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STAWIAM NA EFEKTYWNOŚĆ



Co teraz?
Już wiemy. Mimo nienajlepszych prognoz, rynek pojazdów ciężarowych jeszcze 

nie zwalania. Styczeń 2012 był lepszy niż rok temu. Pojazdów o dmc powyżej 6 t zarejestro-

wano więcej o 238 egzemplarzy. Jednak, żeby mieć lepszy ogląd sytuacji, trzeba poczekać 

na wyniki kwartalne. Wtedy przekonamy się, czy to siła rozpędu i efekt rejestracji w styczniu 

pojazdów zakupionych de facto w grudniu, czy też stale utrzymujący się trend.

Kłopoty pomału widać w fi nansowaniu. Banki obawiając się sytuacji sprzed 3 lat, bardziej 

rygorystycznie prześwietlają potencjalnych klientów. Wymagają większych zabezpieczeń 

i wyższej płynności. 

Firmy leasingowe 

zabezpieczając się przed 

niewypłacalnością 

przewoźników, weryfi kują 

zasady leasingowania 

środków transportu. 

Czyżby czekała nas 

powtórka – schłodzenie 

popytu wymuszone 

brakiem możliwości 

sfi nansowania inwestycji? 

Nie pomagają w tej 

sytuacji niskie marże 

na przewozach drogowych 

i wysokie ceny paliw. 

Jedyne co pociesza, to do-

bre prognozy dla polskiej 

gospodarki. Być może 

zawirowania na rynku 

europejskim nie wpłyną 

znacząco na naszą 

sytuację. To jest dobra 

wiadomość dla przewoź-

ników krajowych. Między-

narodowi są w większym 

stopniu uzależnieni od sytuacji gospodarczej innych państw. Przed nami Mistrzostwa 

Europy w piłce nożnej. Odwiedzi nas mnóstwo kibiców, którzy chcąc nie chcąc, będą musieli 

coś jeść, gdzieś mieszkać, czymś się poruszać. Martwić może jedynie, co będzie potem.

Gdy wszystko się skończy, wraz z euforią opadnie zapał. Już nic nie trzeba będzie budować, 

odnawiać, poprawiać. Zniknie cel, którym żywiliśmy się w ostatnich latach… ▐
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*dotyczy kierowców wszystkich marek pojazdów.
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Zapisz się już dziś 

i wygraj nową Scania serii R.
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W 
 2009 r. wszystko się zmieniło. Po 

 rekordowym 2007, kiedy każda 

 ciężarówka była na wagę złota, 

a na tę upragnioną trzeba było czekać kilka 

miesięcy, trudno było odnaleźć się w no-

wej rzeczywistości. Nagle spadły frachty, 

przewoźnicy przestali odbierać zamówio-

ne pojazdy, rosły więc stoki i trzeba było 

szybko wyhamowywać produkcję. Ry-

nek przeżył poważne załamanie. Sprze-

daż z 22 489 szt. w 2007 r. spadła do 8034 

w 2009. W 2010 r. rynek powoli zaczął się 

odradzać, osiągając spore wzrosty, aczkol-

wiek sprzedaż pojazdów o dmc powyżej 

6 t lekko przekroczyła poziom z roku 2005.

Laury dla MAN-a

Rok 2011 to kolejny spektakularny 

wzrost. Ponad 47%. Dało to sprzedaż na 

poziomie 16  764 pojazdów. Od lat lide-

rem na rynku pojazdów o dmc powyżej 

6 t jest MAN. W tym roku marka zdoby-

ła 20% rynku, znajdując nabywców na 

3357 pojazdów. Również niezmiennie od 

lat na drugim miejscu plasuje się DAF. 

W 2011 r. fi rma sprzedała 2908 pojazdów, 

zdobywając 17% rynku. Na trzeciej pozy-

cji uplasowało się Volvo, spychając Merce-

desa oczko niżej. Obydwie fi rmy szły łeb 

w łeb, jednak Volvo okazało się lepsze 

– dokładnie o 47 pojazdów, sprzedając 

2766 szt. i zdobywając 16,4% rynku. Jednak 

nie tylko udziały rynkowe są ważne. Trze-

ba przyznać, że ten rok był wyjątkowo do-

bry dla szwedzkiej marki, która odnotowa-

ła 74-procentowy wzrost sprzedaży. Równie 

imponujący wynik wypracował DAF. Naj-

gorzej poszło Scanii – 37%, co może ozna-

czać, że część klientów wybrała inną markę. 

Być może jest to sygnał z rynku. Przewoź-

nicy mimo odważniejszych zakupów, na-

dal liczą każdy wydany grosz, a Scanie słyną 

SprintSprint

Sytuacja na rynku ciężarówek wróciła do normalności. Ciągniki wiodą prym. 
Podwozia dążą do stabilizacji.

MAN kolejny rok z rzędu sprzedał w Polsce 
najwięcej ciężarówek. W segmencie ciężkich podwozi 

od lat nie ma sobie równych.

Joerg Mommertz, 
prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska 

Po raz ósmy z rzędu MAN jest numerem jeden na rynku pojazdów 
ciężarowych. To jest powód do dumy. W 2011 r. odnieśliśmy sporo 
sukcesów w sprzedaży pojazdów dystrybucyjnych. Przykładem jest 
kontrakt z Jeronimo Martins, właścicielem sieci sklepów Biedronka, 
na dostawę 150 aut. Nasze pojazdy zasiliły również firmy pracują-
ce przy budowach dróg. Praktycznie wszędzie, gdzie się coś budu-
je, są ciężarówki z logiem lwa. Cieszymy się z bardzo dużego, wy-
pracowanego przez lata 60-procentowego udziału w sprzedaży po-

jazdów dla straży pożarnej – 134 egzemplarze. Kolejnym sukcesem jest 40% rynku pojaz-
dów komunalnych – 313 sztuk.
Zakładamy, że wyniki sprzedaży pojazdów ciężarowych w roku 2012 będą podobne do roku 
2011. Nie spodziewamy się wzrostów, jedynie utrzymanie dotychczasowego poziomu. Na-
szym celem jest powiększenie naszego udziału w sprzedaży ciągników siodłowych. Jest to 
największa i najlepiej rozwijająca się część rynku. Oznacza to, że właśnie tutaj można naj-
więcej zyskać. W realizacji naszego celu powinien pomóc nam pakiet EfficientLine, który cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów, oraz 36-miesięczna gwarancja, 
jaką objęte są nasze pojazdy. 
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Jan Madeja, 
prezes Mercedes-Benz Polska

To był kolejny rok odbudowy rynku. Mimo sporych wzrostów w latach 
2010–2011, nadal nie udało się osiągnąć poziomu z lat 2007–2008. 
Nasza sprzedaż rosła równo z rynkiem, a w niektórych segmentach 
nawet go przewyższała, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Pro-
ponowaliśmy naszym klientom produkty najwyższej jakości, pamię-
tając, że w czasach kryzysu wyjątkowo istotna dla nabywców jest 
cena. Dzięki temu udało nam się osiągnąć sukces, najbardziej wi-
doczny w segmencie ciągników siodłowych. Teraz chcemy umocnić 

naszą pozycję na rynku podwozi. W tym roku zaproponujemy klientom nowe produkty, jesz-
cze lepiej dostosowane do ich potrzeb. Istotnym elementem naszej strategii pozostaje też 
stałe rozwijanie produktów okołopojazdowych, takich jak: kontrakty serwisowe czy systemy 
telematyczne.
Pod koniec roku zaobserwowaliśmy spadek dynamiki wzrostów, co jest niepokojącym sygna-
łem. Zakładam na ten rok stabilizację rynku (inaczej mówiąc stagnację). Nie widzę żadnych 
czynników, które wskazywałyby, że rynek może wzrosnąć o kolejne kilkadziesiąt procent. 
Naszym celem na rynku pojazdów ciężarowych jest 20-procentowy udział. W tym roku chce-
my być numerem 3, w przyszłości będziemy dążyć do zajęcia drugiej pozycji.

z nie najniższej ceny zakupu. Nie każdy chce 

się przekonywać, czy opłaca się wydać wię-

cej. Zapewne pojazd coraz częściej jest po-

strzegany jako narzędzie pracy, gdzie nie ma 

miejsca na sentymenty. Legenda Scanii może 

paradoksalnie przeszkadzać w sprzedaży. 

Ciągniki na fali

Największą popularnością cieszyły się 

najcięższe pojazdy o dmc powyżej 16 t. 

Najwięcej w minionym roku sprzeda-

no ciągników siodłowych – 11 704 i wła-

śnie w tym segmencie odnotowano naj-

większy wzrost – 71,4%. Ciągniki siodło-

we stanowiły 70% rynku. Tu od lat prym 

wiedzie DAF. W ubiegłym roku również 

nie zawiódł. Swoją dobrą pozycję zawdzię-

cza głównie ciągnikom, które stanowią 

85% jego sprzedaży. Zeszłoroczny wynik 

to 2492 ciągniki i ponad 21% tego rynku. 

DAF musi jednak mocno pracować, po-

nieważ tuż za nim jest Volvo ze sprzeda-

żą na poziomie 2265 egz. Szwedzki pro-

ducent konsekwentnie powiększa swo-

je udziały w rynku. Trzecią pozycję zajął 

Mercedes, zgarniając prawie 16% rynku 

z wynikiem 1861 szt. Latem 2011 r. fi rma 

pokazała swoje najnowsze działo – Actro-

sa IV generacji. Ma on odegrać ważną rolę 

w tym roku w walce o rynek pojazdów dłu-

godystansowych. 

Duży wzrost sprzedaży ciągników sio-

dłowych to sygnał mówiący o wzroście 

przewozów międzynarodowych, ale rów-

nież wynik powstrzymywanych zakupów 

w latach 2009-2010, czyli naturalna wy-

miana pojazdów, która skumulowała się 

w czasie. Jednocześnie wciąż toczy się walka 

o ten segment. Jak widać, jest o co. Produ-

cenci prześcigają się w dopieszczaniu fl ot 

długodystansowych, oferując w pakiecie wy-

posażenie, które korzystnie wpłynie na efek-

tywność pojazdu i dodając do tego np. szko-

lenie kierowcy czy system telematyczny.

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce 
w latach 2004–2011
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Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce w 2011 r.
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DAF sprzedaje przede wszystkim 
ciągniki – 85%. O podwozia będzie 
musiał jeszcze powalczyć.

Volvo lekko się zachwiało pod naporem kryzysu. 
W tym roku pokazało, że potrafi skutecznie odzyskać 
dosłownie na chwilę straconą pozycję.

Iveco ma swoich wiernych fanów wśród 
właścicieli lekkich ciężarówek o dmc od 
6 do 10 t. Ten segment należy do Włocha.

www.truck-van.pl
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Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 16 t
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Liczba sprzedanych pojazdów o dmc od 6 do 16 t
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Renault wycofało z rynku Mascotta 
i słono za to zapłaciło. Maxity to trochę za mało, 
żeby sobie poradzić z tym problemem.

Actros IV generacji prezentował się w Polsce od jesieni i podobno 
spotkał się ze sporym zainteresowaniem kupujących. Do końca roku 
zamówiono 300 egz. nowego modelu. W tym roku jesienią dołączą 
do niego kolejne modele: Actros dystrybucyjny i budowlany.

Scania sprzedała 
w zeszłym roku mniej 
niż można by się 
spodziewać. 

Renaud 
Dehillotte, 
dyrektor
generalny 
DAF Trucks 
Polska

Bieżący rok jest 
piątym z kolei, 
w którym DAF jest 
liderem w segmen-
cie pojazdów o dmc powyżej 15 t w Pol-
sce. Nie inaczej było też w zeszłym roku. 
Odnotowaliśmy, bowiem, ponad 21% udział 
w sprzedaży ciężkich ciągników siodłowych. 
Spory sukces osiągnęliśmy również w lek-
kim segmencie, gdzie nasz udział wzrósł 
o 4 punkty procentowe. Naszym średnio-
terminowym celem jest 10% udziału w lek-
kich pojazdach (6-15 t dmc). Osiągając 7% 
rynku w 2011 r., zrobiliśmy krok we właści-
wą stronę. W ubiegłym roku skoncentrowa-
liśmy się mocno na zastosowaniach spe-
cjalistycznych, ugruntowując pozycję marki 
w segmencie komunalnym, co jest dosko-
nałym przyczółkiem do rozwoju sprzedaży 
w ciężkich podwoziach w roku 2012. 
Mimo spowalniającego rynku europejskie-
go, w Polsce w 2012 r. nadal oczekuje-
my wzrostów. Przygotowaliśmy dwa sce-
nariusze. Pierwszy zakłada wzrost o 15% 
w segmencie ciężkim i lekkim, zaś mniej 
optymistyczna wersja to wzrost o 5% całe-
go rynku. Biorąc pod uwagę ostatnie dane 
z rynku polskiego, skłaniamy się ku bar-
dziej optymistycznemu. Spodziewamy się, 
że sprzedaż pojazdów o dmc powyżej 15 t
będzie oscylować na poziomie 15,5-17 
tys. egzemplarzy, natomiast w lżejszym 
segmencie 2-2,2 tys. 
W tym roku chcemy oczywiście zacho-
wać pozycję lidera sprzedaży pojazdów 
o dmc powyżej 15 t, w tym ciągników sio-
dłowych. Naszym celem jest 20-procento-
wy udział w tym rynku. Wierzymy, że plat-
forma ATe (Advanced Transport Efficien-
cy), która jest atrakcyjną propozycją skie-
rowaną głównie do klientów operujących 
w transporcie długodystansowym, pomo-
że nam ten cel osiągnąć.

Sprzedaż pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t w poszczególnych 
miesiącach roku 2012 i 2011 oraz w styczniu 2012

Styczeń

2010 2011 2012

Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
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Poprawiła się również sytuacja w cięż-

kich podwoziach. Po dwóch latach spad-

ków: 2009 – 55%, 2010 – 2,6%, nastąpił 

13-procentowy wzrost. W 2011 r. sprzeda-

no 2891 podwozi o dmc powyżej 16 t. Tu-

taj niezaprzeczalnym liderem jest MAN, 

który pozostawił daleko w tyle swoich 

konkurentów, sprzedając w Polsce 876 ta-

kich pojazdów i zgarniając 30% rynku. 

Najsłabiej wypadło Iveco, które w 2011 r. 

sprzedało o 22% mniej ciężkich podwo-

zi niż w roku 2010. Stracił też DAF i Re-

nault Trucks. Najczęściej kupowano pojaz-

dy z zabudową skrzyniową – 27% oraz wy-

wrotki – 22%. Trzeba jednak pamiętać, że 

jest to dość mały rynek i podpisanie jed-

nego większego kontaktu może diametral-

nie zmienić rozdanie pomiędzy producen-

tami. Z drugiej strony pojazdy z tego seg-

mentu obsługują wiele specjalistycznych 

branż, gdzie każdy element jest ściśle do-

stosowywany do potrzeb klienta i wiele 

może zależeć od indywidualnego podej-

ścia handlowca lub dobrze skonstruowa-

nej oferty przetargowej. Tutaj również spo-

rą część stanowią pojazdy budowlane, któ-

rych sprzedaż może w najbliższych latach 

spadać z uwagi na kurczące się fundusze 

na rozwój infrastruktury drogowej i w du-

żej mierze nasycenie rynku.

Lekkie na powierzchni

Nienajlepiej poszła w ubiegłym roku 

również sprzedaż pojazdów o dmc w prze-

dziale od 10 to 16 t. Segment ten odno-

tował 10-procentowy spadek. Nabywców 

znalazło 1446 egzemplarzy, co jednak nie 

wpłynęło znacząco na ogólną kwalifi kację. 

Pojazdy znajdujące się w tym przedziale 

tonażowym stanowią 8,5% rynku. Najwię-

cej sprzedał MAN 548 egzemplarzy, czyli 

zgarnął ponad 38%. Udało mu się nie tyl-

ko pokonać rywali, ale również jako jeden 

z nielicznych poprawił wynik sprzed roku. 

Mercedes, który ustąpił z pierwszego miej-

sca, odnotował 30-procentowy spadek, ale 

zatrzymał się na drugiej pozycji. Zaskaku-

jąco słaby wynik sprzedaży średnich cięża-

rówek miało w 2011 r. Renault Trucks. Tu-

taj sprzedaż spadła o 32%. Zaskoczył rów-

nież DAF, sprzedając o 48% pojazdów wię-

cej niż przed rokiem. Wprawdzie to ozna-

cza wzrost o 35 egzemplarzy, ale mimo 

wszystko. To wynik konsekwentnej pra-

cy u podstaw w uświadamianiu, że DAF to 

nie tylko ciągniki. 

Sprzedaż mniejszych ciężarówek nie po-

szła wcale dużo lepiej. Choć wzrosła o po-

nad 13%, nabywców znalazło zaledwie 748 

pojazdów z segmentu od 6 do 10 t. Od 

lat o palmę pierwszeństwa walczą tutaj 

MAN i Iveco ze zmiennym szczęściem. 

W tym roku najwięcej sprzedało Ive-

co – 290 egzemplarzy, zdobywając 38,7%. 

Paweł Paluch, 
dyrektor marketingu Scania Polska

Rok 2011 był dobry dla Scania. Dostarczenie ponad 2000 pojaz-
dów ciężarowych daje trzeci najlepszy wynik w historii Scania w Pol-
sce, po rekordowych latach 2007–2008. Dodatkowo na polskich dro-
gach pojawiło się 4200 używanych Scanii. Tradycyjnie ostatnie lata 
to głównie sprzedaż pojazdów firmom specjalizującym się w trans-
porcie międzynarodowym. Ze względu na wstrzymanie nowych inwe-
stycji związanych z budową dróg i jedynie kontynuację rozpoczętych 
w poprzednich latach projektów dramatycznie skurczył się segment 
budowlany i sytuacja ta nie ulegnie poprawie w 2012 r.

Ubiegły rok obfitował w ciekawe premiery, wprowadziliśmy na polski rynek autobusy tury-
styczne Scania Touring, które już znalazły pierwszych nabywców. Na ponad 2 lata przed wej-
ściem w życie normy Euro 6 zaprezentowaliśmy pierwsze silniki ją spełniające. Od połowy 
2011 r. wszystkie nasze pojazdy są wyposażane w system FMS, pomagający naszym klien-
tom efektywniej zarządzać flotą pojazdów oraz optymalizować zużycie paliwa. Mimo cięż-
kiej sytuacji w segmencie budowlanym europejską premierę miały nowe pojazdy Scania Off 
Road. W tym roku planujemy ich sprzedaż na naszym rynku. 
W roku 2012 przewidujemy, że sprzedaż pojazdów będzie na poziomie zbliżonym do ubie-
głorocznego. Zintensyfikujemy swoje działanie w segmencie pojazdów używanych po-
przez otwarcie nowych centrów sprzedaży oraz rozszerzenie oferty. Największym wydarze-
niem będzie dobrze znany, organizowany już po raz piąty konkurs dla młodych kierowców 
YETD2012. Spodziewamy się, że w polskich eliminacjach weźmie udział blisko 2000 kierow-
ców, na zwycięzcę europejskiego finału czeka nowa Scania serii R.

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku pojazdów 
o dmc powyżej 6 t w 2011 r.

ciągniki siodłowe
podwozia o dmc >16 t
6-10 t
10-16 t

70%

17,1%4,4%
8,5%

EuroToll Service GmbH
Customer Care & Service
Tel.: 0049 (0) 6196-77450-71
Fax: 0049 (0) 6196-77450-73
www.eurotoll.de
info@eurotoll.de
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 Myto w Europie
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Tu jest miejsce 
na Twoją 

    reklamę!

pojazdów o dmc powyżej 6 t w grudniu 

2011 r. była trochę słabsza od tej sprzed 

roku, ale trudno tu mówić o załamaniu. 

Być może, gdyby nie niepokojące wieści, 

sprzedaż wzrosłaby bardziej. 

Obecny rok to niewiadoma. Nikt nie 

chce prognozować. Wszyscy już dobrze 

wiemy, jak może wyglądać kryzys. Na-

uczeni doświadczeniem sprzed 2 lat ży-

czymy sobie stabilizacji. Gwałtowne wzro-

sty są zbyt niebezpieczne i wróżą zbli-

żające się załamanie. Lepsze są delikat-

ne wahania w górę. Pozwalają dobrze za-

planować biznes i zapewniają poczu-

cie bezpieczeństwa. Niestety, nigdy nie 

trwają zbyt długo. Styczeń pozwala jed-

nak patrzeć w przyszłość z optymizmem: 

37% wzrostu w segmencie ciężkim i 15% 

w lekkim, to całkiem dobry początek. ▐

Katarzyna Dziewicka
Źródło: PZPM

Fot. M. Kij, K. Dziewicka, Daimler, 
Renault, Iveco

Massimiliano Perri, 
dyrektor generalny Iveco Poland

W minionym roku podwozia stanowiły, co prawda nie więcej niż 20% 
sprzedaży pojazdów o dmc powyżej 16 t, ale muszę przyznać, że na-
sze wyniki w tym segmencie nie satysfakcjonują nas. Byliśmy nieco 
nieśmiali w penetracji tej części rynku. Dlatego w tym roku musimy 
wrócić do zajmowanej przez nas jeszcze niedawno pozycji. 
W połowie marca – zaczynamy Iveco Construction Tour 2012, gdzie 
klienci będą mogli w praktyce poznać zalety gamy budowlanej grupy 
Fiat Industrial: podwozi budowlanych Iveco i Iveco Astra, maszyn bu-

dowlanych Case New Holland, a nawet przetestować samochody terenowe Jeep. 
Podwozia to także baza dla aplikacji specjalistycznych. Zamierzamy poświęcić więcej uwa-
gi segmentom niszowym, jak np. leśnictwu czy transportowi mleka, a także wzmocnić naszą 
pozycję w segmencie komunalnym. Niemały potencjał widzimy również w sektorze pożarni-
czym. Podwozia znajdują zastosowanie również w dystrybucji krajowej, a tu oprócz klasycz-
nych jednostek zasilanych olejem napędowym, które są doceniane przez klientów ze wzglę-
du na ekonomię i ekologię, dysponujemy silnikami zasilanymi CNG w całej gamie Iveco. 
Dystrybucja średnio- i krótkodystansowa oparta o paliwa alternatywne, niezależnie od ubo-
giej jeszcze sieci stacji CNG w Polsce, będzie się rozwijać ze względu na zaostrzające się 
normy związane z ochroną środowiska i hałasem w miastach.
W tym roku z jednej strony stagnacja w Europie każe poważnie traktować możliwość ograni-
czenia popytu na usługi w transporcie międzynarodowym (najwięksi pesymiści w branży za-
powiadają kolejne załamanie rynku), z drugiej gospodarka Polski nie zwalnia i transport kra-
jowy nie będzie cierpiał na brak pracy. Rozsądnym jest, moim zdaniem, założenie lekkiej ko-
rekty rynku w segmencie ciężkim, na poziomie 10-15%. Iveco ma wszelkie atuty, żeby za-
spokoić potrzeby klientów przy tak zmieniającej się strukturze popytu. Daily jest marką samą 
w sobie, z rozwiązaniami często nieosiągalnymi dla najbliższej konkurencji. Eurocargo jest 
sprawdzonym pojazdem o ugruntowanej pozycji rynkowej ze znacznym jeszcze potencjałem 
wzrostu w segmentach takich, jak komunalny czy pożarniczy, a także w dystrybucji, a na-
wet przewozach międzynarodowych. W segmencie ciężkim pod koniec roku możemy spo-
dziewać się nowego Stralisa, z nowa kabiną i z nowymi rozwiązaniami oczekiwanymi przez 
klientów, które w połączeniu z udowodnioną już oszczędnością silników Cursor stworzą na-
prawdę dobrą propozycję dla rynku.

i wymagają niższych kwalifi kacji od kie-

rowcy – wystarczy prawo jazdy kategorii 

B. Kosztują mniej, a dodatkowo można się 

nie martwić o system elektronicznego myta. 

