranne, cho� surowe wyko
czenie
wygodne w obs�udze mechanizmy sterowania

przeci�tny uk�ad nap�dowy
�adownia zw��aj�ca si� ku górze
bezduszny styl

Kiesze� w p�askich drzwiach Caddy mie�ci równie� wysokie przedmioty. Tunel �rodkowy 
jest pomys�owo zaprojektowany i ma a� cztery miejsca na kubki – w wersjach osobowych 
dwa ostatnie s�u�� pasa�erom tylnych siedze�. Interesuj�ce, co sk�oni�o projektantów 
do umieszczenia gniazda na butelk� w �adowni? Czy to tylko �lad u�atwie� w technologii 
produkcji ró�nych wersji samochodu?

Klamka tylnych drzwi Doblò pozwala otworzy� je 
szeroko jednym ruchem. Sk�adany fotel pasa�era 
robi miejsce na dodatkowy pakunek. Podstawka 
na dokumenty jest symboliczna. Mo�na 
zanotowa� najwy�ej numer telefonu. 

    Fiat Doblò Cargo Volkswagen Caddy 
 Dane techniczne Maxi 1,6 Multijet 16v Maxi 1,6 TDI

Dmc (kg) 2370 2310
Masa w�asna (kg) 1370 1497
�adowno�� (kg) 1000 813
Obj�to�� �adowni (m3) 4,2 4,2
D�ugo�� �adowni (mm) 2170 2250
Maksymalna szeroko�� �adowni/
mi�dzy nadkolami (mm) 1714/1230 1552/1172
Maksymalna wysoko�� �adowni (mm) 1305 1262
Wysoko�� pod�ogi �adowni nad jezdni� (mm) 545 652
Wymiary drzwi w �wietle: szeroko�� × wysoko�� (mm)
tylnych 1231×1250 1185×1132
bocznych 700×1175 701×1100
Rozstaw osi (mm) 3105 3006
D�ugo��/szeroko��/wysoko�� (mm) 4740/1832/1880 4876/1794/1835
	rednica zawracania (m) 12,5 12,2
Liczba miejsc 2 2
Silnik 1,6 Multijet 16v 1,6 TDI
Liczba cylindrów 4 4
Pojemno�� (cm3) 1598 1598
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 105/77/4000 102/75/4400
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) 290/1500 250/1500÷2500
Skrzynia biegów 6 5
Pr�dko�� maksymalna* (km/h) 164 168
	rednie zu�ycie paliwa* (l/100 km) 5,2 5,7
Pojemno�� zbiornika paliwa (l) 60 60
Opony 195/60R16 195/65R15
Okresy mi�dzyprzegl�dowe (km) 30 tys. 20 tys.
Gwarancja 2 lata 2 lata
Cena podstawowej wersji (z� netto) 61 660 63 151
Warto�� RV po 120 tys. km przebiegu 
i 3 latach eksploatacji** 42,3% 50,8%

* wed�ug danych producenta      **�ród�o: Eurotax

tora oraz amortyzatorów dwu-
stronnego działania. Dzięki nie-
mu Fiat bardzo dobrze trzyma 
się drogi, szczególnie jak na tak 
wysokie auto. 

To ważne, ponieważ silnik za-
chęca do szybkiej jazdy. Żywio-
łowo reaguje na wciskanie gazu. 
Fiat szybko się rozpędza, choć 
trzeba się „namachać” drąż-

kiem skrzyni. Biegi są „krótkie”, 
a skok dźwigni spory. Układ 
kierowniczy jest przedłużeniem 
ręki kierowcy. Nie sprawia nie-
spodzianek. 
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Do jazdy Caddy trzeba się 
przyzwyczaić. Układ kierowni-
czy, przynajmniej na początku 
wydaje się odrobinę nieprecy-
zyjny. Elektroniczne wspoma-
ganie nie każdemu odpowia-
da, są głosy „za” i „przeciw”. Sil-
nik „ciągnie” auto bez entuzja-
zmu. Jest głośny. Doblò lubi po-
hałasować głównie, gdy jest nie-
rozgrzane. Potem się uspokaja. 
Prościutkie i sztywne tylne za-
wieszenie Caddy źle wpływa na 
komfort jazdy. Chyba, że auto 
zostanie załadowane. Doblò 
jest przyjemne w każdej sytu-
acji. Oba auta miały wskaźnik 
optymalnego momentu zmiany 
biegu. Na liście opcji jest układ 
„start-stop”, w Volkswagenie 
oferowany w ramach pakietu 
BlueMotion, ukierunkowanego 
na oszczędności w zużyciu pali-
wa. Fiat dodaje go za darmo do 
wariantów Euro 5. 