Coraz większa świadomość ekonomiczna 

użytkowników takich aut, sprawia, że wy-

bierają pojazdy lepiej dostosowane do swo-

ich potrzeb. Czasami większy pojazd jest 

niepotrzebny, a kosztuje więcej przy zakupie 

i podczas eksploatacji. 

Rynek pojazdów użytkowych zaliczył 

dobry rok. Jednak nie było łatwo. Już na 

jesieni pojawiły się pogłoski o nadcho-

dzącej fali kolejnego kryzysu. Kłopoty 

południowej Europy zachwiały całą Unią 

Europejską. Firmy zaczęły znów wstrzy-

mywać inwestycje. Jednak na rynku po-

jazdów o dmc powyżej 3,5 t trudno do-

strzec jakieś większe wahania. Sprze-

daż rozłożyła się raczej równomiernie na 

wszystkie miesiące. Jak zwykle wyraźnie 

słabszy był styczeń i wakacje, lekki spadek 

zanotowano też w listopadzie. Sprzedaż 

MAN – 285 sztuk i 38,1% rynku. Najmniej 

szczęścia miało Renault. Sprzedaż ze 118 

pojazdów w 2010 r. spadła do 22. Praw-

dopodobnie jest to konsekwencja wyco-

fania z rynku popularnego Mascotta, dla 

którego klienci nie znaleźli alternatywy 

w zbyt wątłym Maxity. „Do 2010 roku 

w naszej ofercie znajdował się Mascott 

o dmc do 6,5 t, który sprzedawany był 

w liczbie ok. 200 sztuk rocznie. Ze wzglę-

du na normy czystości spalin oraz zmia-

ny konstrukcyjne Mastera Mascott zo-

stał wycofany ze sprzedaży. Zarówno 4,5 t 

Master, jak i 4,5 t Maxity, najcięższe ofe-

rowane pojazdy dostawcze nie są ujmo-

wane w statystyce powyżej 6 t. Jeżeli spró-

bować policzyć rynek samochodów z wy-

łączeniem Daily (z którym dzieliliśmy się 

50/50) udział Renault Trucks w tym seg-

mencie pozostaje na zbliżonym poziomie” 

– zauważa Marcin Majak, dyrektor marke-

tingu, Renault Trucks Polska Sp. z o.o. 

Segment pojazdów o dmc od 6 do 16 t 

jest dość specyfi czny. Nowe kupowane są 

dość rzadko, gdyż użytkownicy to przeważ-

nie jednoosobowe fi rmy, czyli ludzie na do-

robku, którzy łapią zlecenia i nie stać ich 

na większe inwestycje. Szukają więc czegoś 

tańszego na rynku wtórnym. Lekkie cięża-

rówki są zazwyczaj używane do dystrybucji 

miejskiej, pokonują małe odległości, więc 

mogą ich też nie dotyczyć opłaty drogo-

we, które są naliczane wg norm emisji spa-

lin. Innym czynnikiem, który może mieć 

wpływ na sprzedaż pojazdów o dmc od 6 

do 10 t jest rynek pojazdów dostawczych 

o dmc do 3,5 t. Wprawdzie ich ładowność 

jest niższa, ale lepiej sobie radzą w mieście 

Marcin Majak, 
dyrektor 
marketingu, 
Renault Trucks 
Polska

„Do 2010 roku w na-
szej ofercie znaj-
dował się Mascott 
o dmc do 6,5 t, któ-
ry sprzedawany był 
w liczbie ok. 200 

sztuk rocznie. Ze względu na normy czysto-
ści spalin oraz zmiany konstrukcyjne Maste-
ra Mascott został wycofany ze sprzedaży”.
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Przekonaj się sam. Edycja limitowana Volvo FH Fuel Champion 
jest wyposażona w najbardziej wydajny układ napędowy oraz 
inne rozwiązania wspierające ekonomikę paliwową. Przetestuj 
samochód ciężarowy Volvo w Twojej działalności transportowej  
i przekonaj się sam, jak Volvo FH może poprawić jej wynik.  
Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na  volvotrucks.pl

Przekonaj się sam:

VOLVO FH FUEL CHAMPION



Obecnie najważniejszym czynnikiem 

napędzającym nowe zakupy na ryn-

ku pojazdów ciężarowych jest ob-

niżanie kosztów. Systematycznie rosnące 

koszty działalności transportowej, na co 

wpływają wyższe podatki, opłaty drogowe, 

autostradowe i oczywiście drożejące pali-

wo, nie pozostawiają wyboru. Żeby utrzy-

mać się na trudnym rynku, trzeba szukać 

rozwiązań, które sprawią, że działalność 

transportowa stanie się bardziej konku-

rencyjna i zarazem opłacalna.

Producenci samochodów ciężarowych 

swoją szansę na zwiększenie sprzedaży 

upatrują właśnie w oszczędnościach, które 

można uzyskać, decydując się na zakup od-

powiednio dobranego wyposażenia. DAF 

proponuje modele XF105 i CF85 w wersji 

ATe (Advanced Transport effi  ciency). 

Pod wiatr

Podejmując walkę o niższe spalanie, war-

to pamiętać o oporach powietrza. Wszyst-

kie modele ATe CF85 i XF105 w standar-

dzie mają komplet spojlerów kabinowych 

oraz osłony boczne. Należy jednak odpo-

wiednio je ustawić. Źle zamontowany spoj-

ler dachowy może narobić więcej szkód 

niż pożytku. Oczywiście, gdy ktoś chce 

mniej zużywać paliwa, musi pogodzić się 

z brakiem osłony przeciwsłonecznej, do-

datkowego oświetlenia dachowego, fan-

far i wszelkich dodatków, które sprawia-

ją, że pojazd nabiera indywidualnego cha-

rakteru. ATe CF85 i XF105 są wyposażone 

w kabiny Space Cab, które umożliwiają wy-

godny odpoczynek, jednocześnie zapew-

niając optymalny kształt aerodynamiczny.

Istotne są też opory toczenia. Tu warto za-

dbać o odpowiednie opony. Oszczędne DAF-y

są wyposażone w ogumienie o niskim opo-

rze toczenia, w rozmiarze 315/70 R 22,5 

– aby obniżyć wysokość pojazdu i przyczyniać 

się do zmniejszania oporu powietrza. 

Wyższa sprawność

DAF-y ATe mają udoskonalone silni-

ki Paccar MX o pojemności 12,9 l i mocy 

460 KM, spełniające normę emisji spa-

Miara zysku
Rosnące koszty paliwa zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które złagodzą ich skutki. 
Niższe spalanie stało się celem wartym zachodu.
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lin EEV. Zastosowano w nich nowe tłoki 

i pierścienie tłokowe, zmniejszające tarcie 

wewnętrzne i polepszające wydajność sil-

nika. Zoptymalizowano też układ wtry-

sku paliwa, układ smarowania oraz udo-

skonalono układ sterujący. Usprawnienia 

w układzie smarowania, wpłynęły na ob-

niżenie oporów wewnętrznych jednost-

ki napędowej i podniosły jej wydajność 

w zakresie prędkości obrotowych, które 

są najczęściej spotykane, czyli przy czę-

ściowych obciążeniach i prędkościach 

maksymalnego momentu obrotowego. 

W transporcie długodystansowym silnik 

pracuje najdłużej właśnie w takim zakre-

sie prędkości obrotowej. Nie przy pełnym 

obciążeniu, a sięgającym 40-60%. Dlatego 

DAF uznał ten obszar za ważny i wpro-

wadził modyfi kację kolektora wydecho-

wego. Oznacza to dalsze udoskonalenia 

w zakresie regulacji przepływu powietrza 

na skutek zwiększenia wydajności układu 

turbodoładowania. 

Dzięki podniesieniu temperatury ole-

ju o 5°C, efektywność wymiany ciepła 

(chłodzenia silnika) jest wyższa, co ogra-

nicza wydatek pompy olejowej i powo-

duje, że sumaryczne opory wewnętrz-

ne w silniku są mniejsze. Na całym ko-

lektorze wydechowym i na części turbo-

sprężarki zastosowano izolację termicz-

ną. Dzięki temu wzrasta prędkość gazów 

spalinowych. Gdy silnik jest częściowo 

obciążony, temperatura tych gazów, tym 

samym prędkość na turbinie, jest więk-

sza. Przy takim samym obciążeniu jest 

lepiej wykorzystana turbosprężarka. Po-

prawia się współczynnik napełniania, 

zmniejsza się ilość wtryskiwanego Ad-

Blue, a silnik ma wyższą sprawność. Ta 

modyfikacja umożliwiła szereg dalszych 

zmian, które ostatecznie dają 3% reduk-

cję zużycia paliwa. 

Z automatem lub bez

Sam silnik to jednak za mało. Musi 

z nim współpracować efektywny, sprawny 

układ przeniesienia napędu. Do komple-

tu dochodzi nowa 12-biegowa manualna 

skrzynia biegów. Jest lżejsza od poprzed-

niczki i bardziej efektywna, jeśli chodzi 

o opory wewnętrzne o ok. 5%. Kierow-

ca rzadziej musi zmieniać biegi, co rów-

nież ma wpływ na wyższą efektywność 

i trwałość. Dla tych co doceniają walo-

ry zautomatyzowanej skrzyni biegów, 

DAF przygotował ekonomiczną wersję 

oprogramowania dla AS Tronica. Likwi-

duje ono możliwość ingerencji kierow-

cy przy prędkości z zakresu 30-85 km/h,

co powoduje, że biegi zmieniane są naj-

bardziej optymalnie i zmniejsza się zu-

życie paliwa. Kierowca może zmieniać 

biegi samodzielnie jedynie przy pręd-

kości poniżej 30  km/h oraz w przy-

padku stosowania hamulca silnikowe-

go MX Engine Brake. We wszystkich po-

zostałych sytuacjach to układ elektro-

niczny wybiera idealny moment zmiany 

przełożenia. 

Z pakietem ATe zautomatyzowana skrzy-

nia biegów oferowana jest w standardzie. 

Oczywiście konserwatyści mogą wybrać 

manualną skrzynię, ale jeżeli komuś na-

Osłony boczne i międzyosiowe 
zmniejszają opór powietrza.

Zbigniew Kołodziejek, 
menedżer marketingu, DAF Trucks Polska 

DAF ATe to jest typowy pojazd flotowy. Nie chcemy w ramach tej 
platformy oferować wersji specjalnej, która jest wyposażona w sze-
reg opcji. To jest sprawdzona platforma i gotowa specyfikacja za-
pewniająca w transporcie dalekobieżnym oszczędności na zużyciu 
paliwa i AdBlue do 4-5%. Najważniejsze elementy to zmodyfikowa-
ny silnik, nowa skrzynia biegów z odpowiednimi przełożeniami oraz 
pakiet spojlerów, energooszczedne ogumienie, brak daszka przeciw-
słonecznego i inne. Integralną częścią oferty jest też szkolenie kie-

rowców. W sumie to wszystko sprawia, że taki ciągnik siodłowy jest bardzo ekonomiczny. 
Dodatkowo oferujemy atrakcyjne stawki kontraktów serwisowych, z najlepiej dopasowanymi 
parametrami, które wspomagają generowanie oszczędności. 
Jestem przekonay, że ta wersja spotka się z zainteresowaniem, ponieważ rosnące koszty 
prowadzenia działaności transportowej i niskie marże uzyskiwane na tym rynku, powodują, 
że przewoźnicy bardzo dużą wagę przywiązują do analizy kosztów, a nasza oferta zmierza 
do tego, żeby ich działaność była bardziej efektywna.  

ATe to również zmodyfikowany pakiet spojlerów. 
Trzeba jednak pamiętać, że ten na dachu musi 
być dobrze ustawiony, żeby spełniał swoje 
zadania, w innym wypadku będzie generował 
straty na poziomie nawet do 12%.

Kamera zamiast przedniego 
lusterka jest nie tylko 
wygodna, ale również poprawia 
aerodynamikę pojazdu.
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Wraz z nabyciem pakietu ATe kierow-

ca pojazdu przechodzi szkolenie z zakre-

su jazdy ekonomicznej. W zależności od 

jego umiejętności początkowych pozwo-

li ono zaoszczędzić kolejne 3 do 5% pa-

liwa. Oczywiście zdobytą wiedzę trzeba 

utrwalać na co dzień, aby w miarę upły-

wu czasu nie wrócić do pozycji wyjścio-

wej. Po szkoleniu EcoDrive kierowcy po-

wodują mniej awarii i uszkodzeń, co rów-

nież wpływa na niższe koszty eksploata-

cji pojazdu. 

Nowa wersja oprogramowania pozwala 

kontorlować wyniki osiągane podczas pra-

cy. Kierowca widzi na wyświetlaczu na ta-

blicy rozdzielczej poziom zużywanego pa-

liwa i może go skonfrontować z tym, jaki 

chciałby osiągnąć. 

Dodatkowo w oszczędnej jeździe po-

magają sprytne udogodnienia. Silniki 

w modelach ATe wyłączają się automa-

tycznie po 5 minutach pracy na obrotach 

jałowych. Fabrycznie ustawiona prędkość 

maksymalna jest ograniczona do 85 km/h, 

co umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa 

o 2 do 3%. Jednak nie jest to zmiana nie-

odwracalna, jeżeli komuś zależy na stan-

dardowym ograniczeniu, może to usta-

wienie przywrócić w autoryzowanym ser-

wisie.

Kierowca decyduje o terminowości, ja-

kości pracy i efektywności samochodu. 

Dlatego ważnym czynnikiem jest rów-

nież jego dobre samopoczucie. Istotne 

jest, aby dobrze czuł się w swoim miej-

scu pracy, które często służy również do 

wypoczynku. DAF zadbał o to nie tylko 

urządzając wnętrze w ciepłych kolorach, 

ale również dodając np. ogrzewanie pod-

łogi, szczególnie przydatne podczas zim-

nych poranków.

Redukacja kosztów to trudny temat. 

Najpierw trzeba przekonać siebie i in-

nych do tego, że zmiany są konieczne, 

później konsekwentnie trzymać się obra-

nej drogi. A że warto, liczby mówią same 

za siebie… ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. DAF, K. Dziewicka

prawdę zależy na oszczędnościach nie po-

winien się wahać. Automat jest nie tylko 

skuteczniejszy w odpowiednim doborze 

biegów i w utrzymywaniu silnika w najbar-

dziej optymalnym poziomie obrotów, ale 

również oszczędza sprzęgło i pozytywnie 

wpływa na koszty serwisowania pojazdu.

W wersji ATe zastosowano też akumula-

tor bezobsługowy, co ogranicza ewentual-

ne awarie i przestoje z tym związane.

Modele ATe są wyposażone w most 

napędowy o przełożeniu 2,69:1. Wersja 

z przełożeniem 2,53:1 jest dostępna opcjo-

nalnie w pojazdach do lekkich zastosowań. 

Spalanie obniża również tempomat ada-

ptacyjny. Hamulec silnikowy dodatkowo 

przyczynia się do oszczędności.

Czynnik ludzki

Pakiet ATe to nie tylko modyfi ka-

cje techniczne. Już dawno zauważono, że 

nowe technologie niewiele są warte, gdy 

zabraknie odpowiedniej wiedzy czy wy-

starczającej woli człowieka, który ma 

z nich korzystać. DAF kładzie więc nacisk 

na szkolenie kierowcy już podczas dosta-

wy pojazdu do klienta. Ważny jest dokład-

ny istruktaż, podczas którego kierowca do-

wie się, jak należy skutecznie posługiwać 

się pojazdem i w jaki sposób go najlepiej 

wykorzystywać. 

Usprawnienia w układzie smarowania silnika wpłynęły 
na obniżenie oporów wewnętrznych jednostki i podniosły wydaj-
ność silnika w zakresie najczęstszych prędkości obrotowych. 

Korzyści ze szkolenia 
kierowców

▐ Średnio ciężarówka pokonuje w ciągu 
 roku dystans 120 000 km
▐ Oszczędność na paliwie wynosi 5%
▐ Oznacza to 2000 litrów zaoszczędzo-
 nego paliwa 
▐ 2000 l × 5,7 zł = 11 400 zł oszczednoś-
 ci na 1 pojeździe
▐ Mniej napraw i czynności serwisowych 
▐ Mniej uszkodzeń 
▐ Niższa emisja CO2

Na wyświetlaczu umieszczonym na tablicy rozdzielczej, kierowca może obserwować 
zużycie paliwa, jakie udaje mu się wypracować. W ten sposób śledzi swoje postępy 
w dochodzeniu do prefekcji.
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W 
 ubiegłym roku Volvo Trucks zapo-

 czątkowało międzynarodowy kon-

 kurs na najoszczędniejszego kie-

rowcę, zakładając, że będzie to wydarzenie 

cykliczne. Konkurs, w którym zawodowi 

kierowcy samochodów ciężarowych rywa-

lizują ze sobą w jeździe ekonomicznej spo-

tkał się z dużym zainteresowaniem. Dla-

tego i w tym roku zostanie on rozegrany 

w ramach Volvo Trucks w Regionie Eu-

ropy Centralno-Wschodniej, a więc rów-

nież w Polsce. Na uczestników, zarówno 

kierowców, jak i ich pracodawców, czeka-

ją atrakcyjne nagrody, w tym samochód 

osobowy Volvo C30 dla zwycięzcy fi nału 

w tym regionie. 

W konkursie mogą wziąć udział wszy-

scy kierowcy zawodowi, niezależnie od 

marki samochodu ciężarowego, jakim jeż-

dżą na co dzień.

Od marca do września 2012 r. we wszyst-

kich krajach Regionu Europy Central-

no-Wschodniej Volvo Trucks będą odby-

wać się lokalne rundy kwalifi kacyjne, któ-

re zakończą się krajowym fi nałem. Uczest-

nik, który osiągnie najlepszy wynik, będzie 

reprezentował swój kraj w ostatecznej roz-

grywce – fi nale konkursu na poziomie Re-

gionu Europy Centralno-Wschodniej. Od-

będzie się on w Ołomuńcu, w Czechach, 

w połowie października.

Razem z kierowcami, do Ołomuńca zo-

staną zaproszeni ich pracodawcy – wła-

ściciele fi rm transportowych. Każda fi r-

ma, której reprezentant zajmie jedno 

z pierwszych trzech miejsc w fi nale Regio-

nu Europy Centralno-Wschodniej, otrzy-

ma bony premiowe Volvo o wartości do 

10 000 euro. 

Ciężarówka do kompletu

Równolegle z Th e Drivers’ Fuel Chal-

lenge 2012 w Regionie Europy Centralno-

-Wschodniej Volvo proponuje swoim klien-

tom specjalną edycję FH Fuel Champion. 

Specjalny pakiet obejmuje komplet pro-

duktów i usług ułatwiających obniżenie 

zużycia paliwa i zredukowanie emisji spa-

lin. Oszczędna edycja Volvo FH jest do-

stępna w konfi guracji 4×2 lub 6×2, z sil-

nikiem o mocy 460 lub 500 KM. Nabyw-

cy w ramach pakietu otrzymają m.in. in-

teligentną skrzynię biegów Volvo I-Shift  

z odpowiednim pakietem oprogramowa-

nia, opracowany przez Volvo System In-

formacji Transportowej Dynafl eet (nie-

zbędne opcje sprzętowe wraz w roczną 

subskrypcją pakietu Paliwo i Środowisko), 

usługę Fuel Check (comiesięczne, oparte 

o wyniki zużycia paliwa, raporty dotyczą-

ce wydajności kierowcy), pakiet aerodyna-

miczny, a także szkolenie kierowcy. 

Opcjonalnie ofertę można uzupełnić 

o Niebieski lub Złoty Kontrakt Serwisowy 

Volvo, włącznie z usługą corocznej kontro-

li geometrii ustawienia kół w samochodzie 

ciężarowym. ▐

Fot. K. Wójtowicz

Volvo C30 
dla najlepszego kierowcy
Mistrzostwa Kierowców w Jeździe Ekonomicznej, Drivers’ Fuel Challenge 2012 
– startują już w marcu.

www.truck-van.pl

3/2012 15TruckTruckVanVan&

MAGAZYNMAGAZYNKonkursKonkurs



D zięki stałej współpracy z producenta-

mi pojazdów i operatorami fl ot, Car-

rier Transicold stara się identyfi kować 

i przewidywać oczekiwania branży chłodni-

czej. W ostatnich latach zauważono potrzebę 

opracowania rozwiązań spełniających wyma-

gania intensywnych dostaw miejskich. Prze-

wozy, w których występuje częste otwieranie 

drzwi od chłodni czy popularne – wielotem-

peraturowe, wymagają specjalnego potrakto-

wania. Dlatego Carrier Transicold opracował 

nową linię agregatów chłodniczych Pulsor, 

przeznaczoną do samochodów dostawczych 

operujących w najtrudniejszych warunkach.

Niezależnie

Tradycyjne agregaty chłodnicze są zależ-

ne od prędkości obrotowej silnika i osiąga-

ją maksymalną wydajność dopiero przy 

2400 obr/min. Niestety, podczas realizacji 

dostaw miejskich, szczególnie w zatłoczo-

nych aglomeracjach, przez 90% czasu sil-

nik samochodu dostawczego pracuje z dużo 

mniejszą prędkością obrotową, co sprawia, 

że bardzo trudno utrzymać właściwą tempe-

raturę przewożonych towarów. 

Agregaty Pulsor eliminują te problemy 

dzięki zastosowaniu technologii E-Drive. 

Obejmuje ona generator napędzany od sil-

nika pojazdu, który przekształca energię 

mechaniczną na elektryczną. Wytworzony 

prąd trafi a do falownika zasilającego herme-

tyczną sprężarkę o regulowanej wydajności. 

W ten sposób urządzenie zapewnia wymaga-

ną temperaturę bez względu na warunki dro-

gowe czy liczbę punktów dostaw, a tych po-

winno być minimum 15-17, by dystrybucja 

była opłacalna. Dzięki agregatom Pulsor czas 

przywrócenia żądanej temperatury po otwar-

ciu drzwi skrócono o połowę, a na biegu 

jałowym jest dostępne 80% pełnej wydaj-

ności. Maksimum uzyskuje się przy pręd-

kości obrotowej silnika 1000 obr/min, co 

oznacza lekkie dodanie „gazu”. Zależnie od 

potrzeb nowa gama urządzeń może zapew-

nić temperaturę wewnątrz zabudowy od 

–30 do +30°C, przy temperaturze otocze-

nia od –30 do +50°C. Ponadto dla technolo-

gii konwencjonalnej odchyłki przy zaprogra-

mowanych temperaturach wynoszą +/–3°, 

w agregatach Pulsor udało się je zmniejszyć 

do +/– 0,3°. 

Inną korzyścią tego rozwiązania jest ograni-

czenie liczby ruchomych elementów oraz złą-

czy. To wpływa na większą bezawaryjność fl o-

ty, tańszą obsługę serwisową oraz mniejsze zu-

życie paliwa, które w fazie „zbijania” tempe-

ratury, np. podczas rozpoczynania kursu albo 

po częściowym rozładunku, sięga nawet 20%. 

Wielu nabywców agregatów zaczyna też zwra-

cać uwagę na kwestię ochrony środowiska. 

W nowych agregatach, dzięki znacznemu 

ograniczeniu długości przewodów elastycz-

nych, udało się istotnie zmniejszyć emisję CO2 

(aż o 75%) spowodowaną 

wyciekami czynnika ro-

boczego. Rocznie ubywa 

go tylko ok. 2,5%.

Wiosna zimą

Ważnym zagadnie-

niem jest transport towa-

rów w dodatniej tempe-

raturze, gdy na zewnątrz 

panuje mroźna zima. W dotychczas stosowa-

nych rozwiązaniach grzanie ładowni odbywa 

się przez odwrócenie cyklu chłodniczego, ale 

podobnie jak chłodzenie, proces ten jest ści-

śle uzależniony od prędkości obrotowej sil-

nika. Maksymalna wydajność takiego ukła-

du jest więc trudna do osiągnięcia, zwłaszcza 

przy niskich temperaturach otoczenia, gdy na 

zewnątrz jest np. –30°C, a przewożony towar 

Pracujący równomiernie 
i wydajnie agregat Pulsor 
dostarcza 100% wydajności 
chłodniczej przy niskiej 
prędkości obrotowej silnika, 
gwarantując stały poziom 
chłodzenia przez cały dzień.

Temperatura bez zmian

Maciej Kędzierski, 
dyrektor zarządzający Carrier 
Transicold Polska Sp. z o.o.

„Nowa linia agregatów Pulsor to praw-
dziwa rewolucja w dystrybucji miej-
skiej. Zapewnia stałe warunki tem-
peraturowe przy intensywnych do-
stawach miejskich, jest niezawodna 
i pozwala chronić środowisko naturalne.”

Kiedy kupujemy świeże mięso czy przetwory mleczne, nie zdajemy sobie sprawy, że to wszystko 
zawdzięczamy profesjonalistom „łańcucha zimna”. Bez wątpienia należy do nich Carrier Transicold, 
oferując urządzenia niezbędne do transportu towarów w kontrolowanej temperaturze.
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wymaga temperatury +5°C. W agregatach 

Pulsor są stosowane grzałki elektryczne, któ-

re uniezależniają wydajność urządzenia od 

pracy silnika spalinowego czy warunków pa-

nujących na zewnątrz pojazdu. Nowe rozwią-

zanie powinno wyeliminować konieczność 

wspomagania agregatu dodatkową instalacją 

grzewczą przy transporcie bardzo wrażliwych 

towarów (np. kwiaty) zimą. Do tej pory tylko 

w ten sposób można było osiągnąć tempera-

turę rzędu +12÷15°C.

Pełna opieka

Szeroka oferta agregatów Pulsor pokry-

wa wszystkie wymagania klientów dotyczą-

ce wielkości samochodów dostawczych, ro-

dzaju przestrzeni ładunkowej, jak też sposo-

bu dystrybucji. Rozpoczyna się od modelu 

Pulsor 300 o wydajności chłodniczej ponad 

2500 W i kończy na urządzeniu Pulsor 500 

o wydajności prawie 4000 W. Jeśli chodzi 

o możliwości grzewcze, zapewniają one od-

powiednio od 1500 do 3000 W. Uzupełnie-

niem gamy są dwa urządzenia wielotempe-

raturowe z oznaczeniem MT.

Oprócz najnowszej technologii, za agre-

gatami Pulsor przemawia sieć 550 warszta-

tów w Europie, Rosji, na Bliskim Wschodzie 

i w Afryce (w Polsce 23 placówki) oraz zna-

komite wyposażenie 1700 techników, z któ-

rych część funkcjonuje w ramach całodobo-

wego serwisu mobilnego. Dzięki centralne-

mu magazynowi części zamiennych w Rot-

terdamie i nowoczesnemu systemowi logi-

styki oraz dystrybucji, Carrier Transicold 

zapewnia ich dostępność w ciągu 24 godzin. 

Wraz z pojawieniem się nowej linii pro-

duktów, fi rma będzie zachęcać do zakupu 

kontraktów serwisowych, które pozwalają 

planować z wyprzedzeniem wszystkie koszty 

związane z utrzymaniem i ewentualnymi na-

prawami agregatów chłodniczych. Rozwią-

zanie to zapewnia maksymalną wydajność 

urządzeń, a jednocześnie ułatwia przedsię-

biorcom lepsze skoncentrowanie się na pro-

wadzonej działalności. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Carrier Transicold

W agregatach Pulsor wykorzystano najnowsze dostępne rozwiązania, łączące technologię E-Drive 
firmy Carrier z falownikiem i hermetyczną sprężarką o regulowanej prędkości

Veranstalter:

EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH      
Tel.: +49 (0)89 32391-241
Fax: +49 (0)89 32391-246
E-Mail: transfairlog@euroexpo.de
Internet: www.transfairlog.com
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Chcąc ograniczyć nieko-

rzystne zjawiska, ko-

nieczne jest efektywne 

smarowanie i chłodzenie ru-

chomych części, zapewniające 

długą żywotność silnika. Słu-

żą do tego specjalne płyny eks-

ploatacyjne, które jednak są 

bowej, a także fi ltrację paliwa, 

cieczy chłodzącej i powietrza.

Odpowiedzialne 
zadanie

Na trwałość jednostek na-

pędowych istotny wpływ ma 

olej silnikowy, który w trakcie 

eksploatacji pojazdu jest za-

nieczyszczany szlamem, sadzą 

i twardymi cząstkami stałymi. 

Te ostatnie to metale pocho-

dzące ze zużycia elementów 

i ziarna piasku, których nie za-

trzymał układ fi ltracji powie-

trza. Szlam wytrąca się z oleju 

na skutek jego degradacji che-

micznej i przyczynia do przed-

wczesnego zapychania fi ltrów 

oraz zagęszczania samego pły-

nu eksploatacyjnego. Z kolei 

sadza po przekroczeniu gra-

nicy rozpuszczalności w oleju 

podwyższa jego lepkość, a za-

nieczyszczenia stałe przyspie-

szają zużycie silnika na sku-

tek zwiększonego tarcia mię-

dzy współpracującymi ele-

mentami.

Zależnie od rodzaju silni-

ka są stosowane fi ltry pełno-

przepływowe, fi ltry pełnoprze-

pływowe z fi ltrem boczniko-

wym oraz fi ltry kombinowa-

ne, w których części pełnoprze-

pływowa i bocznikowa znajdu-

ją się w jednej obudowie. Do 

fi ltra pełnoprzepływowego jest 

kierowany cały olej wchodzący 

do silnika, natomiast przez fi ltr 

bocznikowy przepływa go tyl-

ko ok. 10%. Zadaniem fi ltracji 

bocznikowej jest „wyłapanie” 

szlamu i sadzy, które z powo-

du małych rozmiarów cząstek 

nie mogą zostać skutecznie za-

trzymane w fi ltrze pełnoprze-

pływowym. Na materiał fi ltra-

cyjny stosuje się tu głównie im-

pregnowaną celulozę, która jest 

ułożona w stos i tworzy labi-

rynt dla przepływającego ole-

ju. Takie rozwiązanie umożli-

wia zmieszczenie większej ilo-

ści zanieczyszczeń, a co za tym 

idzie dłuższy okres między wy-

mianami fi ltrów.

Wśród fi ltrów boczniko-

wych są też fi ltry odśrodkowe, 

wykorzystujące do separacji 

zanieczyszczeń siłę odśrodko-

wą. Mają one duże znaczenie 

przy separacji sadzy o cząst-

kach nieprzekraczających kil-

ku mikronów. Najlepsze rezul-

taty zapewniają rozwiązania 

z wymiennymi wkładami, któ-

re są proste i tanie w obsłudze.

Filtry pełnoprzepływowe 

występują w postaci wymien-

Cel: dłuższe życie
Każdy silnik wysokoprężny składa się z wielu ruchomych 
części narażonych na podwyższoną temperaturę i duże 
naciski powierzchniowe. Takie warunki przyspieszają zużycie 
współpracujących elementów.

Filtry powietrza mają różną konstrukcję i materiały zależne od zastosowania, 
ale we wszystkich przypadkach jest rozbieralna obudowa i wymienny wkład filtracyjny.

narażone na degradację che-

miczną i zanieczyszczenia sta-

łe. By utrzymać ich właściwo-

ści podczas wymaganego okre-

su, należy stosować odpowied-

nią fi ltrację oleju silnikowego 

i jego odzyskiwanie z systemu 

odpowietrzania skrzyni kor-
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nych wkładów do stałej obudo-

wy lub jako dokręcane do gło-

wicy w obudowie metalowej. 

Oba rodzaje mają takie same 

materiały fi ltracyjne w formie 

plisowanej (celuloza, materia-

ły syntetyczne, włókna szkla-

ne). W celu zabezpieczenia sil-

nika przed zatarciem w przy-

padku przedwczesnego zablo-

kowania fi ltra, głowica fi ltra 

albo sam fi ltr ma zawór prze-

lewowy, który po osiągnięciu 

maksymalnej wartości ciśnie-

nia umożliwia przepływ oleju 

z pominięciem fi ltra.

Powstrzymać straty

Podczas eksploatacji silni-

ka istotne znaczenie mają gazy 

wydmuchiwane przez układ 

odpowietrzania jednostki. Za-

wierają one bardzo drobne 

krople oleju (o średnicy poni-

żej 10 μm), które przy mocno 

zużytym silniku i braku fi ltra-

cji powodują znaczne jego stra-

ty. Wydostający się w posta-

ci aerozolu olej zanieczyszcza 

ponadto przedział silnikowy, 

Filtry paliwa zatrzymują zanieczyszczenia pochodzące z procesu 
produkcji oraz dystrybucji paliwa. Pyły, rdza z wewnętrznych ścian 
zbiorników, woda oraz żyjące w niej mikroorganizmy mogą łatwo 
doprowadzić do szybkiego zużycia wtryskiwaczy, pomp itp.

znacznie zmniejszając komfort 

obsługi pojazdu. O ile zatrzy-

manie ciekłego oleju i dużych 

cząstek jest stosunkowo łatwe 

nawet za pomocą drucianej 

plecionki czy labiryntu na wy-

locie tzw. odmy, to wyłapanie 

najmniejszych cząstek oleju 

wymaga bardziej zaawansowa-

nych rozwiązań. Skuteczna fi l-

tracja gazów z komory korbo-

wej stwarza więc konieczność 

stosowania tzw. impaktorów 

i koalescerów. Pierwsze urzą-

dzenia wykorzystują bezwład-

ność cząstek oleju, które napo-

tykając matę kondensacyjną, 

ulegają skropleniu w celu po-

wrotu do miski olejowej silni-

ka. Rozwiązania te zapewniają 

skraplanie 99% ciekłego oleju 

oraz odseparowanie i skrople-

nie 50÷65% olejowego aerozo-

lu z gazów wydychanych przez 

silnik. Impaktory są montowa-

ne i pracują w układzie otwar-

tym, co oznacza, że oczyszczo-

ne gazy trafi ają do atmosfery.

Jeśli chodzi o koalescery, 

do budowy wkładów fi ltra-

cyjnych stosuje się technolo-

gię rozdmuchiwania gorącego 

tworzywa sztucznego. Z włó-

kien o różnej gradacji jest for-

mowana przestrzenna struktu-

ra, która jest w stanie zatrzy-

mać do 98% aerozolu olejowe-

go i praktycznie cały ciekły olej 

wydychany przez silnik. Urzą-

dzenia te zapewniają większą 

sprawność separacji oleju niż 

impaktory i mogą pracować 
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pompą podającą i pracuje pod 

ciśnieniem kilkunastu barów.

Nowoczesne fi ltry pali-

wa mają syntetyczne materia-

ły fi ltracyjne, które zapewniają 

znacznie lepszą separację wody 

niż celuloza i większą pojem-

ność zanieczyszczeń oraz tole-

rują stosowanie biopaliw. Wy-

konuje się je w formie wkładów 

z plisowanego materiału fi ltra-

cyjnego lub jako zamknięte fi l-

try nakręcane. Te ostatnie coraz 

częściej mają obudowę z two-

rzywa, dzięki czemu są lżejsze 

i ułatwiają proces recyklingu.

W nowoczesnych silnikach 

wymagane jest zatrzymywa-

nie zanieczyszczeń o rozmia-

rach rzędu 3÷5 μm ze skutecz-

nością ponad 90%. Przeciw-

nie do fi ltracji oleju silniko-

wego, nie ma tu jednak zawo-

rów typu by-pass udrażniają-

cych przepływ paliwa, gdy fi l-

try są już zapchane. Obowiązu-

Materiały filtracyjne wyko-

rzystywane do produkcji fil-

trów powietrza to w większo-

ści papier filtracyjny wytwo-

rzony na bazie włókien celu-

lozowych impregnowanych 

żywicami fenolowymi, epok-

sydowymi lub akrylowymi. 

Impregnacja włókien ma na 

celu zabezpieczenie ich przed 

wpływem wody, oleju i opa-

rów paliwa. W nowoczesnych 

materiałach często stosuje się 

domieszki włókien syntetycz-

nych, poprawiające skutecz-

ność filtracji i chłonność za-

nieczyszczeń. Są też stosowa-

ne w pełni syntetyczne ma-

teriały filtracyjne, które cha-

rakteryzują się jeszcze więk-

szymi możliwościami pod 

względem gromadzenia za-

nieczyszczeń.

Bezpieczne 
chłodzenie

Dla bezproblemowej eks-

ploatacji silnika duże znacze-

nie ma też jakość i czystość 

cieczy chłodzącej. Jak wynika 

ze statystyk, ponad 30% awa-

rii jednostek wysokoprężnych 

ma źródło w układzie chło-

dzenia. Filtr cieczy chłodzącej 

w przypadku silników o więk-

szej mocy zapewnia wyższą 

niezawodność pomp, a ponad-

to może być wykorzystywany 

jako źródło dodatków dyfun-

dujących. Te ostatnie pozwa-

lają na utrzymanie właściwo-

ści cieczy chłodzącej na wyma-

ganym poziomie przez długi 

okres czasu.

Dbałość o fi ltry, a właści-

wie ich wymiana w momen-

cie zaleconym przez produ-

centa pojazdu lub uwzględnia-

jącym szczególne warunki eks-

ploatacji, to najprostszy i jed-

nocześnie najtańszy sposób na 

zwiększenie żywotności silni-

ka. Wydłużanie okresów mię-

dzyprzeglądowych nie tylko 

naraża jednostkę napędową na 

uszkodzenia, ale może też być 

przyczyną ograniczenia osią-

gów czy podwyższonego zuży-

cia paliwa. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Mann+Hummel, 

Filtron, Sakura

w trybie zamkniętym, co ozna-

cza, że oczyszczone gazy tra-

fi ają do układu zasilania. Taki 

wkład fi ltrujący trzeba jednak 

wymieniać, w transporcie dro-

gowym średnio co 180 tys. km.

Czystość źródła

Nowoczesne układy wtry-

skowe z systemami common 

rail wymagają przynajmniej 

2-stopniowej fi ltracji paliwa. 

Filtr wstępnego oczyszczania 

działa podciśnieniowo i znaj-

duje się między zbiornikiem 

paliwa a pompą podającą. Jego 

zadaniem jest separacja wstęp-

na cząstek, separacja i usuwa-

nie wody z paliwa, podgrze-

wanie paliwa przed i w czasie 

rozruchu silnika przy niskiej 

temperaturze oraz wskazywa-

nie poziomu odseparowanej 

wody. Z kolei fi ltr dokładne-

go oczyszczania znajduje się za 

Filtr oleju skutecznie zatrzymuje niemal wszystkie zanieczyszczenia 
przedostające się z komory spalania oraz powstające w trakcie 
zużycia ciernego współpracujących elementów silnika. Nie oznacza 
to jednak, że powstrzymuje degradację oleju, a jest to proces 
nieodwracalny i stąd konieczna jest jego okresowa wymiana.

Filtry cieczy chłodzącej są montowane 
w układzie bocznikowym, a ich 
zablokowanie nie skutkuje zmniejszeniem 
lub zamknięciem przepływu cieczy 
chłodzącej przez silnik.

je zasada, że do komory spala-

nia trafi a tylko czyste paliwo. 

Uzasadnienie takiego postępo-

wania jest proste. W obu przy-

padkach w końcu nastąpi za-

trzymanie silnika, więc lepiej 

jeśli dojdzie do tego z powo-

du braku paliwa (zapchanych 

fi ltrów) niż np. uszkodzenia 

układu wtryskowego.

Przejrzyste 
powietrze

Wiele zanieczyszczeń może 

się dostać do silnika razem 

z zasysanym powietrzem. 

By temu zapobiec, są sto-

sowane fi ltry powietrza za-

trzymujące cząstki stałe, ta-

kie jak: pyły mineralne, sa-

dza, szczątki organiczne itp. 

Obecnie stosowane rozwiąza-

nia w tym zakresie zapewnia-

ją skuteczność fi ltracji zanie-

czyszczeń na poziomie 99,9% 

i to dla cząstek o wielko-

ści zaledwie kilku mikrome-

trów. Biorąc pod uwagę fakt, 

że silniki spalinowe zużywa-

ją w procesie spalania ogrom-

ne ilości powietrza (ok. 10 m3

na 1 litr paliwa), fi ltry muszą 

jednocześnie charakteryzować 

się małymi oporami przepły-

wu i dużą chłonnością zanie-

czyszczeń. Przy takich założe-

niach nie ograniczają osiągów 

silnika i zapewniają stosunko-

wo długie okresy międzyprze-

glądowe.
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Według danych producentów ole-

jów, najczęściej wybieranym ole-

jem silnikowym do pojazdów cię-

żarowych jest mineralny. POPIHN podaje, 

że ich udział sięga nawet 80%. Z czego to 

wynika? Zapewne z ceny, wieku parku sa-

mochodowego i aprobat wydawanych przez 

producentów samochodów ciężarowych.

Za co więcej?

Olej mineralny może być nawet trzy-

krotnie tańszy od syntetycznego. Czy 

w związku z tym opłaca się z niego rezy-

gnować? Producenci olejów przekonują, 

że syntetyk to wyższa cena, za nieporów-

nanie lepszą jakość. Pozwala na dłuższe 

przebiegi i ogranicza przestoje związane 

z wymianą. Poprawia również rozruch 

zimą. „Baza syntetyczna czy też hydro-

krakowana jakościowo znacząco przewyż-

sza mineralną. Najistotniejsze różnice to 

możliwość dłuższych interwałów, lepsza 

ochrona przed tarciem, szybszy opływ ole-

ju w trakcie zimnego startu, lepsza zdol-

ność do transportu zanieczyszczeń, mniej-

sze parowanie i stałość ciśnienia oleju” 

– wymienia Piotr Kasprzak, prezes zarzą-

du Liqui Moly Polska. 

„Oleje syntetyczne są uzyskiwane 

w oparciu o syntetyczne oleje bazowe – są 

to oleje projektowane pod konkretne za-

stosowania, wymogi i środowisko, w ja-

kim przyjdzie im pracować. W porówna-

niu z olejami mineralnymi są pozbawione 

niechcianych substancji ze swojej formu-

lacji, dzięki czemu pracują tak, jak chcie-

li tego konstruktorzy silników. Silniki na 

olejach syntetycznych pracują dużo ciszej 

i wykorzystują pełne osiągi” – dodaje Mi-

chał Izdebski z działu technicznego, Ca-

strol Polska.

„Nowoczesne oleje syntetyczne są bar-

dziej odporne na warunki, jakie panu-

ją w silniku podczas jego wytężonej eks-

ploatacji. Największe oszczędności, szcze-

gólnie te fi nansowe, wynikające ze stoso-

wania syntetyków, widać podczas eksplo-

atacji pojazdu na długich dystansach – za-

pewnia Ewa Jeżewska, specjalista ds. mar-

ketingu, ExxonMobil Poland. – Oleje syn-

tetyczne zapobiegają powstawaniu lub gro-

madzeniu się osadów i szlamów w silniku, 

utrzymując go w czystości i znacząco wy-

dłużając jego żywotność. Wykazują rów-

nież lepszą ‘płynność’ w niskich tempera-

turach w porównaniu do olejów mineral-

nych, co oznacza szybsze dotarcie oleju do 

części silnika wymagających smarowania 

i lepszą ochronę od chwili uruchomienia 

pojazdu” – dodaje. 

Do tych wszystkich zalet można dodać 

jeszcze jedną, dość istotną w ostatnim cza-

sie. Liqui Moly przeprowadził testy na au-

tobusach komunikacji miejskiej w Ulm, 

które wykazały, że używając oleju 15W-40 

Śliskie oszczędności
Wydać więcej na syntetyczny, czy mniej na mineralny? Dylemat na pozór banalny. 
Okazuje się jednak, że wybór oleju wcale nie jest oczywisty.

Michał Izdebski,
dział techniczny, Castrol Polska

„Oleje syntetyczne w porównaniu z mineralnymi są 
pozbawione niechcianych substancji ze swojej for-
mulacji, dzięki czemu pracują tak, jak chcieli tego 
konstruktorzy silników.” 

www.truck-van.pl

3/2012 21TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOlejeOleje



mineralne, jak i syntetyczne oleje bazowe. 

Opierają się one na olejach mineralnych 

i posiadają kilkudziesięcioprocentową za-

wartość dodatku syntetycznego, przeważ-

nie nieprzekraczającego 30%. To spra-

wia, że są prawie jak syntetyki, czyli lepiej 

chronią silnik i radzą sobie w niskiej tem-

peraturze, jednak nie tak dobrze jak oleje 

w pełni syntetyczne. Jak każdy olej sil-

nikowy, oleje półsyntetyczne posiadają 

swoją własną, unikalną specyfi kację. W 

ich przypadku to 10W-40. Są więc kom-

promisem między ceną a jakością. „Ceny 

tych produktów oscylują oczywiście w 

przedziale ceny za olej mineralny i synte-

tyk. Jeśli semisyntetyczny olej silnikowy 

spełnia normę określoną dla danego sil-

nika, to taki produkt może być doskonałą 

alternatywą” – zapewnia Sebastian Żyw-

czyk. 

„Oleje syntetyczne są najdroższe, jednak 

dają najwięcej korzyści dla silnika, a przy 

dłuższej eksploatacji oznaczają również 

wymierne oszczędności fi nansowe. Ole-

je semisyntetyczne są więc wyjściem, gdy 

szuka się lepszej ochrony, ale nasz budżet 

na środki smarne jest ograniczony” – do-

daje Ewa Jeżewska.

„Na pewno warto traktować olej pół-

syntetyczny jako wartościową alternaty-

wę dla oleju mineralnego, jeśli np. chce-

my lepiej chronić silnik, pojazd pracu-

je w trudniejszych warunkach lub ocze-

kujemy zmniejszenia dolewki. Te doda-

ne wartości przekładają się na wymier-

ne korzyści dla użytkownika pojazdu cię-

żarowego. Niestety, powszechnie stoso-

wane oleje półsyntetyczne nie zapewnia-

ją tak długich przebiegów jak syntetycz-

ne. Łatwo to zauważyć, sprawdzając klasy 

olejów syntetycznych i półsyntetycznych. 

Olej półsyntetyczny jest więc bardziej al-

ternatywą mineralnego niż syntetyczne-

go” – zauważa Cezary Wyszecki.

Zajrzyj do instrukcji

Wprawdzie argumentów jest sporo za 

syntetykami, zawsze należy przede wszyst-

kim polegać na aprobatach i zaleceniach 

producenta pojazdu. A tu okazuje się, że 

autoryzowane serwisy w dużej mierze ko-

rzystają z olejów mineralnych lub półsyn-

tetycznych. Zdecydowanie olej syntetycz-

ny stosuje Mercedes, gdyż takie fabry-

ka zaleca dla silników eksploatowanych 

w warunkach, gdy temperatura spada po-

niżej –20°C. Wprawdzie w naszych warun-

kach klimatycznych nie często to się zda-

rza, ale jednak. 