Podstawowy model Fia-
ta Doblò Maxi z silnikiem 
1,6-105 KM kosztuje 61 660 
zł netto. Bazowe Caddy Maxi 
1,6-102 KM ze skrzynią 5-bie-
gową – 63 151 zł. Obydwa są 
zgodne z Euro 5. Jednak Cad-
dy i Doblò oferują szereg opcji 

i pakietów wyposażenia, które 
wpływają na cenę i ogólny od-
biór auta przez kierowcę. Trze-
ba uważać, bo nawet oczywiste 
na pozór dodatki, mogą wyma-
gać dopłaty w bazowych mode-
lach! Przykładem schowek za-
mykany na kluczyk. Również 
wybór źródła napędu może 
znacząco zmienić charakter sa-
mochodu. Najmocniejszy z sil-
ników Caddy ma 140 KM, 
a poza ręczną „piątką” jest zauto-
matyzowana skrzynia dwu-
sprzęgłowa DSG z sześcioma 
lub siedmioma przełożenia-
mi. Najsłabszy osiąga 86 KM. 
W Fiacie podstawowy silnik ma 
95, a czołowy 135 KM. Słab-
sze jednostki współpracują ze 
skrzynkami pięciobiegowymi. 

Cechy praktyczne obu samo-
chodów są podobne. Kierowa-
ny sentymentami wybór pomię-
dzy samochodem włoskim i nie-
mieckim może okazać się zwod-
niczy. Fiat produkowany jest 
w tureckiej fabryce fi rmy Tofas, 
Volkswagen powstaje zaś w Po-
znaniu. �

Micha� Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, 

M. Marczuk

Targi w Sosnowcu są miej-
scem, gdzie specjaliści, 
przewoźnicy, decydenci 

oraz producenci branżowi spo-
tkają się i wymieniają doświad-
czenia. Tegoroczną, czwar-
tą już edycję, uświetnią ważne 
wydarzenia towarzyszące.

Targi Transportu Publiczne-
go SilesiaKOMUNIKACJA od-
będą się w dniach 21-22 marca 
2012 r. Rozszerzona tematyka 
i zakres branżowy wystawy, 
liczniejsza reprezentacja władz 
samorządowych oraz dodat-
kowe elementy w programie 
wystawienniczym, to nowości 
przygotowane przez organiza-
tora, które mają jeszcze bardziej 
podnieść efektywność udziału 
w tym wydarzeniu. W tym roku 
dominować będą tematy zwią-
zane z pojazdami wielu branż, 
bezpieczeństwem przeciwpoża-
rowym oraz bezpieczeństwem 
pasażerów, infrastrukturą przy-
stankową i drogową, wyposaże-
niem warsztatów i stacji diag-
nostycznych, tramwajami i wy-
posażeniem pojazdów szyno-
wych.

Targom towarzyszyć będą 
także ważne wydarzenia: Kon-
gres Transportu Publiczne-

go, podczas którego politycy, 
dziennikarze i przewoźnicy 
będą uczestnikami paneli dys-
kusyjnych, Konferencja Tram-
wajów Śląskich, mająca na ce-
lu przedstawienie ogromnych 
planów inwestycyjnych, a tak-
że stwarzająca okazję do deba-
ty oraz rozmów dających moż-
liwość nawiązania współpracy. 

Kolejnym wydarzeniem bę-
dzie podpisanie porozumienia 
dot. Forum Przewoźników Po-
łudnia Polski. Spotkanie odby-
wać się będzie pod hasłem: Ko-
lej, Tramwaje, Trolejbusy, Au-
tobusy, Autokary i Samocho-
dy. Wspólne problemy, plany 
i możliwości.

Ubiegłoroczna edycja tar-
gów bogata była w premiery. 
Podczas wystawy zaprezen-
towano m.in. autobusy Sca-
nia Touring, które obsługiwa-
ły polską prezydencję w Unii 
Europejskiej. W targach wzięło 
udział ponad 50 fi rm z Biało-
rusi, Czech, Holandii i Polski. 
Szczegóły na temat targów, wa-
runków udziału oraz aktual-
nych promocji można znaleźć 
na stronie www.silesiakomuni-
kacja.pl. �

Fot. Expo Silesia

SilesiaKOMUNIKACJA 2012

Kolejny raz przedstawiciele bran�y 
transportu publicznego oraz bran� 
pokrewnych spotkaj� si� w Expo Silesia 
podczas targów SilesiaKOMUNIKACJA.
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Po prezentacji statycznej, Scania zorga-
nizowała jazdy testowe modelem To-
uring HD. Chcąc pokazać maksymal-

ne możliwości nowego pojazdu, przeznaczo-
no na nie wersję 3-osiową o długości 13,7 m.

Oszcz�dnie

Taka odmiana jest napędzana silnikiem 
DC13 XPI Euro 5 o mocy 440 KM, więc za-
pewnia 40 KM więcej od jednostki stoso-
wanej w 2-osiowym Touringu mierzącym 
12 m. Z silnikiem skojarzono zautomaty-
zowaną, 12-stopniową skrzynię Opticruise 
z nadbiegiem, przekazującą moment napę-
dowy na pierwszą tylną oś o „najwolniej-
szym” dostępnym przełożeniu przekładni 
głównej równym 3,07. Aby jazdy testowe 
były jak najbardziej zbliżone do rzeczywi-
stych warunków eksploatacji, w luku baga-
żowym umieszczono balast, a na większo-
ści siedzeń manekiny wypełnione wodą. 
W ten sposób masa autokaru obejmują-
ca paliwo, kierowcę i przewodnika wzrosła 
z 16 470 do 21 870 kg. 