Renault Trucks w 60÷70% używa półsyn-

tetyków. Jednak, gdy ktoś chce, może za-

życzyć sobie olej syntetyczny, wtedy zapła-

ci 20% więcej za cały przegląd. Jakość oleju 

zależy nie tylko od bazy, na której jest zro-

biony. Bardzo duże znaczenie ma zastoso-

wanie dodatków. Nie zawsze oleje na ba-

zie syntetycznej mają wyższą jakość niż na 

mineralnej. Im olej wyższej jakości, a co za 

tym idzie spełniający wyższą normę pro-

ducenta samochodu, tym bardziej moż-

liwe jest osiąganie dłuższych przebiegów 

pomiędzy wymianami. Wielu producen-

tów ciężarówek nie faworyzuje stosowa-

nia baz syntetycznych nad mineralnymi 

i w tych przypadkach oleje mineralne czy 

półsyntetyczne spełniają takie same wyso-

kie normy jakościowe danego producenta, 

co oleje na bazie syntetycznej. Przykładem 

może być Renault Magnum DXi Euro 5 

– gdzie przebiegi ściśle związane są z nor-

mą jakościową oleju, a nie bazą na jakiej 

jest zrobiony. Olej spełniający normę RLD-

Ewa Jeżewska, 
specjalista ds. marketingu,
ExxonMobil Poland

„Największe oszczędności, 
szczególnie te finansowe, wy-
nikające ze stosowania synte-
tyków, widać podczas eksplo-
atacji pojazdu na długich dy-
stansach.”

Sebastian Żywczyk, 
kierownik działu 
motoryzacji, Orlen Oil

„Jeśli olej silnikowy wyprodu-
kowany w technologii mineral-
nej spełnia określoną normę da-
nego pojazdu, to można go bez 
obawy stosować.”

Cezary Wyszecki,
dział techniczny, Shell Polska

„Na pewno warto traktować olej 
półsyntetyczny jako wartościową 
alternatywę dla oleju mineralne-
go, jeśli np. chcemy lepiej chro-
nić silnik, pojazd pracuje w trud-
niejszych warunkach lub oczeku-
jemy zmniejszenia dolewki”.

zamiast oleju 5W-30 wzrasta zużycie pali-

wa o 3%.

„Ocenę wartości cena/korzyści trze-

ba przeprowadzić praktycznie dla kon-

kretnych przypadków. Jeśli np. pojazd jest 

eksploatowany na bardzo długich trasach, 

a dla użytkownika ważna jest jego dyspozy-

cyjność, to oszczędność nawet paru złotych 

na litrze nie jest wartością, ponieważ jeden 

stracony kurs z powodu konieczności wy-

miany oleju jest argumentem, żeby nie szu-

kać alternatywy” – zauważa Cezary Wy-

szecki z działu technicznego Shell Polska.

Z drugiej jednak strony: „Nowoczesne 

technologie, według których produku-

je się oleje mineralne, zapewniają im do-

skonałe parametry fi zyko-chemiczne. Ole-

je te spełniają wiele bardzo restrykcyjnych 

norm i aprobat producentów pojazdów 

ciężarowych. Jeśli olej silnikowy wyprodu-

kowany w technologii mineralnej spełnia 

określoną normę danego pojazdu, to moż-

na go bez obawy stosować” – zapewnia Se-

bastian Żywczyk, kierownik działu moto-

ryzacji, Orlen Oil.

Pośrodku

Między olejami mineralnymi a synte-

tycznymi, gdzieś pośrodku znalazła się 

grupa półsyntetyków (oleje semisynte-

tyczne). W ich skład wchodzą zarówno 

Magazyn z olejami jest jednym z elementów centralnej magistrali olejowej, za pomocą której 
odpowiedni olej trafia bezpośrednio do pojazdu.
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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.

Montuj c produkty premium 
inwestujesz w rozwój swojego warsztatu.
Sponsorzy strategiczni:

Sponsorzy promocji: 

Sprawd  ilo  swoich punktów:
infolinia: 801 80 20 20   •   www.GMW.intercars.com.pl

3 (mogą być to oleje na bazie mineralnej, 

półsyntetycznej i syntetycznej) zapewnia 

osiągnięcie maksymalnych przebiegów do 

100 tys. km pomiędzy wymianami. Stosu-

jąc olej RLD-2 (mineralne i półsyntetycz-

ne) czy RXD (tylko półsyntetyczne i synte-

tyczne), uzyskamy maksymalnie 80 tys. km 

przebiegu. Tak więc może się zdarzyć, że 

na oleju mineralnym RLD-3 będzie można 

osiągać wyższe przebiegi niż na oleju syn-

tetycznym RXD. W przypadku niektórych 

producentów, np. MAN czy Mercedes, jest 

wręcz odwrotnie. Aby olej posiadał najwyż-

szą przyznawaną przez nich homologację, 

musi być co najmniej półsyntetyczny.

Iveco daje klientom wybór. Olej synte-

tyczny jest droższy od mineralnego śred-

nio o 20 zł za litr, w związku z tym klient, 

który się na niego decyduje, w zależności 

od pojazdu musi zapłacić od 200 do 620 zł

więcej. Mimo to zdecydowana większość 

wybiera olej syntetyczny. „Olej silniko-

wy jest zaledwie jednym z aspektów ma-

jących wpływ na okresy międzyprzeglądo-

we. Na ich skrócenie wpływają również ni-

skie przebiegi roczne, rodzaj wykonywa-

nego transportu (miejski i terenowy), spe-

cyfi ka tras (teren górzysty), stosowanie 

paliwa o zawartości siarki powyżej 0,5% 

i niewłaściwa eksploatacja (wyłączanie 

rozgrzanego silnika, obciążanie nieroz-

grzanego silnika itp.). W przypadku Iveco 

Eurocargo stosowanie oleju silnikowego 

o niższej jakości np. ACEA E2 skraca prze-

biegi pomiędzy kolejnymi wymianami ole-

ju i fi ltra o połowę. W Stralisie i Trakkerze 

stosowanie oleju mineralnego klasy ACEA 

E7 wymaga jego wymiany wraz z fi ltrem co 

100 tys. km, klasy niższej np. ACEA E2 co 

50 tys. km. Stosowanie oleju syntetyczne-

go klasy ACEA E4 pozwala na pokonanie 

150 tys. km pomiędzy wymianami” – za-

znacza Jarosław Abramczyk, Customer 

Care & Technical Service, Service Mana-

ger Poland & Baltics, Iveco Poland.

MAN stosuje głównie półsyntetyki 

i syntetyki. Firma zapewnia, że dzięki du-

żej skali zamówień, jest w stanie zaofero-

wać swoim klientom te oleje w atrakcyjnej 

cenie, nie wiele odbiegającej od ceny, którą 

musieliby zapłacić za mineralne. 

Scania stosuje oleje mineralne i półsyn-

tetyczne (trzeba dopłacić 50% ceny mi-

neralnego) w równych ilościach. Zazna-

cza jednak, że stosując olej półsyntetycz-

ny można wydłużyć okresy między prze-

glądowe o około 35%. Podobnie jest w Vo-

lvo. Jednak podczas wymiany zdecydowa-

nie dominują mineralne, półsyntetyki są 

w mniejszości. Różnica w cenie między 

jednym a drugim jest niewielka, w zależ-

ności od rodzaju przeglądu, trzeba w sumie 

zapłacić o 10 do 20% więcej. Volvo dzie-

li oleje wg norm, które te oleje spełniają, 

a nie według bazy olejowej. Stosowane w sil-

nikach Volvo muszą spełniać normę VDS2, 

VDS3, VDS4 (VDS – Volvo Drain Specifi -

cation). W zależności od rodzaju wykony-

wanej pracy (obciążenia silnika) oraz klasy 

zastosowanego oleju (VDS2 czy VDS3/4) 

okresy między wymianami oleju mogą 

różnić się od 5 tys. do 20 tys. km. Jednak 

bez względu na rodzaj zastosowanego ole-

ju oraz sposób pracy Volvo zaleca, aby olej 

silnikowy wymieniać przynajmniej raz 

w roku (nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy).

Kiedy zmiana?

Wprawdzie, jeżeli sam producent nie 

upiera się przy syntetyku, można się zasta-

nowić, czy rzeczywiście rezygnacja z ole-

ju mineralnego lub semisyntetycznego ma 

sens. Jednak jeżeli kogoś przekonają argu-

menty za, warto wiedzieć w jakiej sytuacji 

to się opłaca. Podczas zmiany oleju bez-

względnie należy kierować się zalecenia-

mi producenta silnika. Wbrew obiegowym 

opinią, jeżeli pojazd ma już trochę lat, rów-

nież może się okazać, że inwestycja w syn-

tetyk jest warta rozważenia.

„Taka zmiana jest uzasadniona, jeśli sil-

nik nie ‘pobiera’ oleju. Trzeba jednak pa-

Jarosław Abramczyk, 
Customer Care & Technical Service, 
Service Manager Poland & Baltics, Iveco Poland

„Olej silnikowy jest zaledwie jednym z aspektów ma-
jącym wpływ na okresy międzyprzeglądowe. Na ich 
skrócenie wypływają również niskie przebiegi rocz-
ne, rodzaj wykonywanego transportu, specyfika 
tras, stosowanie paliwa o zawartości siarki powyżej 
0,5% i niewłaściwa eksploatacja.”
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miętać, aby przy pierwszej wymianie ole-

ju po mniej więcej 50% przebiegu również 

wymienić bądź oczyścić fi ltr oleju. Dru-

gim przypadkiem, gdzie warto rozważyć 

taką wymianę, jest kapitalny remont silni-

ka. To jest idealny moment, aby przejść na 

olej syntetyczny. Dzięki temu znacznie wy-

dłużymy czas eksploatacji silnika” – zazna-

cza Cezary Wyszecki.

„Jeśli wskazania dają możliwość wybo-

ru między olejami 15W-40 i 5W-40, nale-

ży zastanowić się nad intensywnością pra-

cy pojazdu. Gdy pojazd jest sporadycz-

nie użytkowany, nie ma ekonomicznego 

uzasadnienia do wyboru oleju 5W-40 lub 

5W-30” – zauważa Piotr Kasprzak.

„Stosowanie droższego oleju syntetycz-

nego w starszych pojazdach powinno być 

każdorazowo i indywidualnie sprawdzone 

pod kątem ekonomicznym i technicznym. 

W określonych rodzajach fl oty pojazdów 

i specyfi ki ich pracy stosowanie olejów 

syntetycznych nie ma sensu” – podkreśla 

Sebastian Żywczyk.

„Część dzisiaj już starszych pojazdów 

była fabrycznie zalana syntetykiem. Wie-

lu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że 

oleje syntetyczne w motoryzacji są już 

od blisko 40 lat. Mają one zdecydowa-

nie lepsze właściwości fi zyko-chemicz-

ne, a przez to lepiej chronią silnik. Nieste-

ty, o korzyściach nie możemy mówić w sy-

tuacji, kiedy olej syntetyczny ubywa przez 

nieszczelności lub jest spalany przez sil-

nik w złym stanie technicznym. Wtedy 

odradza się przechodzenia na syntetyk” 

– dodaje Ewa Jeżewska.

Wynika z tego, że przejście na olej syn-

tetyczny ma sens, gdy silnik jest w dobrym 

stanie. Dzięki temu możemy mu zapew-

nić dłuższą pracę, a co za tym idzie odwlec 

w czasie jego odejście na emeryturę. Jed-

nak przeważnie zabieg ten nie jest ekono-

micznie uzasadniony.

Wybór między mineralnym, półsynte-

tycznym czy syntetycznym z pozoru wyda-

je się prosty. Zalecenia producenta, kalku-

lator i oszacowanie ryzyka. W Polsce zimy 

bywają łagodne, aczkolwiek zdarzają się 

też mroźne. Czy warto ryzykować? Dłuż-

sze przebiegi to gra warta świeczki – samo-

chód rzadziej musi zjeżdżać na warsztat 

i tracić czas, a właściciel sięgać do kieszeni. 

Jednak wszystko zależy od specyfi ki bizne-

su, sposobu eksploatacji i zasobności port-

fela. Warto pamiętać, że nie zawsze opła-

ca się oszczędzać na wstępie. Czasami le-

piej wydać więcej, by potem ponosić niż-

sze koszty. Gotowej recepty nie ma. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Scania, Volvo

Źródło: materiały producentów 
(Castrol, ExxonMobil, Iveco, Liqui Moly, 

MAN, Mercedes-Benz, Orlen, Renault, 
Scania, Shell, Total, Volvo)

Piotr Kasprzak, 
prezes zarządu Liqui 
Moly Polska 

„Jeśli pojazd jest użytkowany spo-
radycznie, nie ma ekonomiczne-
go uzasadnienia do wyboru oleju 
5W-40 lub 5W-30.”

Co roku na rynku pojawiają się samochody 
z coraz bardziej zaawansowanymi, pod wzglę-
dem konstrukcyjnym i technologicznym, silni-
kami. Dotyczy to m.in. segmentu pojazdów 
użytkowych, do których należą minibusy, vany 
czy samochody dostawcze wyposażone za-
zwyczaj w silniki wolnossące i misę olejową 
o pojemności od 5 do 10 litrów. 

Konkretne potrzeby pojazdów użytkowych 
skłoniły firmę Orlen Oil do wprowadzenia no-
wych dziesięciolitrowych opakowań, w któ-
rych oferowany jest olej silnikowy Platinum Ul-
tor CG-4 15W-40. W ten sposób firma dąży do 
optymalnego dostosowywania oferty produk-optymalnego dostosowywania oferty produk

Pod korek

towej do potrzeb i wymagań klientów. Dostęp-
ne na rynku oleje silnikowe sprzedawane są 
zazwyczaj w opakowaniach pięcio- lub dwu-
dziestolitrowych, co wpływa na dylematy klien-
tów zmuszonych do zakupu produktów nie do 
końca spełniających ich potrzeby. Do tej pory 
kierowcy kupowali oleje w dwóch opakowa-
niach pięciolitrowych w nieco wyższej cenie 
bądź decydowali się na jedno dwudziestolitro-
we, które choć tańsze, przewyższało ich po-
trzeby. Dziesięciolitrowe opakowanie ma wy-
eliminować ten problem, zapewniając atrak-
cyjną cenę nabycia.

Platinum Ultor CG-4 15W-40 to mineralny, 
wielosezonowy olej silnikowy typu Super High 
Performance Diesel Oil (SHPDO) przezna-
czony do mocno wysilonych silników wysoko-
prężnych. Posiada bardzo dobre właściwości 
przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Gwarantu-
je wydłużenie okresu eksploatacji oraz zapo-
biega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych. 
Jego wysoką jakość potwierdzają rekomenda-
cje udzielone przez czołowych producentów 
samochodów, wśród których znajduje się Mer-
cedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, TEDOM. ▐

Fot. Orlen

Dystrybutor z płynami eksploatacyjnymi. Do wyboru jest olej mineralny i półsyntetyczny. 
Syntetyk nalewany jest  zdecydowanie rzadziej.
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Przegląd olejów silnikowych
T670 5W-40 
T450 15W-40 
T520 15W-40; 20W-50 
T720 15W-40 
T750 15W-40 
T800 10W-40 
T860 10W-40 
T905 10W-40 

Repsol 
Turbo VHPD 5W-30 
Turbo UHPD 10W-40 MID SAPS 
Turbo UHPD 10W-40 
Turbo THPD 15W-40 
Super Turbo Diesel 15W-40

Silesia 
Rekord SHPD 10W-40; 15W-40; 20W-50
Rekord 15W40; 20W-50 

Shell 
Rimula R6 LME 5W-30 
Rimula R6 LM 10W-40 
Rimula R6 M 10W-40 
Rimula R5 E 10W-40 
Rimula R4 L 15W-40 
Rimula R3 X 15W-40 
Rimula R2 Extra 15W-40 
Rimula R1 Multi 20W-50 

Statoil 
MaxWay Ultra 5W-30 
MaxWay Ultra E6 10W-40 
MaxWay Ultra E4 S 10W-40
MaxWay 10W-40 
MaxWay  15W-40
PowerWay 15W-40 
PowerWay 10W; 30; 40
PowerWay 20W-50

Tedex  
UHPD Syntho 5W-30; 5W40 
Multirun 10W-40
Multifl eet FE 15W-40 
Diesel Truck 15W-40; 15W-50; 20W-50 
Diesel Truck FE (SHPD) 15W-40; 15W-50
Diesel Truck UHPD 10W-40
Diesel Truck UHPD LSP 5W-40; 10W-40 
Turbo 15W-40; 20W-50
Turbo Diesel 15W-40; 20W-50 
Truck CNG 10W-40; 15W-40 

Texaco  
Ursa Premium FE 5W-30 
Ursa Ultra X 10W-40 
Ursa TDX 10W-40 
Ursa Super TDS 10W-40 
Ursa Super TD 15W-40 
Ursa Super LA 15W-40; 20W-50 

Total 
Rrubia TIR 8900 10W-40
Rrubia TIR 8600 10W-40
Rrubia TIR 7400 15W-40
Rrubia TIR 6400 15W-40
Rrubia TIR 4400 15W-40
Rrubia TIR XT 15W-40 
Rrubia S 10W; 20W-20; 30; 40; 50
Rrubia TIR 9200 FE 5W-30
Rrubia TIR 7400 FE 10W-30
Rrubia TIR 6400 FE 15W-30

Valvoline
ProFleet LS 10W-40 
ProFleet 5W-30 
ProFleet 10W-40 
ProFleet GEO 15W-40 
All-Fleet Extreme 10W-40 
All-Fleet Extra 15W-40; 20W-50 
All-Fleet 15W-40; 20W-50 
Premium Blue 15W-40 
Premium Blue Extreme 5W-40 
Premium Blue GEO 15W-40 

AVIA 
Multi HDC Extra 15W-40
Multi HDC Plus 15W-40; 20W-50
Turbosynth HT-E 10W-40
Turbosynth HT-U 5W-30
Turbosynth Low SAPS 10W-40
Voscanol 15W-40

BP 
szczegóły str. 26–27
Vanellus Max Drain 5W‐30 
Vanellus Max Drain 10W‐40 
Vanellus Max Drain Eco 10W‐40 
Vanellus Multi-Fleet 10W-40; 15W-40 
Vanellus Multigrade 15W-40; 20W-50 

Castrol
szczegóły str. 28–29

Elixion Low SAPS 5W-30
Enduron Plus 5W-30 
Enduron Low SAPS 10W40
Enduron 10W-40
Enduron SLD 10W-40
Tection Global 15W40
Tection Medium Duty 15W-40
Tection Monograde 30W
Tection 15W-40 

ENI 
Superdiesel Multigrade 15W-40
Universal Motoroil 15W-50
Supertractor Universal STOU 15W-40
Sigma Turbo 15W-40
Sigma Super TFE 10W-40
Sigma Ultra Plus TFE 10W-40
Sigma Truck Sint TFE 5W-30

Fuchs 
Titan Cargo Maxx 5W-30; 10W-40
Titan Cargo SL 5W-30
Titan Cargo MC 10W-40
Titan Cargo LD 10W-40
Titan Cargo 15W-40
Titan Truck Plus 15W-40 
Titan Truck 15W-40
Titan Trans HD 15W-40; 15W-50

Gulf  
Fleet Force Synt 5W-30; 10W-40 
Superfl eet ELD 10W-40 
Superfl eet XLE 10W-40 
Superfl eet Supreme 10W40; 15W-40 
Superfl eet LE 15W-40 
Superfl eet Special 15W40; 20W-50 

LIQUI MOLY
LKW- Langzeit Motoröl 10W-40 
LKW- Langzeit Motoröl FE 5W-30 
LKW-Leichtlauf 10W-40 
Top Tec Truck 10W-40 
Top Tec Truck 5W-30  
Touring High Tech SHPD 15W-40 

Lotos 
Turdus Powertec Synthetic Plus 10W-40
Turdus Powertec Synthetic 5W-30; 10W-40
Turdus Powertec Semisynthetic 15W-40
Turdus Powertec 15W-40
Turdus Semisyntetic 10W-40
Turdus SHPD 15W-40
Turdus CNG 15W40
Turdus MD 15W-40; 15W-50

Lukoil 
Avantgard 15W-40

Millers
Trucksynth LE 10W-40
Truckmaster  XPFE 10W-40

Truckmaster CJ-4 15W-40
Truckmaster LD 10W-40
Truckmaster DX 15W-40
Multifl eet II 10W-40; 15W-40; 20W-50
Maxifl eet II 10W-30; 10W-40; 15W-40; 
Maxifl eet II 20W-40; 20W-50 

Mobil
Delvac 1 LE 5W-30
Delvac 15W-40
Delvac XHP LE 10W-40
Delvac XHP Extra 10W-40
Delvac MX Extra 10W-40
Delvac MX ESP 15W-40
Delvac MX 15W-40
Delvac Super 1400 15W-40
Delvac 1320 SAE20; 1330 SAE 30; 1340 SAE 40
Delvac 1240

Neste 
Super 10W-40
Turbo Super 5W-30
Turbo Super 10W-40
Turbo E6 10W-40
Turbo LXE 10W-40
Turbo LXE 15W-40
Turbo LXE 10W-30

Nils 
Stratos 10W-40
Mistral 15W-40
Spika 10W i 30W
Multitrac 10W-30

Orlen Oil
szczegóły str. 30–31

Platinum Ultor Max 5W-30; 5W-40
Platinum Ultor Progress 10W-40 
Platinum Ultor Extreme 10W-40 
Platinum Ultor Futuro 15W-40
Platinum Ultor Plus 15W-40 
Platinum Ultor CH-4 15W-40 
Platinum Ultor CNG 15W40 
Diesel 3 SHPDO CG-4 15W-40 
Diesel 2 HPDO CG-4/SJ 15W-40; 20W-50
Truck CF-4 15W/40; 15W-50 
Standard CE/SF 15W-40 

Panolin
Diesel SCA 10W-40
Diesel SYNTH EU-4 10W-40
Diesel HTE 10W-40 
Universal FE-X 10W-40 
Universal FE 10W-40 
Universal VO 15W-40 
Uni 10W-20

Petro Canada
Duron-E Synthetic 10W-40
Duron-E XL Synthetic Blend 15W-40
Duron-E 15W-40
Duron Synthetic 15W-40
Duron XL 0W-30; 15W-40
Duron Multigrade 15W-40

Petronas  
Urania 100K 10W-40
Urania Daily 5W-30
Urania Daily LS 5W-30
Urania Ecosynth 10W-40
Urania FE 5W-30
Urania LD7 15W-40
Urania Turbo 15W-40
Urania Turbo Gas 15W-40
Urania Turbo LD 15W-40

QUAKER STATE 
Super Diesel F.E.O. Syntetic 10W-40

Q8
Super Truck FE 5W-30 
T630 5W-30 
T650 10W-40 
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Vanellus Max Drain 10W-40 

Olej do wysokoobciążonych silników Diesla, zapewniający niezawodną ochronę i wydłużone okresy między wymianami dla ciężarówek, autobusów oraz pojazdów 

pozadrogowych. Przeznaczony do stosowania w silnikach spełniających normy Euro 1, 2, 3, i 4, które nie wymagają olejów niskopopiołowych. Korzyści: Wydłużone 

okresy pomiędzy wymianami zgodnie z zaleceniami producentów silników. Doskonale chroni silnik przez cały czas użytkowania oleju, silniki zachowują niezawod-

ność i mają mniejsze wymagania konserwacyjne. Posiada bardzo dobrą płynność w niskich temperaturach, dzięki czemu silniki są chronione przy rozruchu w zimie.

Klasa lepkości: wg SAE: 10W-40. Klasa jakości: ACEA: E4/E5/E7, API CF. Normy, aprobaty: MB approval 229.5, MAN M3277, Volvo VDS 3, Renault RVI RXD, DAF 

Extended Drain (wydłużony przebieg między wymianami), osiągnięto wymogi wydłużonego przebiegu między wymianami dla silników Scania.

Vanellus Max Drain Eco 10W-40 

Niskopopiołowy olej do silników Diesla. Przeznaczony szczególnie do silników spełniających normy Euro 4 i Euro 5 wyposażonych w układy kontroli emisji spalin. Ni-

ska zawartość popiołów siarczanowych, fosforu oraz siarki stanowi ochronę dla systemów oczyszczania spalin, takich jak fi ltry cząstek stałych (DPF). Korzyści: Zgod-

ność z systemami oczyszczania spalin, dzięki czemu silniki dłużej pracują z optymalną wydajnością. Doskonała wydajność oczyszczania sadzy chroni silniki przed zu-

życiem i osadami, zwiększając niezawodność i zmniejszając wymagania konserwacyjne.

Klasa lepkości: wg SAE: 10W-40. Klasa jakości: ACEA: E6. Normy, aprobaty: MB-Approval 229.51, MAN M3477, Volvo VDS-3, DAF Extended Drain (wydłużony 

przebieg między wymianami).

Vanellus Multi-Fleet 10W-40 

Uniwersalny olej do silników Diesla. Przeznaczony do stosowania w szerokiej gamie pojazdów użytkowych, w większości marek pojazdów ciężarowych, autobusów 

i pojazdów dostawczych, co czyni go idealnym wyborem dla zastosowań przy fl ocie mieszanej. Korzyści: Jeden olej znajduje zastosowanie w wielu pojazdach fl oty. 

Minimalizuje niewłaściwe zastosowanie. Chroni przed zużyciem i osadami, a silniki zachowują niezawodność, co obniża koszty serwisowania. Zapewnia dobrą płyn-

ność oleju przy niskiej temperaturze, dzięki czemu silnik jest chroniony już od momentu rozruchu. Pozwala na dłuższe okresy między wymianami. 

Klasa lepkości: wg SAE: 10W-40. Klasa jakości: ACEA: E3, E5, E7, B2, B3, B4, A2, A3; API: CI-4 / SL. Normy, aprobaty: MB-Approval 228.3, MAN M3275, Volvo 

VDS 3, RVI RLD, MTU Type 2, Cummins CES 20076, 20077, Catterpillar ECF-2, Deutz DQC III-05, Mack EO-M Plus, DAF – standardowe przebiegi.

Vanellus Multi-Fleet 15W-40 

Uniwersalny oleje do silników Diesla do stosowania w szerokiej gamie pojazdów użytkowych, w większości marek pojazdów ciężarowych, autobusów i pojazdów do-

stawczych, co czyni go idealnym wyborem dla zastosowań przy fl ocie mieszanej. Korzyści: Jeden olej znajduje zastosowanie w wielu pojazdach fl oty. Minimalizuje 

ryzyko niewłaściwego zastosowania. Chroni przed zużyciem i osadami. Zapewnia dłuższe okresy między wymianami.

Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40. Klasa jakości: ACEA: E3, E5, E7, A3; API CI-4. Normy, aprobaty: MB-Approval 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, RVI RLD, MTU 

Type 2, Cummins CES 20076, CES 20077 Caterpillar ECF-2, Macke EO-M Plus, DAF – standardowe przebiegi.

Vanellus Multigrade 15W-40 

Olej do silników Diesla przeznaczony do stosowania w starszych pojazdach użytkowych oraz takich, które pracują przy niskich lub średnich obciążeniach. Jest odpo-

wiedni dla silników turbodoładowanych i wolnossących w pojazdach i sprzęcie drogowym oraz pozadrogowym. Korzyści: uniwersalny olej dla pojazdów starszych. 

Chroni przed zużyciem i osadami, dzięki czemu silniki zachowują dłużej niezawodność, co obniża koszty serwisowania.

Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40. Klasa jakości: ACEA: E2; API CG-4 / SH. Normy, aprobaty: MB-Approval 228.1, MAN 271, Volvo VDS.

Vanellus Multigrade 20W-50 

Olej do silników Diesla przeznaczony do stosowania w starszych pojazdach użytkowych oraz takich, które pracują przy niskich lub średnich obciążeniach albo w cie-

płym klimacie. Jest również odpowiedni do silników turbodoładowanych i wolnossących w pojazdach i sprzęcie drogowym oraz pozadrogowym. Korzyści: uniwer-

salny olej dla pojazdów starszych pracujących w cieplejszym klimacie. Chroni przed zużyciem i osadami, dzięki czemu silniki zachowują dłużej niezawodność, co ob-

niża koszty serwisowania.

Klasa lepkości: wg SAE: 20W-50. Klasa jakości: ACEA: E2; API: CG-4 / SG.

Vanellus Max Drain 5W-30 

Syntetyczny olej do silników diesla, który zapewnia doskonałą ochronę i wydłużone okresy wymiany oleju nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Ma zastoso-

wanie w silnikach Euro 1, 2, 3 i Euro 4, które nie wymagają oleju Low SAPS. Korzyści: wydłużone okresy wymiany oleju zgodnie z zaleceniami producentów silni-

ka. Doskonale chroni silnik przez cały czas użytkowania oleju. Posiada bardzo dobrą płynność w niskich temperaturach, dzięki czemu silniki są chronione przy roz-

ruchu w zimie.

Klasa lepkości: wg SAE: 5W-30. Klasa jakości: ACEA: E4/E5/E7. Normy, aprobaty: Mercedes-Benz zatwierdzenie MB-Approval 228.5, MAN M 3277, Volvo VDS 3, 

Renault RVI RXD. Przedłużony okres wymiany oleju dla DAF z silnikami Euro 3.





 ENDURON 10W-40 ENDURON 10W-40   

Opracowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania najnowszej generacji silników Euro 4, w których wymagane są oleje klasy ACEA E7. Posiada nowoczesne dodatki i nie-
konwencjonalne oleje bazowe, które zapewniają długotrwałą i wydajną pracę silników serii Euro 4 wyposażonych w układy katalityczne SCR, zapewniając uzyskanie mak-
symalnych przebiegów międzywymianowych zalecanych przez większość producentów pojazdów. Może być także używany do silników starszych modeli autobusów i cię-
żarówek, a także innych maszyn wymagających oleju klasy ACEA E7, E4 lub E5. Korzyści: Najdłuższe przebiegi międzywymianowe. Najwyższy poziom ochrony silnika na-
wet podczas wysokiej zawartości sadzy i innych zanieczyszczeń w oleju. Zaawansowany pakiet dodatków olejowych i najwyższej jakości syntetyczne bazy olejowe zapew-
niają ochronę nawet podczas najbardziej niekorzystnych warunków pracy silnika.

Klasa lepkości: SAE: 10W-40. Klasa jakości: ACEA: E7/E5/E4; API: CF. Normy, aprobaty: MB APPROVAL 228.5, VOLVO VDS-3, MAN M 3277, RVI RXD, DAF 
– wydłużone przebiegi.

 ENDURON SLD 10W-40  ENDURON SLD 10W-40    

Olej silnikowy skierowany dla pojazdów ciężarowych, pozwalając im na jazdę z maksymalnie wydłużonymi przebiegami. Jest podstawowym olejem stworzonym dla  euro-
pejskich pojazdów ciężarowych i autobusów spełniających normy emisji spalin Euro 4. Jest szczególnie dostosowany dla wymogów jakościowych silników Scanii. Korzyści: 
Maksymalne okresy pomiędzy wymianami pozwalające utrzymywać pojazdy dłużej na drodze. Bardzo silny system dodatków pozwalający utrzymać silniki w dobrej kon-
dycji nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Ochrona silnika nawet podczas występowania cząstek sadzy i innych osadów. 

Klasa lepkości: SAE: 10W-40. Klasa jakości: ACEA: E5/E7. Normy, aprobaty: Scania LDF-2 Approved, Volvo VDS-3.

 TECTION GLOBAL 15W-40  TECTION GLOBAL 15W-40     

Uniwersalny olej dla nowoczesnych silników Diesla zapewniający doskonałą ochronę dla fl ot składających się z pojazdów różnych producentów. Jest przeznaczony dla sil-
ników wytworzonych w technologii Euro 4 oraz Euro 3. To wszechstronny produkt, który może być użyty w samochodach ciężarowych, autobusach i lekkich samochodach 
dostawczych. Korzyści: Doskonała ochrona dla silników w technologii europejskiej, amerykańskiej i japońskiej. Zapewnia ochronę przed zużyciem i powstawaniem osa-
dów, pozwala redukować koszty utrzymania i zapobiega nieprzewidzianym postojom. Jest wszechstronny, pozwala na zredukowanie ilości i gatunków oleju dla zróżnico-
wanych fl ot pojazdów.

Klasa lepkości: SAE: 15W-40. Klasa jakości: ACEA: E3/E5/E7; API: CI-4/CF-4. Normy, aprobaty: MB-Approval 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-3, RVI RLD, RLD-2, Caterpil-
lar ECF-2, Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, Mack EO-M Plus, DHD-1. Spełnia wymagania DAF dla silników Euro 3.

 TECTION MEDIUM DUTY 15W-40 TECTION MEDIUM DUTY 15W-40

Olej do silników Diesla zalecany do pojazdów i maszyn starszej konstrukcji pracujących zarówno w lekkich i cięższych warunkach. Może być używany w silnikach turbodoła-
dowanych lub wolnossących ciężarówek, autobusów, pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych i rolniczych. Korzyści: Chroni silnik przed powstawaniem osadów.  Zo-
stał opracowany w celu zminimalizowania zużycia silnika. Spełnia standardowe przebiegi międzywymianowe.

Klasa lepkości: SAE: 15W-40. Klasa jakości:  ACEA: E2; API: CG-4. Normy, aprobaty: MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS.

  TECTION MONOGRADE 30WTECTION MONOGRADE 30W      

Jest podstawowym uniwersalnym olejem jednocześnie dla silników wysokoprężnych, systemów hydraulicznych i przekładni, które wymagają stosowania olejów jednose-
zonowych. Korzyści: redukuje zużycie i powstawanie osadów, w ten sposób ogranicza koszty utrzymania i zapobiega dodatkowym wizytom w serwisie. Może być również 
stosowany w układach hydraulicznych i przekładniach, które wymagają użycia oleju jednosezonowego. 

Klasa lepkości: SAE: 30. Klasa jakości: ACEA: E1-96;  API: CF. Normy, aprobaty: MB-Approval 228.0. Może być zastosowany w przekładniach Caterpillara przy specyfi ka-
cji TO-2. 

 TECTION 15W-40 TECTION 15W-40        

Opracowany w celu zapewnienia doskonałej ochrony szerokiej gamie silników różnych producentów. Został specjalnie opracowany dla modeli silników pojazdów użytko-
wych z normą Euro 3 i starszych. Zapewnia doskonałą ochronę silnika, wydłużone przebiegi międzywymianowe i wszechstronność zastosowania, co czyni go idealnym olejem 
dla użytkowników mieszanego parku samochodowego. Może być także stosowany w silnikach samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów dostawczych, a także ma-
szyn budowlanych i rolniczych. Korzyści: Zapewnia doskonałą ochronę szerokiej gamie silników różnych producentów. Zapewnia ochronę przed powstawaniem osadów i ma 
doskonałe własności przeciwzużyciowe. Umożliwia zmniejszenie stanów magazynowych z uwagi na fakt, iż jest olejem uniwersalnym przeznaczonym dla zróżnicowanej fl oty.

Klasa lepkości: SAE: 15W-40. Klasa jakości:  ACEA: A3, E3/E5/E7;  API: CI-4. Normy, aprobaty: MB-Approved 228.3, MAN M3275, Volvo VDS-2, RVI RLD, Cummins CES 
20076, CES 20077, Mack EO-M Plus, DAF – standardowy okres wymiany.

 ELIXION LOW SAPS 5W-30ELIXION LOW SAPS 5W-30  

W pełni syntetyczny olej przeznaczony do silników wysokoprężnych spełniających normy Euro 4 i 5. Pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i utrzymać najwyższe parametry 
silnika. Zapewnia skuteczną ochronę w każdych warunkach pracy także przy wydłużonych okresach między wymianami. Korzyści: chroni silnik przed przedwczesnym zuży-
ciem, nawet w obecności sadzy i innych osadów. Możliwość stosowania oleju przy zachowaniu maksymalnych okresów pomiędzy wymianami.

Klasa lepkości: SAE 5W-30. Klasa jakości: ACEA E4, E6, E7, API CI-4. Normy, aprobaty: MB-APPROVAL 228.51 MAN M3477, RVI RLD-2, RXD, Volvo VDS-3, DAF – wydłu-
zone przebiegi dla silników MX Euro 4 i Euro 5.

 ENDURON PLUS 5W-30 ENDURON PLUS 5W-30  

W pełni syntetyczny, paliwooszczędny olej silnikowy, przeznaczony do silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych i autobusów. Zapewnia maksymalne przebiegi 
międzywymianowe, zmniejsza zużycia paliwa i silnika. Zalety i korzyści: zmniejszenie zużycia paliwa, zapewnia najdłuższe z możliwych przebiegi międzywymianowe, mniej-
sza emisja spalin osiągnięta poprzez niskie zużycie oleju, skutecznie zmniejsza tarcie. 

Klasa lepkości: SAE: 5W-30. Klasa jakości: ACEA: E4/E5/E7. Normy, aprobaty: MB 228.5, MAN M3277, Volvo VDS 3, Scania LDF, RVI RXD, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, 
Cummins CES 20072/77, DAF HP1/2.

 ENDURON LOW SAPS 10W-40 ENDURON LOW SAPS 10W-40   

Niskopopiołowy olej do silników wysokoprężnych, spełniających normy Euro 4. Jest to nowym olej silnikowy, który dzięki obniżeniu zawartości zasiarczonego popiołu, fos-
foru i siarki (Low SAPS), ogranicza aż do 75% ilość wydostających się zanieczyszczeń i utrzymuje w czystości systemy wtórnej obróbki spalin. Korzyści: Technologia Low 
SAPS wspomaga wydajność systemów wtórnej obróbki spalin oraz zapewnia spełnienie wymogów Euro 4. Technologia syntetyczna zapewnia wydłużony przebieg mię-
dzywymianowy. 

Klasa lepkości: SAE 10W-40. Klasa jakości: ACEA: E6/E7, API: CI-4. Normy, aprobaty: MB 228.51, MAN M 3477, RVI RXD /RLD-2, Scania Low ASH, DAF – spełnia wyma-
gania dla wydłuzonych przebiegów w silnikach MX Euro 4 i Euro 5, DEUTZ DQC-IV.
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PLATINUM ULTOR MAX 5W-30

to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do pracy w najbardziej obciążonych silnikach wysokoprężnych szczególnie w dużych samochodach ciężarowych, sprzęcie budowlanym i auto-
busach. Jest olejem energooszczędnym, gwarantuje zmniejszenie zużycia paliwa i oleju, długie przebiegi między wymianami, a także ochronę środowiska naturalnego. 
Klasa lepkości: wg SAE: 5W-30; Klasa jakości: wg ACEA: E7, E5, E4; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M 3277; MB-Approval 228.5; Scania LDF; Deutz DQC IV-05; Cummins CES 
20077; Volvo VDS-3; MTU Type 3; Spełnia wymagania: MACK EOM+; Renault RVI RXD; Cummins CES 20071/72/76; DAF HP1/HP2; Iveco

PLATINUM ULTOR MAX 5W-40 

jest syntetycznym olejem silnikowym przeznaczonym przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w katalizatory SCR. 
Unikalna kompozycja najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych oraz dodatków uszlachetniających gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksplo-
atacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie wydłużonych przebiegów.  
Klasa lepkości: wg SAE: 5W-40; Klasa jakości: wg API: CJ-4, SM; ACEA: E7, E9; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB-Approval 228.31; MAN M 3575; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3; 
Mack EO-O Premium Plus; Cummins CES 20081; TATRA TDS 30/12; Spełnia wymagania: MAN M 3275; MTU Type II; Caterpillar ECF-2, ECF-3; Detroit Diesel 93K214, 93K215, 93K218; 
Deutz DQC III-05, DQC IV-05; Global DHD-1; JASO DH-2

PLATINUM ULTOR PROGRESS 10W-40

to syntetyczny olej silnikowy opracowany specjalnie dla europejskich silników wysokoprężnych, spełniających najostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń Euro V. Olej ten zalecany jest do 
silników diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki (max. 50 ppm), wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym 
katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach.
Klasa lepkości: wg SAE: 10W-40; Klasa jakości: wg ACEA: E7, E6, E4; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M 3477; MB-Approval 228.51; Spełnia wymagania: Renault RVI RXD; 
MTU Type 3.1; MAN 3271-1; Volvo VDS-3; Deutz DQC III-05; DAF; Iveco

PLATINUM ULTOR EXTREME 10W-40

półsyntetyczny olej silnikowy przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych pracujących w bardzo trudnych warunkach z maksymalnie wydłużonym okresem międzywymia-
nowym, równocześnie spełniającym najostrzejsze normy emisji Euro V. 
Klasa lepkości: wg SAE 10W-40; Klasa jakości: wg ACEA: E7, E5, E4, B3, B4, A3; API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4, SL/CF; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M 3277; Renault RVI RXD; 
Volvo VDS-2; TATRA TDS 30/ 12; Spełnia wymagania: Mercedes-Benz 228.5; Mercedes-Benz 229.1; Scania (dotyczy silników Scania Euro III i Euro IV z okresami międzywymianowymi 
60 000 km); MTU Oil Type 3; MAN M3275; Volkswagen 505.00; DAF HP-2; Iveco; Cummins CES 20076/20077; Caterpillar ECF-1a; Mack EO-M Plus

PLATINUM ULTOR FUTURO 15W-40

przeznaczony jest do wszystkich typów silników Diesla zarówno osobowych, jak i wysokoobciążonych, także tych niskoemisyjnych. Szczególnie zalecany do silników z recyrkulacją ga-
zów wydechowych, gdzie zastosowano nowoczesne technologie zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obróbki spa-
lin (EGR/SCR, DOC, DPF) i ma na celu przedłużenie żywotności filtrów cząstek stałych (DPF).
Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40; Klasa jakości: wg API: CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4, SM/CF; ACEA: E9, E7; Normy, aprobaty, specyfikacje: MAN M3575; Volvo VDS-4; Renault RVI RLD-3; 
Mack EO-O Premium Plus; MB-Approval 228.31; Cummins CES 20081; Spełnia wymagania: MTU Type 2.1; Caterpillar ECF-2, ECF-3; Detroit Diesel C 93K218; Global DHD-1; JASO 
DH-1,2

PLATINUM ULTOR PLUS 15W-40

to mineralny, wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony przede wszystkim do nowoczesnych silników wysokoprężnych spełniających wymagania Euro V wyposażonych w kataliza-
tory SC. Olej ten gwarantuje bezawaryjną pracę silnika w najtrudniejszych warunkach eksploatacji oraz niezmienne parametry oleju podczas ekstremalnie wydłużonych przebiegów. 
Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40; Klasa jakości: wg API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ; ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB-Approval 228.3; MB-Approval 
229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Renault RVI RLD/RLD-2; Cummins CES 20078; MTU Type 2; TEDOM 258-3; AVIA – Typ silnika: 712, D407, D421.76, D421.85; Spełnia wyma-
gania: Cummins CES 20071/72/75/76/77; Volkswagen 505.00; Scania (dotyczy silników Scania Euro III i Euro IV z okresami międzywymianowymi 60 000 km); DAF EUR 2 i EUR 3; 
Iveco; Deutz DQC-III-05; Mack EO-M Plus; Detroit Diesel 7SE 270; Caterpillar ECF-1a

PLATINUM ULTOR CH-4 15W-40

jest wielosezonowym, mineralnym olejem silnikowym przeznaczonym do  wysokoobciążonych silników Diesla spełniających wymagania Euro IV. Można go stosować w samochodach 
wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulacje gazów wydechowych EGR. 
Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40; Klasa jakości: wg API: CH-4/ CG-4/ CF-4/ SJ/ SF; ACEA: E7/ E5/ E3/ B4/ B3/ A3; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; 
Volvo VDS-2; Renault RVI RD/RD-2; MTU Type 2; TATRA TDS 30/ 12; TEDOM 258-3; AVIA – Typ silnika: 712, D407, D421.76, D421.85; Spełnia wymagania: Deutz DQC-II-05; Scania 
(dotyczy silników Scania Euro III i Euro IV z okresami międzywymianowymi 60 000 km); DAF EUR 2 i EUR 3; Iveco; Caterpillar ECF-1a

PLATINUM ULTOR CG-4 15W-40

to mineralny, wielosezonowy olej typu SHPDO (Super High Performance Diesel Oil) do mocno wysilonych silników wysokoprężnych. Jest olejem zalecanym przez czołowych producentów 
samochodów do obciążonych silników wysokoprężnych spełniających wymagania norm Euro III, II, I.
Klasa lepkości: wg SAE: 15W-40; Klasa jakości: wg API: CG-4; ACEA: E3/ B3/ B2; Normy, aprobaty, specyfikacje: MB-Approval 228.3; MAN M 3275-1; Volvo VDS-2; Renault RVI 
RD/RD-2; TEDOM 258-3; AVIA – Typ silnika: 712, D407, D421.76, D421.85; Spełnia wymagania: Scania (dotyczy silników Scania Euro III z okresami międzywymianowymi 60 000 
km); MTU Type 2; Deutz DQC-II-05; Caterpillar ECF-1a; DAF EUR 2 I EUR 3

PLATINUM GEAR LS 80W-90

jest wielosezonowym olejem przekładniowym stworzonym w oparciu o kompozycje mineralnych olejów bazowych z najwyższej jakości dodatków uszlachetniających. Zapewnia opty-
malne smarowanie, maksymalną ochronę manualnych skrzyń biegów, a także przekładni z ograniczonym poślizgiem – LS (Limited Slip).
Klasa lepkości: wg SAE: 80W-90; Klasa jakości: wg API: GL-5; Normy, aprobaty, specyfikacje: ZF TE-ML 05C 12C, 16E, 21C; Spełnia wymagania: MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; 
Mercedes-Benz 235.0; Voith 3.325-339; Volvo 97310; Volvo 97316; Renault; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A; DAF

PLATINUM GEAR LL 80W-90

to mineralny, wielosezonowy, najwyższej jakości olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu. Przeznaczony do stosowania w manualnych skrzyniach biegów oraz mostach napędowych 
pojazdów mechanicznych. Doskonała selekcja pakietu dodatków zapewnia świetną pracę napędów, łatwość zmiany biegów oraz wysoką stabilność oleju.
Normy, aprobaty, specyfikacje: ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A;  MAN 341 E-2; MAN 3343 M; Spełnia wymagania: MIL-PRF-2105E; Mercedes-Benz 235.0; 
SCANIA STO 1:0; Renault; MACK GO-J; ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 16D; ArvinMeritor; DAF; IVECO
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Oleje PLATINUM ULTOR to kompleksowa ochrona silników samocho-

dów ciężarowych, autobusów i ciężkiego sprzętu, nawet w najcięższych

warunkach eksploatacyjnych. Platinum Ultor – oleje przygotowane 

do pracy w najnowocześniejszych silnikach skonstruowanych zgodnie

z normą emisji spalin Euro6 i 5. Można je również stosować w pojazdach 

kilkuletnich, z większymi przebiegami. Najwyższą jakość produktów po-

twierdzają aprobaty i dopuszczenia producentów samochodów m.in.: 

Man, Mercedes, Scania, Renault, Volvo, Daf, Iveco i Tatra.



Rosnące zainteresowanie pojazda-

mi zobowiązuje do stworzenia od-

powiedniej infrastruktury, która

zapewni wysoką jakość obsługi. Klienci 

Kässbohrera nie mają się czego obawiać.