Mimo to pojazd bardzo łatwo nabiera 
prędkości, bo maksymalny moment obro-
towy 2300 Nm jest już dostępny od 1000 obr/
min. Zastosowana skrzynia zmienia biegi 
bez wyczuwalnych szarpnięć i szybko re-
aguje na każde wciśnięcie pedału przyspie-

szenia, co jest bardzo ważne np. przy wy-
przedzaniu. Podczas jazdy ze stałą pręd-
kością dąży do utrzymywania niskich ob-
rotów silnika, zapewniając małe zużycie 
paliwa. Testowy kierowca Scanii jadąc do 
Polski po zachodnich autostradach, bez 
wysiłku osiągnął wynik ok. 22 l/100 km. 
W naszym przypadku spalanie wyniosło ok. 
26 l/100 km, ale przy jeździe z kilkoma 
próbami przyspieszenia, częstymi zatrzy-
maniami i kilkukrotnym postoju w kor-
kach trzeba je uznać za znakomity wy-
nik. Delikatniejsze operowanie „gazem” 
z pewnością zaowocowałoby kilkulitro-

wymi „oszczędnościami” nawet w pol-
skich warunkach drogowych obfi tujących 
w liczne niespodzianki.

Miejsce pracy kierowcy jest odpowied-
nio zorganizowane, ułatwiając pokonywa-
nie długich tras. Najczęściej wykorzysty-
wane przyrządy rozmieszczono na zaokrą-
glonej tablicy rozdzielczej, dzięki czemu 
ich obsługa nie wymaga odrywania pleców 
od oparcia fotela. Zastosowana kierowni-
ca to konstrukcja sprawdzona w pojaz-
dach ciężarowych. Po kilku godzinach jaz-
dy kierowca odruchowo niżej trzyma ręce, 
więc w tej części umieszczono przyciski do 

Klasa Klasa biznesbiznes
Je�li kto� dotychczas nie przepada� za podró�owaniem autokarem, 
nowa Scania Touring HD zmieni to nastawienie. Jest wygodna, bezpieczna i zapewnia 
komfortowe warunki jazdy nawet na gorszych drogach.

Kierowca Touringa HD pracuje w odpr��onej pozycji, 
ma wygodny dost�p do przyrz�dów i odpowiedni� 
widoczno�� we wszystkich kierunkach. Monitor na konsoli 
centralnej pokazuje obraz m.in. z kamery cofania 
zamontowanej w spojlerze na kraw�dzi dachu pojazdu.

Pomimo niewielkiej 
wysoko�ci pierwszego 
stopnia, w ramach wyposa-
�enia opcjonalnego jest 
dost�pna funkcja przykl�ku.

G�ówny zestaw wska
ników 
ograniczono do najwa�niejszych 
funkcji. �rodkow� cz��� zajmuje 
du�y, kolorowy wy�wietlacz 
informuj�cy np. o otwarciu drzwi 
wej�ciowych czy przedzia�u 
baga�owego.
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obsługi tempomatu i kontroli prędkości 
autobusu na zjazdach (brensomat). Kom-
fortowy fotel ze zintegrowanym zagłów-
kiem i pasem bezpieczeństwa ma oparcie 
o głębokim profi lu, zapewniającym znako-
mite trzymanie boczne. Przy takiej skrzy-
ni biegów przydałby się prawy podłokiet-
nik, ale w ten sposób producent „zmusza” 
do stałego trzymania obu rąk na kierowni-
cy, co oczywiście przekłada się na szybszą 
reakcję w nagłych sytuacjach. Każdy znaj-
dzie dla siebie wygodną pozycję, bo fotel 
ma pełną regulację, a położenie kierowni-
cy można zmieniać w obu płaszczyznach. 

Stabilnie

Pełne zawieszenie pneumatyczne po-
zwala na regulację prześwitu, ułatwiając 
pokonywanie dróg o kiepskiej nawierzch-
ni czy wysokich i długich progów zwalnia-
jących. W ramach wyposażenia opcjonal-
nego jest oferowana funkcja przyklęku, za-
pewniająca wygodny i bezpieczny dostęp 
do wnętrza np. osobom starszym. Przed-
nia oś ma nośność 7100 kg, tylna 11 500 
+ 6000 kg, co pozwala na maksymalne ob-
ciążenie techniczne równe 24,6 t.

Zastosowany układ nie pozostawia wie-
le do życzenia. Autobus dobrze trzyma się 
drogi i łatwo go prowadzić nawet przy głę-
bokich koleinach. Zapewnia odpowiednią 
stabilność wysokiego nadwozia, umożliwia-
jąc sprawne pokonywanie rond, zakrętów 
itp. Już po kilku kilometrach łatwo też doce-
nić bardzo precyzyjny układ kierowniczy To-
uringa HD, bo o bezpiecznym minięciu cię-
żarówki na wąskiej drodze z powyłamywaną 
skrajnią często decydują centymetry… War-
ty uwagi jest też niewielki promień zawraca-
nia (11,5 m między ścianami), ograniczają-
cy liczbę manewrów, jakie trzeba wykony-
wać np. pod hotelami z ciasnym podjazdem.

Pneumatyczny układ hamulcowy ze ste-
rowaniem elektronicznym EBS obejmu-
je system kontroli trakcji oraz ESP. Przy 

wszystkich osiach zastosowano mechani-
zmy tarczowe, ale dzięki bardzo skutecz-
nym hamulcom długotrwałego działania, 
przy spokojnej i przewidującej jeździe ko-
rzystanie z nich można ograniczyć tylko do 
ostatniej fazy zatrzymania pojazdu lub sy-
tuacji awaryjnych. Kierowca każdego To-
uringa ma bowiem do dyspozycji wydaj-
ny retarder sterowany za pomocą 5-stop-
niowej dźwigni zamontowanej po prawej 
stronie kolumny kierownicy. W naj-
niższej pozycji jest dodatkowo załą-
czany hamulec wydechowy o mak-
symalnej mocy 262 kW rozwijanej 
przy 2400 obr/min.

Komfortowo

Nadwozie Touringów HD po-
wstaje w Chinach, co oczywiście 
rodzi pewne obawy o jakość fi nal-
nego produktu. W tym przypad-
ku są one jednak całkowicie bezza-
sadne. Scania narzuciła swoje stan-
dardy, więc użyte materiały wykoń-
czeniowe czy montaż są na najwyż-
szym poziomie. Nawet na kiep-
skich drogach we wnętrzu nie hała-
sują żadne plastyki i całość sprawia 
bardzo dobre wrażenie, zachęcając 
do odbycia długiej trasy.

Testowy egzemplarz miał 57 
komfortowych foteli dla pasażerów, 
pokrytych skórzano-tekstylną tapi-
cerką. W tym przypadku również 
zastosowano znakomicie wyprofi lowane 
oparcia, ale na szczególną uwagę zasługu-
ją odpowiednio miękkie zagłówki, pozwa-
lające na odpoczynek w czasie jazdy. Z tyłu 
oparć znalazł się uchwyt na kubek, wieszak 
i siatka na czasopisma, ale niestety zabrakło 
rozkładanego stoliczka ułatwiającego np. 
spożycie posiłku. Podręczny bagaż można 
umieścić na półce pod sufi tem. Jest ona dość 
pojemna i pozwala na przewóz długich, lek-
kich przedmiotów, ale ze względu na brak 

poprzeczek mogą się one łatwo przemiesz-
czać przy ostrzejszym hamowaniu. Bagaż-
nik podpodłogowy ma pojemność 6,11 m3 
i dopuszczalną ładowność 1100 kg. Dostęp 
do niego zapewniają pokrywy zasilane pneu-
matycznie, obsługiwane pilotem lub z miej-
sca kierowcy.

Podróżując nowym autobusem Scania 
Touring HD, nawet najbardziej wybredni 
pasażerowie nie powinni mieć powodów 

do narzekań. Mimo że jego przeznacze-
niem są trasy międzymiastowe, zapewnia 
komfort jazdy oczekiwany w dalekobież-
nych autokarach turystycznych. Dla wła-
ścicieli fi rm przewozowych nowy pojazd 
oznacza z kolei niskie koszty eksploatacji, 
wynikające z umiarkowanego zużycia pa-
liwa oraz trwałości podwozia, ograniczają-
cego koszty serwisowe. �

Karol Wójtowicz
Fot. R. Romaniuk, K. Wójtowicz

Scania Touring HD 6×2

Masa w�asna z kierowc�, 
przewodnikiem i paliwem (kg) .................................16 470
Maksymalna masa techniczna (kg) .........................24 600
Liczba miejsc ..........................................................57+1+1
Uk�ad drzwi .................................................................1-1-0
Pojemno�� baga�nika (m3) ..........................................6,11
�adowno�� (kg) ..........................................................1100
Wymiary (d�. × szer. × wys. mm) .........13 700×2550×3800
	r. zawracania mi�dzy �cianami/
kraw��nikami (mm) .........................................11 500/9900
Rozstaw osi (mm) .......................................................6395
Silnik ..............................................................Scania DC13
Pojemno�� (dm3) .........................................................12,7
Liczba cylindrów ............................................................... 6
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) .......................440/324/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ................2300/1000÷1300
Skrzynia biegów.............................................12-stopniowa 
  ...................................................... Opticruise GRSO895R
Prze�o�enie przek�adni g�ównej ...................................3,07
Pojemno�� zbiornika paliwa (l) .....................................530
Przegl�dy .....................zale�nie od eksploatacji; na liniach 
 ..... ekspresowych z ma�� liczb� przystanków co 60 tys. km, 
 ..... na d�ugich trasach z du�ymi pr�dko�ciami co 90 tys. km
Gwarancja ........................ 1 rok, na uk�ad nap�dowy 2 lata

Znakomicie wyprofilowane fotele 
ograniczaj� zm�czenie na d�ugich 
trasach. Tapicerka skórzano-tekstylna 
jest praktyczna w skrajnych tempe-
raturach, a jednocze�nie elegancka.