Timex SA, jako Generalny Przedstawiciel 

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH jest od-

powiedzialny nie tylko za sprzedaż, ale rów-

nież opiekę posprzedażną naczep tej mar-

ki na terenach Polski, Litwy, Łotwy i Esto-

nii. W trosce o nabywców i użytkowników 

naczep Kässbohrer, stworzono sieć autory-

zowanych serwisów, w oparciu o niezależne 

warsztaty mające duże doświadczenie w ob-

słudze i naprawach pojazdów użytkowych. 

Obecnie w całym regionie objętym pieczą 

fi rmy Timex jest ich 29.

Dobrze zweryfikowane

Wszystkie serwisy zostały starannie 

wyselekcjonowane. Podczas wyboru au-

toryzowanej placówki brano pod uwagę: 

potencjał warsztatu, doświadczenie w ob-

słudze naczep, wysoko wykwalifi kowa-

ny personel, posiadanie autoryzacji do-

stawców osi i układów hamulcowych oraz 

w przypadku naczep zbiornikowych od-

powiednie certyfi katy Transportowego 

Dozoru Technicznego. Istotne były też: 

lokalizacja w pobliżu głównych szlaków 

komunikacyjnych oraz odpowiedni ma-

gazyn części zamiennych. Autoryzowa-

ne serwisy Kässbohrer muszą spełniać te 

wszystkie warunki, aby zapewnić szybką 

i fachową obsługę. W Polsce jest ich obec-

nie 19, w tym trzy dedykowane pojazdom 

zbiornikowym.

W każdym warsztacie można przepro-

wadzić zarówno pierwszy przegląd, któ-

ry powinien nastąpić po pierwszym kursie 

z ładunkiem, jak i okresowy coroczny. Na 

miejscu wykonywane są również naprawy 

bieżące i powypadkowe.

Istotna jest odległość, jaką musi poko-

nać kierowca, by dotrzeć do najbliższego 

warsztatu. W przypadku sieci serwisowej 

Kässbohrer zazwyczaj jest to 50÷100 km, 

co nie odbiega od standardu obowiązują-

cego w branży. 

Jeśli pojawi się taka potrzeba, Timex 

jest gotowy powiększyć swoją sieć o kolej-

ne warsztaty. Te już funkcjonujące są do-

brze znane polskim transportowcom i cie-

szą się zasłużonym uznaniem. Wystar-

czy tu wymienić M-Service usytuowany 

przy trasie do Kołbaskowa, specjalizujący 

się w systemach hamulcowych, wielkopol-

skie warsztaty Łukaszyk & Turek z Obrzyc-

ka, Inter-Gumi z okolic Stęszewa czy Ry-

stal z Pleszewa na południu Wielkopolski. 

W Bydgoszczy Timex współpracuje z fi r-

Zawsze w pobliżu
Kässborer dynamicznie wchodzi na polski rynek naczep. 
Zaledwie w ciągu półtora roku od powstania u nas oficjalnego 
przedstawicielstwa firma zdobyła prawie 7% rynku naczep 
kurtynowych, plasując się na 5. pozycji w tym segmencie.

Jan Lewandowski, 
manager ds. rozwoju sieci w Timex SA

Tworzenie sieci serwisowej Kässbohrer jest ciekawym procesem. 
Większość partnerów serwisowych w Polsce znamy od lat i od lat z nimi 
współpracujemy. Nowością i wyzwaniem było zorganizowanie sieci ser-
wisowej w Krajach Bałtyckich. Nasi nowi partnerzy są otwarci na współ-
pracę, a ich potencjał i fachowość są dobrym fundamentem, na którym 
można budować. 

Sieć serwisów w Europie Zachodniej funkcjonuje pod czujnym okiem fabryki, nie mogli-
śmy sobie pozwolić na to, by w Polsce i w Krajach Bałtyckich było gorzej. Mam nadzieję, że 
w pełni to nam się udało. Oczywiście zweryfikują to klienci, ale już teraz mamy od nich spo-
ro pozytywnych sygnałów.
Istotnym elementem współpracy jest stały kontakt ze wszystkimi warsztatami. Umożliwia to 
szybką reakcję w przypadku powstawania najmniejszych choćby problemów. Również kon-
takt z klientami pozwala sprawnie reagować na ich potrzeby. Mamy świadomość, że sprze-
daż naczepy jest tylko pierwszym krokiem. Odpowiednia obsługa posprzedażna pozwala 
nam budować właściwe relacje z klientami i mamy nadzieję, że sprawi , że nasza współpra-
ca będzie długa i korzystna dla obu stron.
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Więcej o produktach marki Kässbohrer 
w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo.

Sponsorem programu „Na Osi” jest

Kässbohrer zaprezentował swoje nacze-
py w salonie firmy Auto-Partner J. i A. Garca-
rek Sp. j. Najnowsze Actrosy z pełnym wypo-
sażeniem należące do firmy Acor były sprzę-
gnięte z naczepami kurtynowymi Kässboh-
rer, które wyposażono w felgi aluminiowe marki 
Alcoa. Na wysokiej jakości felgi założono energo-
oszczędne opony Michelin Saver X Green. Ca-
łość stanowi wyjątkowo efektowny i trwały kom-
plet. Biorąc pod uwagę spodziewane obniżenie 
zużycia paliwa, takie wyposażenie wpłynie rów-
nież na lepszą efektywność zestawów. 

Kierowcy natomiast docenią wygodne w ob-
słudze kosze na koła zapasowe, duże skrzyn-
ki narzędziowe oraz możliwość mocowania ła-
dunku zarówno do pierścieni w podłodze, jak 
i profili K-FIX na obrzeżu ramy. Dzięki zastoso-
waniu większej średnicy poduszek powietrznych 
na osiach SAF cały zestaw lepiej się prowadzi, 
zwłaszcza po drogach słabszej jakości. Wzmoc-
niona przednia ściana oraz certyfikowane kurty-
ny boczne dają poczucie pewności co do stabil-
ności przewożonego ładunku. 

Nie bez znaczenia są również takie de-
tale jak: tylne odboje rolkowe, pełne błotniki 
z zabezpieczeniem przeciwrozbryzgowym czy 
wyposażenie do usztywniania zabudowy przy 
pustych przebiegach. Tak jak we wszystkich se-
ryjnych naczepach Kässbohrer zastosowano 
podzespoły uznanych marek: osie SAF, pneu-
matykę WABCO, elektrykę ASPOCK, kłonice 
HESTAL czy dachy przesuwne EDSCHA.  ▐

   

 
www.kaessbohrer.com.pl

Wyjątkowy 
duet
Naczepy Kässbohrer 
wzięły udział w prezentacji 
najnowszych ciągników 
Mercedes-Benz Actros, 
która odbyła się 
w styczniu pod Kaliszem.

mą Maktronik. W okolicach Trójmiasta 

mieści się Nord Auto-Service, usytuowa-

ny w pobliżu terminalu kontenerowego. Na 

Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – fi rma 

Anneberg Transpol. Na południowym za-

chodzie, w Kątach Wrocławskich znajdu-

z jej zadań w ramach działalności importer-

skiej było utworzenie tam sieci autoryzowa-

nych stacji obsługi i nadzór nad prawidło-

wym przebiegiem procedur gwarancyjnych. 

W ciągu pół roku utworzono sieć serwi-

sową dla naczep Kässbohrer, w skład któ-

›› Mamy świadomość, że sprzedaż naczepy 
jest tylko pierwszym krokiem ‹‹

je się Chomar – usytuowany tuż przy au-

tostradzie wrocławskiej w kierunku grani-

cy niemieckiej. Kolejne warsztaty na połu-

dniu Polski to Viva Trans w Pyskowicach, 

Transbud Katowice oraz Polcar w Poczesnej 

na południe od Częstochowy. Na południe 

od Krakowa, w Dobczycach działa dobrze 

znana fi rma Polimerc, w Nowym Sączu 

Litwiński oraz Truck Partner, który ma 

również warsztat w Lublinie. Serwisy dedy-

kowane pojazdom zbiornikowym to Horka 

koło Gniezna, Elda w Nidzicy i Zakład Me-

chaniki Specjalistycznej w Garwolinie. 

Centrum serwisowe Kässbohrer oraz 

centralny magazyn części zamiennych 

mieszczą się w Nowym Koniku przy 

wschodniej granicy Warszawy, przy trasie 

na Terespol. Odbywa się tam również mon-

taż SKD oraz znajduje centrum sprzedaży 

naczep Kässbohrer. Niemal we wszystkich 

wymienionych serwisach można naprawić 

nie tylko naczepę, ale również ciągnik sio-

dłowy. Jest to zgodne z panującym trendem, 

by naprawić wszystko w jednym miejscu. 

W czasie trwania naprawy lub przeglądu, 

kierowca może napić się kawy i odpocząć.

Dodatkowa dziesiątka

Nowym wyzwaniem dla Timexu była tro-

ska o Kraje Bałtyckie. Od maja ubiegłego 

roku fi rma jest Generalnym Importerem na-

czep Kässbohrer również na Litwie, Łotwie 

i w Estonii. Podobnie jak w Polsce, jednym 

rej wchodzi już dziesięć autoryzowanych 

warsztatów. Obecnie najważniejszym ryn-

kiem poza Polską jest Litwa. Na jej tery-

torium działa najwięcej fi rm transporto-

wych. I tam nawiązano kontakty z serwi-

sami spełniającymi najwyższe kryteria, 

zgodnie z wymaganiami. W Kownie, mie-

ście centralnie usytuowanym, gdzie krzy-

żują się wszystkie najważniejsze szlaki ko-

munikacyjne, partnerami Timexu są: fi r-

ma Ivetra położona przy obwodnicy Kow-

na oraz Kelias, mająca również serwisy 

w Panevėžys, Šiauliai, Kłajpedzie i Wilnie. 

W stolicy Litwy znajduje się jeszcze jeden 

partner, fi rma Tranfasta.

Na terytorium Łotwy Timex współpra-

cuje z fi rmą Latina, która swoje nowocze-

sne serwisy ma w Liepaji i Rydze. W Esto-

nii na przedmieściach Tallina znajduje się 

warsztat fi rmy VV-Auto.

Stworzona przez Timex autoryzowa-

na sieć warsztatów daje pewność klientom 

marki Kässbohrer, że nie zostaną pozosta-

wieni sami sobie z zakupionym pojazdem, 

jednocześnie zapewniając szybki dostęp 

do fachowej pomocy, co ogranicza czas 

wyłączenia naczepy z pracy. ▐

Fot. Timex
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Szwedzi opracowali diesla zasilanego 

metanem. Ściślej mówiąc, jest to jed-

nostka dwupaliwowa, w której nie-

wielka porcja oleju napędowego służy jako 

„płynna świeca zapłonowa” dla gazu. Je-

śli ów się wyczerpie, ciężarówka może je-

chać dalej na oleju napędowym. Przy obec-

nym rozwoju stacji tankowania gazu ziem-

nego, jest to duża zaleta. Teraz ciężarówki 

Volvo FM, wyposażone w 13-lirowe silni-

ki gazowe są testowane na terenie Szwecji. 

Jednocześnie powstała w Göteborgu pierw-

sza w kraju stacja tankowania ciekłego me-

tanu (LNG). Można zatankować go więcej 

niż sprężonego metanu (CNG), co zwiększa 

zasięg pojazdu. 

Tymczasem pod ręką jest rozwiązanie 

tańsze i prostsze, z którego każdy może sko-

rzystać. 

LPG w ciężarówce? 

Na polskim rynku pojawiły się fi rmy ofe-

rujące założenie instalacji LPG w samocho-

dach wyposażonych w silnik wysokoprężny. 

Zarówno osobowych, jak i dostawczych, cię-

żarowych i autobusach. Przeróbka nie zmie-

nia sposobu, w jaki dochodzi do zapłonu 

mieszanki. Diesel zostaje dieslem, czyli sil-

nikiem o zapłonie samoczynnym. Jednak nie 

pracuje wyłącznie na gazie, ale na mieszance 

propanu-butanu i oleju napędowego. 

Instalacja wygląda podobnie, jak typo-

wa, zakładana od lat w samochodach z sil-

nikiem o zapłonie iskrowym. Ze zbiorni-

ka gazu biegnie przewód do reduktora-pa-

rownika. Reduktor-parownik jest ogrze-

wany cieczą z układu chłodzenia silni-

ka. Odparowany gaz mija filtr i czujnik ci-

śnienia, po czym dociera do wtryskiwa-

cza. Wtryskiwacz umieszczony jest w ka-

nale ssącym, przed turbosprężarką. W sil-

nikach ciężarówek o mocy przewyższa-

jącej 300 KM stosuje się dwa wtryskiwa-

cze, aby zapewnić silnikowi wystarcza-

jącą ilość gazu. W kolektorze wydecho-

wym umieszczony jest czujnik temperatu-

ry. Jeśli spaliny są zbyt gorące, mają ponad 

750°C, dopływ gazu do silnika ulega prze-

rwaniu. W ten sposób silnik jest chroniony 

przed uszkodzeniem, do którego mogłaby 

doprowadzić zbyt bogata mieszanka ole-

ju napędowego, propanu-butanu i powie-

trza. Działanie instalacji jest nadzorowane 

przez elektroniczny sterownik w kabinie. 

W dużych pojazdach konieczna jest prze-

twornica napięcia. Samochody ciężarowe 

mają instalację elektryczną 24 V, a instala-

cja gazowa jest zasilana prądem 12 V. 

Konstrukcja ciężarówki, która ma „wszys-

tko na wierzchu” ułatwia zamontowanie 

LPG. Oferowane są zarówno poziome, jak 

i pionowe zbiorniki gazu o zróżnicowanej 

objętości. Największe mają 545 l. Bez trudu 

znajdzie się dla nich miejsce na ramie. Re-

duktor-parownik można zamontować tak, 

aby po włączeniu go w układ chłodzenia 

był łatwo dostępny dla serwisu. Co szcze-

gólnie istotne, gaz można założyć zarówno 

w pojazdach starszej generacji, z wtryskiem 

sterowanym mechanicznie, jak i w najnow-

szych np. wyposażonych w common rail, 

gdzie elektroniczne sterowanie porcją pa-

liwa służy między innymi spełnieniu obo-

wiązujących norm emisji spalin, również 

najnowszej Euro 5. Instalacja jest mało „in-

wazyjna”, nie narusza żadnych, kluczowych 

elementów silnika i pojazdu. 

Zagazować diesla
Przed dwoma laty Volvo chwaliło się silnikiem wysokoprężnym 
na gaz. Okazuje się, że nie jest jedyne.

Ze względów praktycznych wielkość zbiornika 
LPG dobiera się do rozmiaru baku z olejem 
napędowym, tak aby oba paliwa kończyły się 
w tym samym czasie. Armaturę do tankowania 
gazu można założyć po obu stronach 
ciężarówki, co pozwala uniknąć zbędnych 
manewrów przy podjeżdżaniu do dystrybutora. 

Iveco Stralis z 450-konnym silnikiem wysokoprężnym, zasilanym mieszanką propanu-butanu 
i oleju napędowego. Gaz pozwala „dopalić” prawie cały olej napędowy, dostający się do 
cylindrów. Rośnie moc i moment obrotowy, maleje ilość substancji toksycznych w spalinach. 
Poza tym jeździ się taniej. 
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Wychodzi taniej

Ilość dostającego się do cylindrów gazu 

w stosunku do oleju napędowego nie powin-

na przekraczać 20%. Nadmiar gazu zwięk-

sza temperaturę w komorach spalania, co na 

dłuższą metę prowadzi do uszkodzenia jed-

nostki napędowej. Sposób działania insta-

lacji reguluje się indywidualnie dla każde-

go pojazdu. Dlatego na początku ważne jest 

skrupulatne notowanie zużycia gazu i ole-

ju napędowego podczas codziennej eksplo-

atacji. Pojemność zbiorników już na wstępie 

dobiera się tak, aby olej napędowy i gaz zu-

żywały się mniej więcej w tym samym mo-

mencie, albo żeby gazu ubywało wolniej. Ma 

to podłoże czysto praktyczne. 

Prawidłowo wyregulowana instalacja nie 

wpływa negatywnie na żywotność silnika. 

Powoduje natomiast poprawę osiągów i ob-

niża koszty eksploatacji. Spalanie oleju napę-

dowego w obecności gazu jest dokładniejsze. 

Powstaje mniej zanieczyszczeń, które mogą 

gromadzić się w silniku lub ulatywać przez 

rurę wydechową. Jednocześnie o około 10% 

rośnie moc silnika, a jego moment obroto-

wy nawet o 30% (dane różnią się, w zależno-

ści od fi rmy zakładającej instalację). Wzrost 

momentu jest największy przy niskich pręd-

kościach obrotowych, czyli tam, gdzie jest 

najbardziej potrzebny. 

Dzięki uzyskanej „nadwyżce” osiągów, 

kierowca może delikatniej obchodzić się 

z pedałem gazu. Jest to nawet wskazane, po-

nieważ przy bardzo wysokich prędkościach 

obrotowych do silnika podawany jest wy-

łącznie olej napędowy. O oszczędności nie 

ma więc mowy – wręcz przeciwnie. Gaz nie 

jest podawany również na biegu jałowym 

i podczas hamowania silnikiem. 

Dzięki temu, że do mieszanki dodawa-

ny jest gaz, spada zużycie oleju napędowego 

w zakresie od 20 do 30%. Ponadto z doświad-

czeń użytkowników wynika, że mierzone 

w litrach zużycie mieszanki gazu i oleju na-

pędowego jest często nieco niższe niż sa-

mego oleju. Ekonomiczny styl jazdy może 

Schemat instalacji LPG DEGA Mix w pojeździe z silnikiem wysokoprężnym

Zbiornik skroplonego gazu ziemnego 
(LNG) w Volvo. Przy tej samej 
objętości mieści więcej paliwa niż 
zbiornik sprężonego gazu (CNG). 
Jednak skroplenie i przechowywanie 
gazu w tej postaci jest trudniejsze.

Volvo FM z 460-konnym silnikiem wysokoprężnym, spalającym mieszankę oleju napędowego 
i metanu. Podawanie gazu ziemnego odbywa się analogicznie, jak propanu-butanu (LPG). 
Wtryskiwacze umieszczono w kolektorze dolotowym diesla. Odwrotna niż przy zasilaniu LPG jest 
proporcja gazu do oleju napędowego w cylindrze. Przy optymalnych warunkach jazdy, np. na 
długiej, prostej i równej drodze w mieszance jest do 75% metanu i 25% oleju napędowego. 

Wersja ta ma bardziej wytrzymałą konstruk-
cję, przeznaczoną do przewozu kruszywa i pra-
cy w bardzo wymagających warunkach. Wzmoc-
nienie ramy podwozia oraz pozostałych elemen-
tów mechanicznych pojazdu zapewnia sprawne 
użytkowanie podczas zadań ekstremalnych, ta-
kich jak prace wydobywcze w kopalniach czy 
w trudno dostępnych kamieniołomach. 

Podwozie wzmocniono poprzez podwoje-
nie podłużnic na całej długości ramy, od silnika 
aż po koniec tylnego zwisu. Zastosowano rów-
nież wzmocnione zawieszenie w postaci czte-
rech resorów parabolicznych oraz most osiąga-
jący 36 t ładowności (element opcjonalny). Se-
ryjne wyposażenie Keraxa 8×4 XTREM zawie-
ra wszystkie elementy niezbędne mu do pra-
cy w trudnych warunkach, na przykład żeliw-
ną obudowę koła zamachowego (w wersji DXi 
11), sprzęgło dwutarczowe czy chłodnicę oleju 
skrzyni biegów. 

Kerax XTREM jest dostępny na wszystkich 
rynkach w wersjach silnikowych o mocy od 430 
do 520 KM dla samochodów spełniających nor-
my Euro 5 oraz 380 do 500 KM dla pojazdów 
z silnikami Euro 3. 

Ostatnio Renault Trucks rozwinęło działal-
ność posprzedażową, wspomagając swych 
klientów w organizowaniu punktów serwi-
sowych na terenie kopalń i w miejscach od-
dalonych od aglomeracji miejskich. Produ-
cent zapewnia dokumentację techniczną, czę-
ści zamienne oraz szkolenia dla klientów, któ-
rzy chcą być bardziej konkurencyjni i uspraw-
nić działalność swoich punktów serwisowych. 
Dzięki temu obsługa samochodów odbywa się 
na miejscu i przy wykorzystaniu oryginalnych 
części Renault Trucks. ▐

Fot. Renault

Przygotowany 
na najgorsze
Wymagania względem pojazdów 
4-osiowych w przemyśle 
wydobywczym cały czas 
rosną, dlatego Renault Trucks 
przygotowało specjalną wersję 
Kerax XTREM w konfiguracji 8×4.
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wieku. Później przedsiębiorstwo zainwesto-

wało w autobusy na CNG. Obecnie ma tabor 

mieszany, składający się z autobusów na olej 

napędowy, LPG oraz CNG. 

Wiedeń już w latach 60. podjął próby za-

silania autobusów mieszanką oleju napędo-

wego i LPG. Pod koniec lat 70. przerzucono 

się na pojazdy napędzane wyłącznie gazem, 

wyposażone w silniki o zapłonie iskrowym. 

Tak w Wiedniu, jak Dębicy chodziło przede 

wszystkim o ograniczenie emisji szkodliwych 

spalin. Silniki gazowe zanieczyszczają powie-

trze mniej niż wysokoprężne. W grę wchodzi-

ły również koszty eksploatacji. Gaz jest tańszy. 

Na koniec warto wspomnieć o samocho-

dzie osobowym z silnikiem Diesla, przysto-

sowanym w 2009 r. do zasilania sprężonym 

gazem ziemnym przez profesora Andrzeja 

Piętaka, kierownika Katedry Mechatroniki 

na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersy-

tetu Warmińsko-Mazurskiego i jego współ-

pracowników. Silnik pracuje na tej samej za-

sadzie, jak w Volvo. Pewna ilość oleju napę-

dowego dostarczana do cylindra inicjuje za-

płon. Zamiast oleju z ropy naft owej, profesor 

Piętak użył estrów etylowych oleju rzepako-

wego, czyli biodiesla. Zwraca uwagę, że wła-

sności smarujące estrów są wyższe niż ole-

ju napędowego. Dlatego uważa, że rekom-

pensują one niedostatek smarowania, wy-

nikający ze stosowania gazu, który jest „su-

chym” paliwem. CNG w połączeniu z biodie-

slem nie powoduje większego zużycia silnika 

niż sam olej napędowy, sądzi profesor Piętak. 

Czy to znaczy, że tanie paliwo alternatyw-

ne do silników wysokoprężnych jest bliżej, 

niż można by przypuszczać? ▐

Michał Kij
Fot. Volvo, K. Dziewicka, M. Kij

zwiększyć efekt. Poziom zaoszczędzonych 

wydatków uwarunkowany jest w największej 

mierze różnicą cen oleju napędowego i LPG. 

Temat zasilania propanem-butanem po-

jazdów użytkowych wraca w związku z na-

głym wzrostem cen oleju napędowego. Nie 

jest jednak nowy. Zwykle decydowano się 

przerabiać na gaz silniki z zapłonem iskro-

wym. Tak postąpiono z autobusami miej-

skimi w MKS Dębica w latach 90. ubiegłego 

Autobus Gräf/Steyr NM 155 N9H używany na przełomie wieków w Wiedniu. Napędzany jest 
silnikiem o zapłonie iskrowym i mocy 150 KM. Dwie butle z gazem LPG są umieszczone na dachu 
i łącznie mają pojemność 400 l. Skonstruowany wspólnie przez firmy Gräf & Stift oraz Steyr, był 
w swoim czasie jedynym na świecie, niskopodłogowym autobusem klasy midi z silnikiem na LPG. 

Niezwykle prosty system VAI (Visual Ali-
gnment Indicator) Continentala umożliwia 
łatwe rozpoznanie nieprawidłowej zbież-
ności kół ciężarówek i naczep bez doko-
nywania skomplikowanych elektronicz-
nych pomiarów. VAI od lat z powodzeniem 
jest stosowany w USA. Teraz Continental 
wprowadził go na rynek europejski. 