Przygotowuj�c testowy pojazd, Scania 
zadba�a o komplet pasa�erów, co pozwala 
na obiektywn� ocen� zu�ycia paliwa czy stabil-
no�ci nadwozia w zakr�tach, bo przy takim 
obci��eniu �rodek ci��ko�ci w�druje ku górze.

Sypialnia zmiennika 
wykorzystuje ca�� 
szeroko�� pojazdu 
i mo�na si� do niej 
dosta� z obu stron.

Jak na warunki autobusowe, 
toaleta zorganizowana w Touringu 
jest bardzo przestronna. G�adkie 
przej�cia mi�dzy powierzchniami 
b�d� u�atwia�y sprz�tanie.
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Od czterech lat rajd odbywa się 
w Ameryce Południowej. Ostat-
nią afrykańską edycję – w 2008 r. 

na trasie Lizbona – Dakar – odwołano 
z powodu zagrożenia atakiem terrory-
stycznym. 

W tym roku zawodnicy przetarli szlak 
z kurortu Mar del Plata, przez Copiapó 
do Limy. Zaczęli w Argentynie nad brze-
giem Atlantyku, przejechali przez Chi-
le i zatrzymał ich dopiero Ocean Spokoj-
ny, opływający od zachodu Peru. Ogó-
łem pokonali 14 etapów. Szósty został 
odwołany ze względu na śnieżycę w An-
dach. Z jej powodu przełęcz Św. Francisz-
ka, łączącą Argentynę z Chile uczestni-
cy przejechali w konwoju. W najwyższym 
punkcie szlak biegł na wysokości 4748 m
n.p.m., a temperatura spadła do –8°C. 
Po drugiej stronie gór zawodnicy mu-
sieli nadłożyć drogi, aby ominąć złą po-
godę. Wkrótce potem zmierzyli się z pu-
stynią Atakama, jednym z najsuchszych 
miejsc na Ziemi. Tutaj silniki mogły po-
kazać pełną moc! W ciągu dwóch tygo-
dni, od 1 do 15 stycznia przejechali prze-
szło 8300 kilometrów. 

Na starcie stanęły 443 pojazdy: moto-
cykle, samochody, ciężarówki i quady. 
Wyścig ukończyło 249. Prawie 1/3 moto-
cyklistów i blisko ¼ kierowców aut oso-
bowych to byli debiutanci. Ciężarówka-
mi jechali sami doświadczeni zawodnicy. 

Car abdykowa�

W rajdzie nie brał udziału 42-letni 
Władimir Czagin, zwany „Carem Daka-
ru”. Przyszedł na świat 5 stycznia i uro-
dziny nie raz świętował, łykając kurz 
na trasie. Zwyciężał siedem razy, po raz 
ostatni w 2011 roku. Gdy stawał na star-
cie, było niemal pewne, że miejsce na naj-
wyższym podium zostało właśnie zare-
zerwowane. W tym roku zabrakło rów-
nież o 11 lat starszego Firdausa Kabiro-
wa, zwycięzcy z 2005 i 2009 r. Obaj nale-
żeli do teamu KamAZ-a. 

Nieobecność Czagina obudziła nadzieję 
w innych zawodnikach. Znów było się o co 
bić! Niektórzy, jak jadący Tatrą Czech Aleš 
Loprais zachowali dystans. Pomimo że 
z innym kierowcą, KamAZ nadal był groź-
ny. „Nasz zespół nie jest na ich poziomie. 

Będę starał się wygrywać poszczególne eta-
py” – mówił skromnie Loprais, chociaż pół 
roku wcześniej pokonał Rosjan na ich wła-
snym terenie, w rajdzie „Silk Way Rally” 
(ang. Jedwabnym Szlakiem) z Moskwy do 
Soczi. Stary wyjadacz Kabirow był wtedy 
drugi. Aleš, rocznik 1980, jest bratankiem 
słynnego Karela Lopraisa, który wygrał Da-
kar „tylko” sześć razy. Zawsze Tatrą. 

Zwrot
Nigdy nie mów nigdy. Determinacja za�ogi i u�miech losu wywindowa�y Gérarda de Rooy 
i Iveco na pierwsze miejsce w Rajdzie Dakar 2012.

Hans Stacey zadowoli� si� 
drugim miejscem. 
Jecha� Trakkerem Evolution II.
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„Żeby pobić KamAZ-y potrzebny jest 
zespół kilku, równie dobrych ciężarówek. 
De Rooy go ma, a to daje szansę na zwy-
cięstwo” – zapowiadał Massimo „Miki” 
Biasion, słynny rajdowiec i jeden z fi la-
rów „superdrużyny” Petronas-de Rooy-
Iveco. Drugą podporą był Hans Stacey, 
który wygrał Dakar w 2007 r. na MAN-ie
TGA. Obaj prowadzili Iveco Trakkery 
Evolution. Zespołowi przewodził Gérard 
de Rooy, jadący Iveco Powerstarem z nu-
merem 502. Razem z nim w kabinie za-
siedli Belg Tom Colsoul oraz Polak, 
Dariusz Rodewald. 

Nasz rodak Józef Cabała z Olkusza do-
łączył do czeskiego zespołu KM Racing 
z Jakubem Firstem i Josefem Kaliną i po-
prowadził Liaza z numerem 551. Podob-
nie jak Loprais w świetnym stylu wystąpił 
wcześniej na Silk Road Rally. Ponadto na 
ciężarówkach jechały dwie polskie załogi. 
Grzegorz Baran, Wojciech Białowąs i Er-
nest Górecki startowali MAN-em nr 529 

w barwach chińskiego zespołu Cheng-
du Rural Commercial Bank Team China. 
Robert Szustkowski z synem Robertem 
juniorem oraz Jarosławem Kazberukiem 
pojechali Mercedesem Unimogiem U400 
z numerem 558. Ich R-Six Team połączył 
siły z RMF Caroline Team, w którym na 
Dakarze debiutował Adam Małysz w to-
warzystwie dakarowego weterana, Rafa-
ła Martona. 

W tym roku pojedynek toczył się mię-
dzy kierowcami z młodego pokoleniem. 
Aleš Loprais ma 32 lata, Gérard de Rooy 31, 
a Eduard Nikołajew, zwany „Carewiczem” 
niespełna 28. Jako kierowca rajdowy Niko-
łajew dorastał pod okiem Czagina i prze-
jął przewodnictwo nad zespołem KamAZ-
Master. Jechał wozem z numerem 500. 

Od San Juan do ko�ca

Zespół de Rooy świetnie sobie radził 
niemal od samego początku. Iveco Gérar-

da de Rooya wywalczyło pierwsze miej-
sce na drugim etapie. Trzeci etap wygrał 
Miki Biasion. Na czwartym z San Juan 
do Chilecito de Rooy znów był pierw-
szy. Jednocześnie zajął czołową pozycję 
w klasyfi kacji generalnej ciężarówek. Nie 
oddał jej do końca rajdu. 

Loprais, jak zapowiedział, próbował 
wygrywać pojedyncze etapy. Udało mu 
się zdobyć pierwsze miejsce tylko na 
ósmym, z Copiapó do Antyfagasty. To 
był gorący dzień. Kamienista pustynia 
stanowiła wyzwanie dla opon. Gérard de 
Rooy nie tracił zapału: „Dziś było cięż-
ko. Trochę trzęsło. Mieliśmy pasjonują-
cą walkę z Lopriasem. Wyprzedził mnie 
w trudnym miejscu, ale dogoniłem go 
50 km dalej. To było dobre dla morale” 
– stwierdził. 

Na pewno gorsze było zakończe-
nie pierwszego etapu, gdy de Rooy je-
chał w chmurze pyłu wznieconej przez 

Najlepsze z najlepszych w skrócie

   Iveco Powerstar  Iveco Trakker Evolution II
   (Strator) nr 502 nr 505 i 511
Masa pojazdu gotowego do startu (kg) 9300 9500
Masa w�asna (kg) 8500 8700
Rozk�ad mas pomi�dzy o� przedni�/tyln� 50/50 55/45
Silnik Iveco Cursor 13 Iveco Cursor 13
Liczba cylindrów 6 6
Pojemno�� (dm3) 12,9 12,9
Moc (KM/kW/obr/min) 840/600/2200 840/600/2200
Moment obrotowy (Nm/obr/min) 3600/1200 3600/1200
Skrzynia biegów ZF 16S221 OD ZF 16S221 OD
Rozpi�to�� skrzyni biegów 11,54÷0,84 11,54÷0,84
Skrzynia rozdzielcza ZF Steyr VG1600/300 ZF Steyr VG1600/300
Prze�o�enie skrzyni rozdzielczej 0,89 0,89
Nap�d 4×4 4×4
Opony Michelin 14.00 R20 XZL Michelin 14.00 R20 XZL
Pojemno�� zbiornika paliwa (dm3) 700 700

Samochody by�y wyposa�one w centralny system pompowania opon. 

Dakar to jest to! Organizator 
podaje, �e na tras� rajdu wybra-
�o si� 5 milionów widzów.

URUGUAY

PARAGUAY

Mar Del Plata

Copiapó

Santa Rosa
de la Pampa

San Rafael

San Juan

Chilecito

Fiambalá

Antofagasta

Santa Rosa
de la Pampa

San Rafael

San Juan

Chilecito

Fiambalá

Antofagasta

01/01

02/01

03/01

04/01

05/01

06/01

09/01

10/01

07/01

08/01 - Rest day

01/01

02/01

03/01

04/01

05/01

06/01

09/01

10/01

07/01

08/01 - Rest day

Jazda przez wydmy wymaga uwagi. Nigdy nie wiadomo, 
co jest po drugiej stronie. Z pustyni� mierzy si� legenda 
rajdów, Miki Biasion. Dojecha� na szóstej pozycji. 