Wskaźniki w postaci par lameli, o głębo-
kości od jednego do czterech milimetrów, 
umieszczone są w zewnętrznej części 
bieżnika w pięciu punktach pomiarowych 

wokół barku opony. Już po kilku tysiącach 
kilometrów można porównać wskaźniki 
i dowiedzieć się, czy zużycie po obu stro-
nach barków opony jest takie samo, jak 
w przypadku koła po drugiej stronie osi. 
Dzięki tym wskaźnikom nawet użytkow-
nicy nieposiadający specjalistycznej wie-
dzy będą mogli rozpoznać nieprawidłową 
zbieżność kół. 

System oferowany przez Continenta-
la umożliwia wykrycie przedwczesnego 
zużywania się opony oraz zwiększone-

go spalania, spowodowanego większym 
oporem toczenia, we wczesnym stadium. 
W przyszłości Continental będzie ofero-
wać nowy system VAI w standardzie, bez 
dodatkowych opłat, w oponach długody-
stansowych, na oś kierowaną. Opony te 
przejdą w tym roku modernizację i otrzy-
mają oznaczenie 2+. System VAI w pierw-
szej kolejności znajdzie się na dwóch roz-
miarach: 315/70 R 22,5 (wersje standard 
i XL) oraz 355/50 R 22,5. ▐

Fot. Continental

Grzegorz Jeziak, 
Truck Tires Manager Continental Opony Polska 

Nawet najlepsza opona do pojazdów użytkowych nie 
jest w stanie przeciwdziałać nieprawidłowej zbieżności 
kół. Aby uniknąć często nawet znacznego wzrostu spa-
lania spowodowanego nieprawidłowym kątem pochyle-
nia kół lub źle ustawioną zbieżnością, oferujemy prak-
tyczną i wyjątkową metodę inspekcji wzrokowej w po-
staci VAI. Nasz system umożliwia monitorowanie zuży-

cia poszczególnych opon bez zastosowania elektronicznych systemów po-
miarowych.

Natychmiastowa ekspertyza
Zbyt duży kąt pochylenia koła i nieprawidłowo ustawiona zbieżność są głównymi 
przyczynami przedwczesnego zużywania się opony.

*głębokość wskaźnika w mm

System VAI ostrzega o nieprawidłowej zbieżności kół 
za pomocą wskaźników umieszczonych w bieżniku.

www.truck-van.pl

3/201236 TruckTruckVanVan&

TECHNIKATECHNIKA Instalacje LPGInstalacje LPG



Ducato to najlepiej sprzedający się 

samochód dostawczy w Polsce od 

2007 roku, ale także auto słynące 

z solidności i dopracowania. Potwierdze-

niem tego są wyniki najnowszego rapor-

tu niezawodności samochodów, opraco-

wanego przez Dekrę. Wysoka jakość spra-

wiła, że model ten kolejny już rok z rzędu 

„wjechał” na podium zestawienia najmniej 

awaryjnych aut wielozadaniowych.

Niemieckie Stowarzyszenie Rze czoznaw-

ców Dekra co roku przygotowuje raport 

niezawodności na podstawie dokładnej 

oceny samochodów w podziale na osiem 

klas i trzy grupy przebiegu. Raport sporzą-

dzany jest na podstawie 15 mln przeglądów 

przeprowadzonych w 230 modelach. 

niki spełniające wymogi Euro 5 pozwa-

lają ograniczyć zużycie paliwa aż o 15% 

(w stosunku do Euro 4) oraz wydłużyć 

okres między przeglądami do 48 tys. km.

Ducato od lat znajduje się na szczy-

cie swojej kategorii, zwłaszcza jeżeli cho-

dzi o funkcjonalność i wygodę. Niezmien-

nie jest liderem w swoim segmencie, jeżeli 

chodzi o maksymalną pojemność użytko-

wą (17 m3), szerokość między nadkolami 

(1422 mm), maksymalną wysokość prze-

strzeni ładunkowej (2,17 m), wysokość 

drzwi tylnych (2,03 m) i wysokość progu 

załadunkowego (46 cm z opcją zawiesze-

nia samopoziomującego).

Klient może wybierać spośród czterech 

jednostek napędowych Multijet – podsta-

NV350 plasuje się pomiędzy NV200 
a NV400. W wersji towarowej przestrzeń ła-
dunkowa jest dłuższa i bardziej przestronna, 
a w wersjach przystosowanych do przewo-
zu osób istnieje możliwość różnej konfigura-
cji układu foteli. Duża kabina zwiększa kom-
fort prowadzenia, a bezkluczykowy system do-
stępu i uruchamiania pojazdu (po raz pierwszy 
w modelu dostawczym) oraz hamulec postojo-
wy obsługiwany stopą podnoszą wygodę użyt-
kowania. 

Wydajny silnik o nowoczesnej konstrukcji 
oraz automatyczna skrzynia biegów gwaran-
tują obniżone zużycie paliwa. Na niektórych 
rynkach pojazd będzie także oferowany z sil-
nikiem Diesla. 

Masywny wygląd i wydłużony rozstaw osi 
słusznie sugerują dużą przestrzeń ładunkową 
i stabilność pojazdu. Przestrzeń ładunkowa jest 
nie tylko przestronna, ale i funkcjonalna. Tylną 
kanapę dzieloną w układzie 50:50 można zło-
żyć w całości lub częściowo, w zależności od 
liczby pasażerów i ilości przewożonego towa-

Niezawodne Ducato

Fiat Ducato kolejny raz znalazł się na podium w rankingu 
niezawodności niemieckiego Stowarzyszenia Dekra.

Piotr Kolejwa, 
menedżer marki Fiat Professional na rynku polskim

Fiat Ducato niezmiennie od 5 lat jest najlepiej sprzedający się samochodem dostawczym 
w Polsce. W 2011 r. dilerzy Fiat Professional sprzedali 4327 sztuk tego modelu. Przemy-
ślana oferta pozwala nam kolejny już rok z rzędu być liderem na polskim rynku samo-
chodów użytkowych z 22% udziałem. Co istotne, zaufanie, jakim przedsiębiorcy i właści-
ciele firm obdarzają auta użytkowe oferowane przez Fiat Professional znajduje również po-
twierdzenie w badaniach niezależnych ekspertów. Świetna ocena w raporcie Dekry jest 
kolejnym dowodem na najwyższą jakość, nie tylko Ducato, ale również całej oferty mo-
deli Fiat Professional.

W raporcie opublikowanym na 2012 

rok w kategorii samochody użytkowe, Fiat 

Ducato uplasował się na trzecim miejscu 

w grupie przebiegu do 50 tys. km.  

Biorąc pod uwagę różne kombina-

cje nadwozi, silników i rozstawów osi, 

do wyboru jest około 2000 wersji Du-

cato do transportu towarów, przewo-

zu osób oraz do adaptacji i zabudowy. 

Gama furgonów oferuje 8 różnych po-

jemności przestrzeni ładunkowej, od 8 do 

17 m3, które w połączeniu z niskim zu-

życiem paliwa, pozwalają uzyskać wyso-

ki wskaźnik wydajności. Dodatkowo sil-

wowa 2.0 oferuje 115 KM. W gamie znaj-

dują się również dwa silniki o pojemności 

2.3: o mocy 130 i 148 KM (wyposażony 

w turbosprężarkę o zmiennej geometrii). 

Silnik 3.0 Multijet o mocy 177 KM jest 

najmocniejszy w swojej kategorii. Gamę 

uzupełnia trzylitrowy silnik Natural 

Power o podwójnym systemie zasilania 

(benzyna/metan) o mocy 136 KM. Są to 

ekologiczne silniki o ograniczonym zuży-

ciu paliwa (6,4 l/100 km w cyklu miesza-

nym), zapewniające niskie koszty eksplo-

atacji. ▐

Fot. Fiat

W planach
Nissan zaprezentował zupełnie 
nowy model – NV350. 
Dostawcze auto zadebiutuje 
latem w Japonii. Później trafi 
na inne rynki.

ru. Po całkowitym złożeniu kanapy w NV350 
zmieszczą się przedmioty o długości do 3 m. 
W ściankach bocznych znajdują się uchwyty 
umożliwiające zamocowanie zaczepów, półek 
lub innych elementów przytrzymujących prze-
wożone narzędzia, sprzęt lub towary. ▐

Fot. Nissan

www.truck-van.pl

3/2012 37TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacja



Poznaliśmy oba warianty. Każdy z sa-

mochodów jest dwupaliwowy, czyli 

poza zbiornikiem gazu ma tradycyj-

ny bak, w którym pływa benzyna. To waż-

ne szczególnie dla samochodu na CNG. 

Stacji gazu ziemnego u nas tyle, co palców 

u drwala. 

Normalka

Montaż instalacji przechowującej i do-

starczającej gaz nie spowodował zmniejsze-

nia przestrzeni ładunkowej ani w wariacie na 

propan-butan, ani na metan. Niemcy są tak 

zdolni, że gdyby zrobili Sprintera pasione-

go owsem, też pewnie nie odbiłoby się to na 

walorach użytkowych. Ba! Przewidzieliby od 

razu lepszy fi ltr pyłków dla alergików. Ubyło 

za to ładowności. Sprinter NGT zabiera około 

200 kg mniej niż porównywalny furgon z sil-

nikiem diesla. Ogólnie rzecz biorąc, w zależ-

ności od wariantu, Mercedes na gaz ziemny 

udźwignie od 100 do 300 kg mniej ładunku. 

W samochodzie zasilanym LPG różni-

ca na niekorzyść „gazowca” jest mniejsza, 

wynosi około 140 kg. Warto uwzględnić 

fakt, że egzemplarz biorący udział w te-

ście ma niski dach. W związku z tym jego 

masa własna jest o około 30 kg niższa niż 

furgonu z dachem podwyższonym (H2), 

takim jaki ma NGT. Odbija się to nie-

znacznie, ale korzystnie na ładowności 

wersji LPG. 

W modelu NGT butle na sprężony gaz 

ziemny znajdują się pod podłogą. Są roz-

mieszczone niesymetrycznie: jedna po le-

wej i dwie po prawej stronie nadwozia. 

Masę tych po prawej równoważy umiesz-

czony po przeciwnej stronie zbiornik ben-

zyny. „Nasz” Sprinter miał dodatkowy 

zestaw trzech butli na tylnym zwisie, 

co pozwalało mu pokonać dłuższy dystans 

na gazie. 

Oba auta miały ten sam rozstaw osi: 

3,6 m, który producent określa jako „stan-

dardowy” (jest jeszcze krótki 3,25 m oraz 

długi 4,3 m). Przy długości całkowitej 5,9 m

każdy z furgonów można uznać za typo-

we auto kurierskie, najbardziej użyteczne 

w mieście. Ładownia Sprintera 316 LGT 

Na dwoje babka wróżyła
Gaz? A jaki? – przymila się Mercedes. 
Firma zainwestowała zarówno w silniki na LPG, jak i CNG.
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(czyli LPG po niemiecku) ma objętość 

9 m3, a w najwyższym miejscu mierzy 1,65 m

wysokości. Model 316 NGT (czyli CNG po 

niemiecku) ma „pakę” wielkości 10,5 m3 

i wewnętrzną wysokość 1,94 m. Podczas 

częstych postojów i sięgania po ładunek 

będzie więc wygodniejszy. W środku moż-

na się wyprostować. LPG miał z tyłu sto-

pień pod zderzakiem, ułatwiający wcho-

dzenie do przedziału ładunkowego, ale 

wymagający niestety dopłaty. 

Sposób wyposażenia ładowni zależy tyl-

ko od życzenia nabywcy. W podstawowym 

wariancie można liczyć na gołą blachę 

i metalowe oka w podłodze. Na zamó-

wienie dostępne są ściany osłonięte pły-

tami całkowicie lub do określonej wyso-

kości i wyposażone w szynę do mocowa-

nia ładunku. Do tego podłoga ze sklejki, 

z oczkami do zaczepiania lin lub pasów. 

Kąt otwierania tylnych drzwi wynosi 

180 stopni. Można go zwiększyć tak, aby 

„kładły się” po otwarciu na ścianach bocz-

nych, ale to kosztuje. Ważne, że wszystkie 

drzwi zarówno niskiego, jak i podwyższo-

nego Sprintera sięgają dachu, co znacznie 

usprawnia załadunek. 

Różnice raczej na plus

Obydwa samochody wyposażone były 

w ręczne, 6-biegowe przekładnie oraz 

przełożenie tylnego mostu 4,73. Również 

pod tym względem były wyekwipowa-

ne całkiem zwyczajnie, jak na Mercedesa, 

co ułatwia porównanie z wersjami wypo-

sażonymi w silnik Diesla. 

W kabinie znajdziemy tylko drobne śla-

dy alternatywnych napędów. W obu au-

tach są to wskaźniki zużycia gazu. Sprinter 

NGT ma go na ekraniku pomiędzy pręd-

kościomierzem i obrotomierzem. W LGT 

jest zabawne, ale mało czytelne i nieprecy-

zyjne kółeczko z diodami, tuż obok stacyj-

ki. Gdy zapali się czerwona, pora zatanko-

wać. Ponadto są normalne wskaźniki po-

kazujące poziom benzyny. 

W miarę, jak modernizują się konku-

renci, kabina Mercedesa z wolna traci 

przewagę. Rozczarowuje brak miejsca na 

grube kurtki, cieszy spory schowek pod 

podwójną kanapą pasażerską. Ze wzglę-

du na dodatkowe zbiorniki oba Sprintery 

pozbawione zostały koła zapasowego. Za-

miast niego kierowca wozi zestaw napraw-

czy, umieszczony w schowku pod podłogą, 

dostępnym po uchyleniu drzwi do kabi-

ny. Gniazdo do tankowania gazu, tak LPG 

jak CNG jest wygodnie umieszczone pod 

tą samą klapką za drzwiami kierowcy, co 

wlew benzyny. 

W obu autach uderza cicha praca ukła-

du napędowego. Przyzwyczajeni do die-

sla w samochodach dostawczych zapo-

minamy, jak przyjemne mogą być silni-

ki iskrowe. Te zasilane gazem są wyjątko-

wo cichobieżne. Jest to jedną z ich zalet 

w mieście. Ponadto emitują mało szkodli-

wych spalin. 

Gaz jest podejrzewany, bardzo często 

słusznie, że obniża osiągi silnika. Spokój 

panujący podczas jazdy obydwoma Mer-

cedesami potęguje to wrażenie. Jeśli kie-

rowca „słyszy przyspieszenie”, lepiej je na 

ogół czuje. Konstruktorzy starali się, aby 

nie było różnicy między jazdą na gazie 

i benzynie. Jednak Sprinter NGT, przy za-

silaniu gazem wydaje się mniej wyryw-

ny. Być może zawiniła jakość paliwa. Za 

to LGT pracuje jakby bardziej „twardo”. 

Silniki obydwu Sprinterów są bardzo ela-

styczne. Pod tym względem przewyższają 

diesle. Dlatego jazda w gęstym ruchu jest 

mniej męcząca. Rzadziej można sięgać do 

lewarka skrzyni biegów. 

Silnik jest w obu Sprinterach ten sam, 

a wywodzi się z Mercedesów klasy E. 

Na zdjęciu nie widać najważniejszej zalety gazowych Mercedesów: w środku jest cicho!

Auto zaprojektowano i przetestowano zgod-
nie z normami zarezerwowanymi dla więk-
szych braci, Sprintera i Vito. Odnosi się to nie 
tylko do trwałości, ale również do wydajności 
oraz bezpieczeństwa. Wszystkie wersje będą 

Miejski tytan
W tym roku, we wrześniu na IAA 
w Hanowerze zadebiutuje nowy 
samochód użytkowy Mercedesa. 
Citan będzie konkurował na rynku 
z takimi modelami, jak VW Caddy, 
Citroën Berlingo czy Nissann 
NV200.

seryjnie wyposażone w układ kontroli stabilno-
ści ESP, a gama ekonomicznych silników wy-
sokoprężnych i benzynowych odpowiada sze-
rokim potrzebom w zakresie dynamiki jazdy.

Citan dostępny będzie jako furgon, wersja 
osobowa i odmiana Mixto (osobowo-towarowa) 
– w kilku wariantach długości i masy. 

Jako przedstawiciel najniższej kategorii wago-
wej, dołączy do Vario (dmc od 6 do 8,2 t), Sprinte-
ra (od 3 do 5 t) oraz Vito (od 2,77 do 3,2 t). 

Z rynkowej niszy w połowie lat 90., segment 
kombivanów urósł w Europie do około 700 tys. 
aut rocznie. Mercedes chce mieć w nim udział 
na poziomie 4-5%.

„Zamierzamy wykorzystać rosnące wyma-
gania w zakresie przewozu drobnych dóbr 
na terenach zurbanizowanych, oferując nie 
tylko atrakcyjnie wyceniony pojazd, ale i od-
powiedni poziom jakości oraz usług. Typowa 
dla Mercedesów niezawodność, 24-godzinny 
serwis przez siedem dni w tygodniu i prestiż 
marki – to czynniki, które decydują o zakupie 
nowych samochodów przez klientów komer-
cyjnych” – zapewnia Volker Mornhinweg, szef 
Mercedes-Benz Vans. ▐

Fot. Dailmer
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W porównaniu z dieslami zajmuje mało 

miejsca pod maską. Dostęp do miarki ole-

ju czy wlewu płynu do spryskiwacza jest 

bardzo dobry. Ponieważ nie ma ścisku, 

można wygodnie korzystać nawet z pię-

ciolitrowej bańki, aby dolać rzeczony płyn. 

Pojemność zbiornika jest duża, dlatego 

rzadko trzeba go uzupełniać. 

Ile, ile, ile

Kilka dni z samochodami zasilanymi 

dwupaliwowo: gazem i benzyną, przypo-

mina, co tracimy, gdy kupimy diesla. Wy-

soka kultura pracy, elastyczność, stosun-

kowo nieduża masa jednostki napędowej 

i względna prostota obsługi to podstawo-

we plusy „gazowców”. Minusem jest ogra-

niczony zasięg na tańszym, gazowym pali-

wie. Stacji LPG jest dużo, CNG jak na le-

karstwo. Jednak nawet gdyby kraj usiany 

był dystrybutorami z obydwoma rodza-

jami gazu, konieczność częstego uzupeł-

nienia paliwa jest na dłuższą metę męczą-

ca. Chyba, że można to wygodnie zrobić 

w pobliżu bazy, na koniec dnia. 

Gazowe Sprintery to urodzone „miesz-

czuchy”. Lubią pracę w miejscu garażo-

wania. Wówczas nie przeszkadza zasięg 

w granicach 300÷400 km, a zalety ekolo-

giczne nabierają wagi. Ponieważ w terenie 

zabudowanym zużycie paliwa jest najwięk-

Czy gaz się opłaca?

W porównaniu biorą udział samochody widoczne na zdjęciach oraz dobrany do nich wielkością i mocą silnika model benzynowy i wysokoprężny.

Model 316 NGT 316 LGT 316 316 CDI
Dmc (kg) 3500 3500 3500 3500
Masa własna (kg) 2258 2187 1940 2045
Ładowność (kg) 1242 1313 1560 1525
Objętość ładowni (m3) 10,5 9 10,5 10,5
Rozstaw osi (mm) 3665 3665 3665 3665
Wymiary (mm)
Długość × szerokość × wysokość 5910×1993×2700 5910×1993×2535 5910×1993×2700 5910×1993×2700
Paliwo CNG/Pb95 LPG/Pb95 Pb95 ON
Silnik M271 E 18 ML M271 E 18 ML M271 E 18 ML OM651 DE 22 LA
Liczba cylindrów R4 R4 R4 R4
Pojemność (dm3) 1,8 1,8 1,8 2,1
Moc (KM/kW/obr/min) 156/115/4000 156/115/4000 156/115/4000 162/120/3800
Maksymalny moment 
obrotowy (Nm/obr/min) 240/3000÷4000 240/3000÷4000 240/3000÷4000 360/1400÷2400
Zużycie paliwa (CNG – m3/100 km, 
LPG, Pb95 i ON – l/100 km)*
W mieście 20,2 17,7 18 10,1
Na trasie 11,1 10,7 11 7,2
Średnie 14,5 13,3 13,5 8,2
Objętość zbiornika (dm3)
Gazu 210 76 – –
Benzyny lub ON 100 100 100 75
Maksymalny zasięg (km)
Na gazie 330 450 – –
Całkowity 1070 1200 740 920
Średni koszt przejechania 100 km (zł)** 44,37 (CNG) 38,04 (LPG) 75,60 (Pb95) 46,94 (ON)
Cena wersji podstawowej (netto zł)  114 400 104 254 98 800 104 200
Gwarancja             2 lata na cały pojazd, 12 lat na korozję perforacyjną 
Przeglądy  co 15 tys. km co 15 tys. km co 30 tys. km co 40 tys. km 

*wg danych fabrycznych
**Przy cenie paliwa: CNG – 3,06 zł/m3, LPG – 2,86 zł/l, Pb95 – 5,60 zł, ON – 5,76 zł/l

sze, można się spodziewać, że najszybciej 

zwróci się inwestycja w silniki na tanie pa-

liwa. Jednak nie ma cudów. Uwzględniając 

podawane przez producenta zużycie pali-

wa, przejechanie 100 km w mieście Sprin-

terem 316 CDI na oleju napędowym kosz-

tuje 58 zł, a modelem 316 na benzynie 

– 101 zł. Przy zasilaniu gazem koszt wy-

niesie: CNG – 62 zł, LPG – 51 zł. Jak wi-

dać przewaga gazu wobec silnika benzyno-

wego jest wyraźna, ale wobec diesla nie za-

wsze. Koszt jazdy na CNG jest nawet wyż-

szy, ze względu na duże zużycie gazu, prze-

kraczające 20 m3. 

„Nasz” Sprinter NGT zużył średnio 

około 12 m3 gazu na 100 km. Jeździliśmy 

nim po mieście oraz poza nim, nie prze-

kraczając 120 km/h. W samochodzie na 

LPG, pokonującym głównie długie trasy, 

komputer pokazywał zużycie propanu-bu-

tanu na poziomie 15 l/100 km, a benzy-

ny – 12,5 l/100 km. Wariant NGT na tra-

sie, a potem w męczących, miejskich kor-

kach zbliżył się do 20 l benzyny na 100 km. 

Na początku 2012 r. PGNiG ogłosiło, że 

zamyka dwie stacje CNG: w Bydgoszczy 

i Olsztynie. Prawdopodobnie zlikwido-

wana zostanie również stacja w Wałbrzy-

Zbiorniki gazu zajmują miejsce 
koła zapasowego. Dlatego 
zamiast niego oba Sprintery 
wożą zestawy naprawcze.

Tankowanie jest wygodne. Wlew paliwa i zawór 
gazowy są zawsze obok siebie, pod wspólną klapką, 
blokowaną zamkniętymi drzwiami kierowcy.
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chu. Od lat były nierentowne, a rynek się 

nie rozwija – podaje fi rma. Gaz ziemny 

jest objęty akcyzą, ale do końca paździer-

nika 2013 r. stawka wynosi 0%. Dostoso-

wując się do wymogów dyrektywy unij-

nej, Polska skorzystała z możliwości czaso-

wego obniżenia stawki, lecz od 1 listopada 

będzie ona wynosić około 521 zł za 1000 

kg (około 1330 m3). Ceny CNG wzrosną. 