Loprais w tym roku znowu nie mia� szcz��cia. Musia� 
sie wycofa� z rywalizacji po dachowaniu podczas 9. etapu. 
Pojedynek rozegra� si� wi�c mi�dzy Iveco i KamAZem.
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Na tym etapie Loprais stracił przednią 
szybę: „Mnóstwo kurzu. Było naprawdę 
ciężko ukończyć odcinek specjalny, ale 
się udało!” Dla zespołu Iveco to był dzień 
triumfu. De Rooy, Stacey i Biasion zaję-
li całe podium na koniec odcinka i jed-
nocześnie w klasyfi kacji generalnej. Po 
piaszczystym, piątym etapie Gérard de 
Rooy nie krył radości: „Nasze ciężarów-
ki są na czele. Zobaczymy, co będzie da-
lej. Tak czy inaczej mamy dobry rezultat. 
Pierwsze diuny były bardzo grząskie, ale 
przy momencie obrotowym naszych cię-
żarówek nie stanowiły problemu. Dzień 
po dniu trzymamy się strategii zespo-
łowej. Nie pozwalamy Lopraisowi 
i KamAZ-om pokazać pełni ich moż-
liwości. Normalnie powinniśmy mieć 
KamAZ-y na karku, ale chwilowo wyścig 
idzie po naszej myśli”. 

Wkrótce sprawy przybrały dla teamu 
de Rooy jeszcze lepszy obrót. Po po-
wtórnym przesłuchaniu świadków koli-
zji Nikołajewa i di Palmy sędziowie doszli 
do wniosku, że Rosjanie nie udzielili 
Argentyńczykom odpowiedniej pomo-
cy i zmienili koło w trakcie neutralizacji 
(zatrzymania rajdu), co jest niezgodne 
z regulaminem. Po piątym etapie zdys-
kwalifi kowali Nikołajewa. Na dziewiątym 
Aleš Loprais miał dachowanie i wycofał 
się z wyścigu. Jednak członkowie zespo-
łu KamAZ-Master nadal kąsali de Rooya 
po łydkach. Dziesiąty etap wygrał Artur 

Polak pierwszy!

Wraz z Gérardem de Rooy i Tomem Colsoulem na najwy�szym podium Rajdu 
Dakar stan�� Dariusz Rodewald z Olesna. Bra� udzia� w przygotowaniu zwyci�skiego
Iveco do rywalizacji i pe�ni� funkcj� mechanika. Pytamy go o wra�enia. 

Jak wygl�da �ycie zawodnika podczas rajdu? 
Przewa�nie wstawa�em o 6.00 rano. Spa� 
chodzi�em o 3 w nocy. Zdarza�o si�, �e 
inni mechanicy pracowali nawet do rana, 
by doko
czy� auto. Potem tylko ma�e 
�niadanie: bu�ka z d�emem, jajko sadzone 
i sok. To musia�o wystarczy� do wieczo-
ra. Dopiero wtedy jedli�my obiad. Wcze-
�niej nie ma na to czasu. Trzeba bar-
dzo du�o pi�. W czasie rajdu to jest naj-
wa�niejsze. Mogli�my si� my� w specjal-
nych namiotach, jednak nie zawsze by� na 
to czas. Cz�sto musia�a wystarczy� tyl-
ko codzienna toaleta. Temperatury pod-
czas rajdu s� ró�ne w zale�no�ci od kraju, 
przez który si� przeje�d�a. W Argentynie 
by�o nawet 48oC w dzie
 i 32oC w nocy. 
Innym razem, w górach by�o –6.

Co jest najtrudniejsze podczas rajdu?
Ci��ko jest na d�ugich odcinkach. Po��czenie: ma�o snu – du�o stresu jest zabójcze. 

Co jest najwspanialsze? 
Cudowne s� wydmy... i satysfakcja, �e wyprzedzili�my tak wielu konkurentów.

Jaka jest atmosfera podczas rajdu? Czy zawodnicy graj� „fair play”? 
Jest du�o stresu. Ka�da sekunda si� liczy i dlatego ró�nie to wygl�da w praktyce. Jednak, 
je�eli pójdzie co� nie tak, ka�dy stara si� przeprasza� po odcinku specjalnym.

Czy wystartuje pan za rok?
Tak. Nie wykluczone, �e wystartujemy w innych rajdach jeszcze w tym roku, �eby dobrze 
przetestowa� nasz� ci��arówk�. 

wymianę koła i 12 minut straty. „Moja 
wina. Będę ostrożniejszy” – zapowiadał. 
Jednak już na czwartym, wyjątkowo wy-
czerpującym etapie wjechał w tył Toyo-
ty Hilux Argentyńczyków, braci di Pal-
ma. Jechali powoli ze względu na awarię 
układu kierowniczego i sędziowie po-
czątkowo uznali ich za winnych. 