Równie niepokojąco rysuje się perspek-

tywa wzrostu cen LPG. Komisja Europej-

ska proponuje podwyżkę opodatkowania 

gazu. Do 2018 r. miałoby ono wzrosnąć ze 

125 do 500 euro za tonę. Jest to część pro-

jektu uzależniającego podatek od wartości 

energetycznej i emisji CO2. Wówczas litr 

LPG podrożałby o około 1 zł. Na razie Mi-

nisterstwo Gospodarki sprzeciwia się unij-

nemu projektowi. Rosnące przez cały ubie-

gły rok ceny benzyny i oleju napędowego 

skłoniły wielu kierowców do przerabiania 

aut na LPG. Teraz na tym korzystają. 

Gazowe Sprintery mają szereg zalet 

użytkowych. Jednak opłacalność eksplo-

atacji to wielki znak zapytania. Ceny pa-

liw, w tym traktowanego dotychczas ulgo-

wo gazu, zbyt łatwo poddają się „ręcznemu 

sterowaniu” ustawodawców. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek, M. Ganiec

Samochód na CNG ma wskaźnik poziomu paliwa umieszczony na ekranie, przed oczami 
kierowcy. W LPG jest to zabawny i mało czytelny krążek z diodami. 

Samochód na zdjęciu ma dodatkowy zestaw 
zbiorników gazu za tylną osią. Chroni go 
metalowa osłona. W standardzie są jedynie 
zbiorniki między osiami: jeden z lewej i dwa 
z prawej strony, pod podłogą ładowni.

Ani instalacja LPG, ani CNG nie zakłócają 
kształtu i wielkości ładowni. Powodują 
jedynie, że zmniejsza się ładowność od 100 
do 300 kg w zależności od wariantu auta.

Silniki o zapłonie iskrowym są „szczupłe”, zajmują 
mało miejsca. Pod maską obu aut pracuje ta sama 
jednostka o pojemności 1,8 l. Zasilanie gazem jest 
typowe: wtryskiwany jest do kolektora dolotowego. 

Duży schowek pod kanapą 
pasażerów powoduje, 
że łatwiej utrzymać porządek 
w kabinie. 

Europejska wersja nowego Fiata Strada jest 
już w polskich salonach. Pikap Fiata oferowa-
ny jest w trzech wersjach nadwoziowych (z krót-
ką i wydłużoną kabiną oraz ciężarowo-osobowej 
z podwójną kabiną). Wersja z podwójną kabiną 
(dostępna w modelach Working i Adventure), po-
zwala przewieźć cztery osoby przy ładowności 
użytkowej 650 kg. 

Napędzany 16-zaworowym silnikiem wysoko-
prężnym 1.3 MultiJet Euro 5 o mocy 95 KM Fiat 
Strada to wielofunkcyjny pojazd roboczy. Wersja 
Working z pojedynczą kabiną przeznaczona jest 
dla profesjonalistów, poszukujących samocho-
du czysto użytkowego, wersja z podwójną kabiną 
pomieści czteroosobową ekipę wraz z niezbęd-
nymi narzędziami i materiałami. Dla szczególnie 
wymagających dostępny jest elektronicznie blo-
kowany mechanizm różnicowy E-Locker, ułatwia-
jący jazdę na śliskich podłożach. 

Jedną z najbardziej zauważalnych modyfikacji 
zewnętrznych jest przód. Potężniejszy, lecz pro-
sty stylizacyjnie pas przedni, wizualnie odświe-
żono poprzez zamknięcie obu wlotów powietrza 
w jednym prostokątnym obrysie i nadanie nowe-
go kształtu świateł głównych. Zintegrowane lam-
py przeciwmgielne umieszczono w dolnej części 
pasa przedniego. 

Nowa Strada już w Polsce

Obszerne wnętrze kabiny nowej Strady za-
pewnia wysoki komfort jazdy. Wprowadzone 
zmiany obejmują m.in. nową tapicerkę siedzeń 
i boczków drzwi oraz nowy wygląd tablicy roz-
dzielczej z przejrzystymi i łatwymi w odczycie 
wskaźnikami. Wygodę i bezpieczeństwo podró-
żowania, zwiększają ergonomiczne, „dobrze trzy-
mające” siedzenia, regulowana w pionie kolumna 
kierownicy oraz manualna klimatyzacja. 

Dostęp do skrzyni ułatwia pokryta materia-
łem antypoślizgowym, odchylana o 90 stopni tyl-
na klapa o nośności 300 kg, którą teraz można 
całkowicie zdemontować. Ładowność użytkowa 
Strady to, zależnie od wersji, od 630 do 706 kg, 
dopuszczalna masa całkowita 1915 kg, a mak-
symalna masa holowanej przyczepy – 1000 kg.  

Ceny wahają się od 47 900 zł netto za wer-
sję Working z krótką kabiną do 59 900 zł netto 
za wersję Adventure z podwójną kabiną – obie 
napędzane 95-konnym silnikiem 1.3 MultiJet 
16v. ▐

Fot. Fiat
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Na polski Na polski rozumrozum
Biały Crafter ma wielkość i wyposażenie, które mogą się spodobać użytkownikom nad Wisłą.

Tak się składa, że nie prze-

padamy za nadmiarem 

– przynajmniej w dziedzi-

nie motoryzacji. Preferujemy 

spokojny styl i sprawdzone roz-

wiązania techniczne. Kosztow-

ne nowinki, nawet jeśli miałby 

przynosić oszczędności, są trak-

towane nieufnie. Z chwilą pre-

miery zmodernizowanego Cra-

ft era, wiosną 2011 r. pojawił się 

pakiet BlueMotion. Zawiera sys-

tem „start-stop”, „szybkie” prze-

łożenie mostu napędowego oraz 

„inteligentny” alternator. Ten 

ostatni działa ze zwiększoną in-

tensywnością, gdy silnik pracuje 

pod małym obciążeniem, a po-

trafi  się nawet na moment wy-

łączyć, gdy zapotrzebowanie na 

moc i moment jest duże – np. 

podczas ruszania i rozpędzania. 

Pakiet BlueMotion pozwala ob-

niżyć zużycie paliwa, ale pod-

wyższa cenę. Biały Craft er go nie 

ma i niejeden Polak zakrzyknie: 

chwała mu za to! 

Krótszy o cylinder

Wyposażony jest za to w no-

wy silnik. Po zmianach Cra-

ft ery straciły pięciocylindrowe 

diesle o pojemności 2,5 l. Teraz 

mają mniejsze, 2-litrowe silni-

ki z czterema cylindrami, któ-

re należą do rodziny TDI. Wraz 

z nimi w standardzie montowa-

ne są sześciobiegowe skrzynie. 

Pomimo zmniejszenia po-

jemności skokowej, moment 

obrotowy nowych silników 

wzrósł w stosunku do analo-

gicznych wariantów poprzed-

żarki. Mniejsza działa do 

chwili przekroczenia przez sil-

nik 3000 obr/min. Potem załą-

cza się druga, większa. Ten ro-

dzaj doładowania określa się 

jako „biturbo”. Wywodzi się on 

wprost z samochodów spor-

towych. Z jego stosowania za-

słynęło w latach 80. XX wie-

ku Maserati. Najsłabszy, ofe-

rowany w Craft erze silnik ma 

109 KM. 

Jak wiele współczesnych sa-

mochodów dostawczych, rów-

nież nowy Craft er „uczy i wy-

chowuje” kierowcę. Służy do 

tego wskaźnik na tablicy roz-

dzielczej, który podpowia-

da właściwą porę zmiany bie-

gu. Tak w górę, jak w dół. Wła-

ściwą oczywiście z punktu wi-

dzenia oszczędnej jazdy. Aby 

niej jednostki. W samochodzie 

na zdjęciach pracował silnik 

o mocy 135 KM i maksymal-

nym momencie 340 Nm uzy-

skiwanym już od 1500 obro-

tów. Poprzednik z pięciocylin-

drowym silnikiem o identycz-

nej mocy osiągał tylko 300 Nm 

i to dopiero od 2000 obr/min. 

Nowy Craft er chętniej podry-

wa się do startu, a wyładowa-

na po dach ładownia nie spo-

walnia go w biegu. 

Czterocylindrowy TDI za-

wdzięcza lepsze osiągi kon-

struktorom, którzy zoptymali-

zowali proces spalania. Układ 

EGR jest precyzyjnie stero-

wany, turbosprężarka zosta-

ła udoskonalona. Najmocniej-

szy wariant silnika, o mocy 

163 KM ma dwie turbosprę-
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kierować się jego wskazania-

mi, należy uzbroić się w cier-

pliwość. Akurat, kiedy auto ma 

ochotę wyrwać się do przodu, 

system każe zmienić bieg. Sil-

nik ma wystarczające osiągi, 

żeby rozruszać blaszane ciel-

sko Craft era. Rzeczywiście nie 

ma potrzeby nabierać rozpę-

du i przeciągać biegów. Jednak 

jazda ekonomiczna dyktowana 

mruganiem strzałki jest mało 

przyjemna. Przypomina tro-

chę truchtanie osiołka. Jeśli nie 

słuchać „ekonoma”, silnik po-

kazuje się z lepszej strony. Lecz 

wówczas oszczędności giną 

rozgniecione pod rozochoco-

nymi tłokami diesla. Ponad-

to po przekroczeniu 110÷120 

km/h silnik robi się głośny. Na 

nierównym asfalcie dokucza 

poskrzypywanie „plastików” 

i karoserii. 

Norma bez numerów

Trzyosobowa kabina fur-

gonu nadaje się do dłuższych 

podróży, ale raczej w poje-

dynkę. Kanapa z prawej, dla 

dwóch pasażerów jest dosta-

tecznie wygodna na dystansie 

200÷300 km. Nie więcej. Nie 

ma również gdzie położyć tor-

by z rzeczami na nocleg. 

Co innego w ruchu „wy-

jazd-powrót”. Kabina może 

przechować mnóstwo dro-

biazgów potrzebnych w zwy-

kły dzień, w pracy. Świetna 

na „brudy” jest skrzynia pod 

podwójną kanapą. Pod da-

chem nad przednią szybą nie 

ma jednolitej półki. Jedna jest 

z lewej, druga z prawej, a roz-

dziela je lampka i schowek na 

kiej jeździe. Duży kąt skrę-

tu kół pozwala na śmiałe ma-

newrowanie w ograniczonej 

przestrzeni. 

Craft er, zupełnie jak jego 

poprzednik LT – i to od zara-

nia dziejów tego modelu, ni-

gdy nie brylował w katego-

rii „rzeczy dziwne i ciekawe”. 

Lecz w pracy nie sprawia nie-

spodzianek – również tych nie-

miłych. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Volkswagen Crafter 35 L3H2

Dmc (kg) .................................................................................. 3490
Masa własna (kg) ..................................................................... 2347
Ładowność (kg) ....................................................................... 1143
Objętość ładowni (m3) .................................................................. 14
Długość ładowni (mm) ............................................................. 4300
Maksymalna szerokość ładowni/
między nadkolami (mm).................................................. 1780/1350
Maksymalna wysokość ładowni (mm) ..................................... 1940
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ............................ 670
Wymiary drzwi w świetle: szerokość×wysokość (mm)
Tylnych .......................................................................... 1565×1840
Bocznych ....................................................................... 1300×1820
Rozstaw osi (mm) .................................................................... 4325
Długość/szerokość/wysokość (mm) ...................... 6940/1993/2705
Średnica zawracania (m) .......................................................... 15,6
Liczba miejsc ................................................................................. 3
Silnik .....................................................................................2,0 TDi
Liczba cylindrów ............................................................................ 4
Pojemność (cm3) ...................................................................... 1968
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ........................... 135/100/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ........ 340/1575÷2250
Skrzynia biegów.............................................manualna, 6-biegowa
Prędkość maksymalna* (km/h) .................................................... bd
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ............................................. 8,6
Gwarancja ............................................................................... 2 lata
Przeglądy .................................................................... co 20 tys. km
Cena wersji podstawowej (zł netto) .................................... 101 670

* według danych producenta

drobiazgi, np. okulary. Do-

bre to, bo wprowadza ład i nic 

nie przesuwa się przez całą 

szerokość samochodu. Jed-

nak większą rzecz, np. kurtkę 

trzeba położyć gdzie indziej, 

a prawdę rzekłszy nie ma 

gdzie. Zamykany schowek 

przed pasażerem jest wąski 

i płytki. Niewiele pomieści. 

Znajdujące się pośrodku 

oparcie kanapy można złożyć. 

Wówczas do dyspozycji jest 

stolik i dodatkowe gniazda na 

kubki. 

Kabina Craft era nie od-

staje od konkurencji, ale też 

nie przewyższa jej znaczą-

co. Po prostu sposób wykona-

nia i stylizacja sprawiają wra-

żenie porządku. Podświetlenie 

wskaźników jest teraz białe, co 

wzmacnia to odczucie. Amor-

tyzowany fotel kierowcy z peł-

ną regulacją jest wygodny. 

Podobnie ładownia. Jest 

to zasługą podłogi ze sklejki 

oraz ścian bocznych wyłożo-

nych do połowy płytą – nieste-

ty bez szyn do mocowania ła-

dunku. Uchwyty do mocowa-

nia lin i pasów są tylko w pod-

łodze. Zabezpieczenie wnętrza 

karoserii płytami i sklejką na-

leży do opcji. Pod tym wzglę-

dem Volkswagen również nie 

wychodzi przed szereg. 

Za to do standardu należy: 

ABS, ASR i ESP oraz układ 

wspomagania nagłego ha-

mowania. Hamulce tarczowe 

są przy obu osiach. Sprawu-

ją się nienagannie. Zawiesze-

nie dobrze tłumi nierówno-

ści. Siła wspomagania układu 

kierowniczego nie przysparza 

autu nerwowości przy szyb-

Czterocylindrowy silnik TDI o pojemności dwóch litrów przewyższa 
osiągami większego poprzednika. Sześciobiegowa skrzynia pozwala 
w pełni wykorzystać jego osiągi. Chcąc prowadzić oszczędnie, należy 
często sięgać do jej lewarka.

Wygląd tablicy rozdzielczej 
nie zmienił się po modernizacji. 
Podświetlenie wskaźników ma 
teraz zwykłą, białą barwę.

Półki pod dachem są rozdzielone 
lampką i schowkiem na okulary. 
Łatwiej utrzymać porządek, trudniej 
schować dużą rzecz, np. kurtkę.

Tak to powinno wyglądać: podłogę 
i boki osłaniają płyty. Brakuje tylko 
szyn do mocowania ładunku na ścia-
nach. Niestety, nie jest to standard.
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Barwne EKO
41 tysięcy megawatogodzin oraz 1,4 miliona litrów 
lakierów i rozpuszczalników, o tyle udało się 
zredukować zapotrzebowanie w lakierni Volvo Trucks 
w Umea° w latach 1999–2008.

W Umea° Volvo Trucks produkuje kabiny do samochodów ciężarowych Volvo FH i FM.

na to jest lakiernia Volvo Trucks 

w Umeå, gdzie podczas ogrze-

wania wykorzystuje się energię 

pozyskiwaną z odpadów, a pod-

czas chłodzenia pobieraną wprost 

z otoczenia. Dodatkowo prawie 

dwukrotnie ograniczono tam zu-

życie lakieru. 

Program modernizacji skon-

centrowany na redukcji emisji 

rozpuszczalników do atmosfery 

i podnoszeniu sprawności ener-

getycznej jest realizowany już od 

lat. Pracownicy są zachęcani do 

przedstawiania własnych pomy-

słów. Przeprowadzono też po-

ważne inwestycje. Wszystko to 

przyniosło imponujące rezultaty. 

Od 1999 do 2008 r. zużycie ener-

gii zmalało o 30%, przy znaczą-

cym wzroście wydajności, m.in. 

za sprawą elementów z tworzyw 

sztucznych, które wcześniej lakie-

rowano w fabryce w Belgii, a teraz 

są wysyłane do Umeå.

„Lakierowanie tych elementów 

w innym miejscu stwarza ogrom-

ne trudności w dopasowaniu od-

cienia do koloru reszty kabiny. 

Dlatego zdecydowaliśmy o prze-

niesieniu tej operacji” – wyjaśnia 

Hans Venngren, menedżer proce-

su ds. przygotowania powierzch-

ni w Volvo Trucks. 

Oszczędność energii wynika 

z wprowadzenia recyrkulacji po-

wietrza zarówno w kabinach la-

kierniczych, jak i innych obiek-

tach. Powietrze z różnych wy-

działów jest kierowane na linię 

technologiczną, gdzie staje się 

czynnikiem roboczym, zaś w sa-

mych kabinach lakierniczych sto-

pień jego recyrkulacji wynosi 

około 75%. W rezultacie znacznie 

spadło zapotrzebowanie na po-

wietrze czerpane z atmosfery. 

Paliwo z odpadów

W ograniczeniu zużycia ener-

gii pomogło także skuteczniejsze 

planowanie, np. wyłączanie urzą-

dzeń technologicznych na czas 

przerw w produkcji. Podjęto też 

szereg innych energooszczędnych 

kroków, np. zamontowano spraw-

niejsze silniki elektryczne. 

„Wdrożenie lakierowania ele-

mentów z tworzyw sztucznych 

wspólnie z resztą kabiny wią-

zało się z koniecznością obni-

żenia temperatury w komorach 

Zmniejszenie zużycia ener-

gii i lakieru oraz obniżenie 

emisji rozpuszczalników do 

atmosfery spowodowało, że zlo-

kalizowana w północnej Szwe-

cji lakiernia Volvo Trucks jest 

najbardziej przyjaznym dla śro-

dowiska obiektem tego typu na 

świecie. 

Ekoracjonalizacja

Do polakierowania jednej ka-

biny samochodu ciężarowego po-

trzeba około 20 l lakieru, który jest 

utwardzony w komorze suszarni-

czej. Biorąc pod uwagę dziesiąt-

ki tysięcy pojazdów rocznie, które 

opuszczają lakiernię – nie wspo-

minając o konieczności ogrzewa-

nia lub chłodzenia innych jej wy-

działów, nie trudno wyobrazić so-

bie, jak ogromny wpływ może 

mieć na środowisko naturalne za-

równo pod względem zużycia ma-

teriałów, jak i energii. 

Okazuje się, że można go sku-

tecznie ograniczać. Przykładem 
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suszarniczych o ponad 50°C, co 

przyczyniło się do mniejszego 

poboru energii – wyjaśnia Hans 

Venngren. – Ponieważ wystar-

cza nam niższa temperatura, 

mogliśmy przejść z opalania ko-

mór gazem LPG na ich nagrze-

wanie energią dostarczaną z cie-

płowni”.

Energia z ciepłowni – w któ-

rej część paliwa pochodzi z prze-

twarzania odpadów komunal-

nych – zastąpiła również olej opa-

łowy wykorzystywany w ukła-

dzie grzewczym. Reszta LPG na-

dal wykorzystywanego w instala-

cjach dopalania jest zastępowana 

proekologicznym eterem dime-

tylowym (DME) pozyskiwanym 

z biomasy. 

Podziemny chłód

W pobliżu lakierni znajduje się 

koryto rzeki Umeälven. Pod nią 

zaś płynie inna, podziemna rze-

ka, w której woda ma bardzo ni-

ską temperaturę przez cały rok. 

Lodowata woda z tej rzeki jest 

pompowana dwukilometrowym 

rurociągiem do fabryki. „Wodę 

tę wykorzystujemy w różnego 

rodzaju systemach chłodzących 

– mówi Hans Venngren. – Zastą-

piliśmy nią wiele konwencjonal-

nych chłodni, w których stosowa-

no czynniki chłodnicze”.

W ramach kilkuetapowego pro-

jektu zmodernizowano wydział 

lakierniczy i usprawniono pro-

ces lakierowania. Rezultatem jest 

zmniejszenie zużycia farb i roz-

puszczalników oraz emisji zanie-

czyszczeń do atmosfery. W 1988 r.

na każdy metr kwadratowy po-

wierzchni kabiny przypadało oko-

ło 70 g rozpuszczalników emito-

wanych do otoczenia. Dzisiaj emi-

sja ta nie przekracza 10 g i jest 

sporo niższa od obowiązującego 

w Unii Europejskiej limitu 55 g/m2. 

Kabina w kolorze 
paznokci

Lakiernia w Umeå to nie tyl-

ko działania proekologiczne, ale 

także bogata paleta kolorów. „Po-

trafi my spełnić każde życzenie 

klienta – zapewnia Denny Wester-

lund z działu prasowego fabry-

ki w Umeå. Jako przykład Den-

ny Westerlund podaje przypadek, 

kiedy to do fabryki przybył klient, 

by zamówić nowy samochód. To-

warzyszyła mu żona. Gdy zapyta-

no, jaki życzy sobie kolor, klient 

wzruszył ramionami i pozostawił 

wybór małżonce. Żona również 

była kierowcą samochodu cięża-

rowego. Po chwili wahania kobie-

ta pokazała swoje pomalowane 

paznokcie i powiedziała: „Kabina 

ma być w takim kolorze”. 

„Życzenie spełniono – opowia-

da Denny Westerlund. – Pobrano 

próbkę używanego przez nią la-

kieru i rozpoczęto procedurę od-

twarzania tej barwy. W rezultacie 

kobieta dostała kabinę dopasowa-

ną do koloru paznokci. Przykład 

ten dobrze ilustruje, do czego je-

steśmy zdolni.”

Paleta kolorów dostępnych 

w lakierni w Umeå obejmuje po-

nad 850 różnych odcieni, co umoż-

liwia precyzyjne dopasowanie do 

barw fi rmowych klienta lub in-

nych jego pojazdów. Klienci Volvo 

Trucks najczęściej wybierają od-

cień Winter White, ale z mody ni-

gdy nie wychodzi kolor zielony. ▐

Fot. Volvo

Większość operacji produkcyjnych w Umea° jest 
zautomatyzowanych i wykonywanych przez roboty. 
Jednak po naniesieniu warstwy nawierzchniowej 
lakieru każda kabina jest ręcznie sprawdzana pod kątem 
uszkodzeń, zarysowań lub wad lakierniczych.

Przygotowanie powierzchni. 
Kąpiel chemiczna, 
która oczyszcza metal, 
zapewniając prawidłowe 
przyleganie lakieru.

W celu zapewnienia jak najwyższej 
efektywności procesu i minimalnej 
emisji zanieczyszczeń, elementy 
z tworzyw sztucznych są lakierowane 
razem z elementami stalowymi. 

Do polakierowania jednej 
kabiny samochodu 
ciężarowego potrzeba 
około 20 litrów lakieru.

Denny Westerlund 
z biura prasowego 
Volvo Trucks w Umea°

„Pobrano próbkę używanego przez klientkę lakie-
ru i rozpoczęto procedurę odtwarzania tej barwy. 
W rezultacie kobieta dostała kabinę dopasowaną 
do koloru paznokci”.

Lakiernia Volvo w Umea° oferuje ponad 850 kolorów do wyboru. 
Największą popularnością cieszą się w kolejności: Winter White, 
China Red, Signal Yellow, Ruby Red, Volvo Blue, Cream White, 
Royal Blue, Clean White, Gentian Blue i Indian Red.

Hans Wenngren, 
menedżer procesu ds. przygotowania
powierzchni w Volvo Trucks

„Wodę z podziemnej rzeki wykorzystujemy 
w różnego rodzaju systemach chłodzących. Za-
stąpiliśmy nią wiele konwencjonalnych chłodni, 
w których stosowano czynniki chłodnicze”.
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driven by quality

Twoja zyskowność jest naszym 
priorytetem

www.daftrucks.pl

Prezentujemy program ATe, DAF Advanced Transport Efficiency.

To kompletna gama innowacji podkreślających nasze oddanie sprawie zwiększenia wydajności, 

optymalizacji kosztów i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.

Te doświadczenia staną się Twoim udziałem w wersjach specjalnych modeli XF105 oraz CF85 marki DAF.

Skontaktuj się z lokalnym dealerem DAF lub odwiedź stronę www.daftrucks.pl/ate
Twoja zyskowność jest naszym priorytetem.