Tatrę Lopraisa i KamAZ-a Nikołajewa. 
„Byłem tuż za nimi, ale nic nie widzia-
łem. Nie mogłem przyspieszyć” – żalił 
się de Rooy. Może i lepiej, bo brawura 
w tym rajdzie na ogół do niczego nie 
prowadzi. Zakosztował tego Nikoła-
jew. Na trzecim etapie uderzył w ukry-
tą w krzewach skałę. Kosztowało go to 

Ardawiczius: „De Rooy jest bardzo szyb-
ki. Nie wiem czemu dziś zwolnił” – zasta-
nawiał się Kazach. Sam de Rooy przyznał, 
że po prostu zabłądził. Lecz strata czasu 
okazała się niewielka. 

Jedenasty i trzynasty etap wygrał An-
driej Karginow na KamAZ-ie. De Rooy 
jechał bardziej zachowawczo. Starał się 

Kamienie to mordercy opon. Kazach Artur Ardawiczius 
jako jedyny z ekipy KamAZ-Master zmie�ci� si� na podium. 
Zaj�� trzecie miejsce.

„Carewicz” Eduard Niko�ajew i jego za�oga 
na starcie. Mia� du�� szans� wygra�, jecha� ostro, 
ale Dakar nie lubi zbyt pewnych siebie.
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Klasyfikacja generalna Dakar 2012 w kategorii pojazdy ci��arowe

Pozycja Nr startowy Zespó� Pojazd
1 502 De Rooy (NLD), Rodewald (PL), Colsoul (BEL) Iveco
2 505 Stacey (NLD), Van Goor (NLD), Der Kinderen (NLD) Iveco
3 533 Ardawiczius (KAZ), Kuzmicz (RUS), Turlubajew (KAZ) KamAZ
4 509 Karginow (RUS), Dewiatkin (RUS), Mokejew (RUS) KamAZ
5 523 Mardejew (RUS), Mizjukajew (RUS), Sotnikow (RUS) KamAZ
6 511 Biasion (ITA), Huisman (NLD), Albiero (ITA) Iveco
7 547 Kolomy (CZE), Kilián (CZE), Kilián (CZE) Tatra
8 513 De Azevedo (BRA), Justo (BRA), Martinec (CZE) Tatra
9 508 Sugawara (JPN), Suzuki (JPN) Hino
10 534 Versluis (NLD), Damen (BEL), Schuurmans (NLD) MAN
30 558 Szustkowski (POL), Szustkowski, Kazberuk (POL) Mercedes
36 529 Baran (POL), Bia�ow�s (POL), Górecki (POL) MAN

w Rajdzie Dakar. Na najwyższym po-
dium stanął Gérard de Rooy, Hans Stacey 
był drugi, Biasion szósty. Zgrany team 
Iveco rozdzieliły na mecie KamAZ-y,
zajmując miejsca od trzeciego do piąte-
go. „Na pudle” zmieścił się Artur Arda-
wiczius. Siódme i ósme miejsce należa-
ły do Tatry. 

Józef Cabała wycofał się z wyścigu po 
ósmym etapie, po awarii układu wtry-
skowego. Spowodowała ona pożar cię-
żarówki, a ponieważ po naprawie Liaz 
znów się zapalił, Cabała nie ryzykował 
dalszej jazdy. Szustkowscy i Kazberuk 
zajęli 30 miejsce, a Baran, Białowąs i Gó-
recki – 36. 

„To wspaniałe!” – powiedział po ostat-
nim etapie de Rooy – „Miałem 22 lata, 
kiedy tu zadebiutowałem i teraz, deka-
dę później wygraliśmy, dokładnie 25 lat 
po tym, jak w Dakarze zwyciężył mój oj-
ciec. Byłem bardzo zdenerwowany rano, 
przed startem, ale bawiłem się świetnie. 
Jestem dumny z całego zespołu i moich 
dwóch kolegów w kabinie”. �

Micha� Kij
Fot. Dakar

nie zmniejszać różnicy czasowej dzielą-
cej go od Ardawicziusa i kolegi z zespołu, 
Stacy’ego. Na szczęście nie bolały go ple-
cy. W 2009 r. podczas „Silk Road Rally” 
doznał urazu kręgosłupa. Potrzebna była 
operacja. Dał sobie rok „zwolnienia cho-
robowego”. Jednocześnie ojciec Gérarda, 
Jan ogłosił koniec kariery. De Rooy se-
nior wygrał Dakar w 1987 r. na DAF-ie. 

Zwyci�stwo i jubileusz

Trzymanie się razem i rozsądna jaz-
da w zespole opłaciły się. Iveco po raz 
pierwszy zatriumfowało w tym roku 

Pierwsze zwyci�stwo i to w jakim stylu! Iveco zaj��o dwa czo�owe miejsca. 
„Jestem dumny z ca�ego zespo�u i moich dwóch kolegów w kabinie” – powiedzia� 
na mecie Gérard de Rooy.

Od tego rulonu zale�y by� albo nie by� na mecie. 
Itinerer to podstawa. Pilot musi go prawid�owo odczytywa� 
w ka�dych warunkach: czy si� leci, czy si� spada.
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