
Rynek pojazdów 
dostawczych

Ford Transit 
SportVan

W 2011 roku 
najlepiej 

sprzedawały się 
Fiaty

Dostarcza 
towary 

w ekspresowym 
tempie

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

N
ak
ła

d:
 1

1 
00

0 
eg

z.

ISSN 2082-9795ISSN 2082-9795

KWIECIEŃKWIECIEŃ 4/2012  4/2012 (14)(14)

50 lat firmy ZANOTTI50 lat firmy ZANOTTI
Agregaty cieszące się uznaniem na całym świecieAgregaty cieszące się uznaniem na całym świecie





UDZIAŁ BEZPŁATNY 

(liczba miejsc ograniczona)

Spotkania odbywają się w godz. 9:30 - 16:30

W ramach Spotkania zapewniamy bezpłatnie lunch 

oraz przerwy kawowe. 

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

działać efektywniej, zmniejszać koszty i przynosić większe zyski.

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

wpływają na koszty funkcjonowania działu 
transportu i firmy przewozowej?

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

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

i wydajność firmy transportowej?
> jak zarabiać więcej?

Chcesz zwiększyć 
wydajność i zyskowność 

swojej firmy 
transportowej? 

Chcesz w sposób mądry 
i przemyślany ograniczyć 

koszty działalności 
transportowej?

W cyklu prelekcji przygotowanych przez naszych partnerów 

poznasz rozwiązania, które pozwolą zwiększyć efektywność 

i konkurencyjność Twojej firmy.

Dodatkowo  zaproszeni eksperci przybliżą najnowsze zmiany 

w prawie transportowym, a przez cały dzień będą udzielali 

darmowych porad dla przedsiębiorców transportowych.

Spotkania Transportowe kierowane są do wszystkich 

przewoźników drogowych, firm transportowych i działów 

transportu w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Wybierz dogodny termin i lokalizację 

 17 kwietnia (wtorek)  –  SOSNOWIEC
    (podczas targów SilesiaTSL EXPO)

24  kwietnia  (wtorek)  –  SZCZECIN
15  maja  (wtorek)  –  GDAŃSK
22  maja  (wtorek)  –  RZESZÓW

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

Jak zarabiać więcej, 
jak inwestować właściwie?

Martwią Cię 
wysokie ceny 

paliw?

Nowa seria spotkań



Absurdalny
bój
Od roku temat paliw nie przestaje żywo interesować wszystkich bez wyjątku. 

Cena, jaką trzeba zapłacić za olej napędowy i benzynę, jak nigdy dotąd kusi do szukania 

alternatywnych źródeł energii. Najprostszym rozwiązaniem i jednocześnie najszybszym 

w realizacji jest instalacja LPG. Od dawna z tego paliwa korzystają np. taksówkarze, 

gdyż sporo tańszy gaz, pozwala im wypracować wyższy zysk na kursie. Koszmarne ceny 

oleju napędowego spowodowały, że fi rmy transportowe zaczęły się żywiej interesować 

możliwością przerobienia swoich 

ciężarówek na zasilanie dwupali-

wowe, czyli wzbogacenie oleju 

napędowego propanem-butanem. 

Potrzeba matką wynalazków!

Co ważne są już tacy, co potwier-

dzają – da się zaoszczędzić. 

Pojazd nie tylko mniej pali, 

ale też potrzebuje mniejszych 

dawek ON. W sumie 

oszczędności dochodzą nawet 

do 20%. Pytanie: jak długo?

Otóż to trudno przewidzieć, 

gdyż są zakusy na akcyzę, 

którą przy zakupie LPG płacimy 

niższą niż przy tankowaniu 

benzyny i oleju napędowego. 

„To niesprawiedliwe! – oburzają się 

przedstawiciele koncernów 

paliwowych. – Oczywistym jest, 

że państwo potrzebuje podatków, które zasilą jego budżet, ale czemu kosztem paliw 

ropopochodnych? Czemu gaz jest faworyzowany? Zwiększmy akcyzę na gaz i odejmijmy 

trochę z benzyny!” – postulują. A to Polska właśnie…

Dla wnikliwych: LPG – 13%, benzyna EU95 – 28%, ON – 21% akcyzy. LPG jest opodatkowa-

ne niższą stawką m.in. za względu na jego ekologiczny charakter – mniej szkodzi środowisku. 

Poza tym biorąc pod uwagę, że aut zasilanych LPG jeździ w naszym kraju 2 mln, 

a pozostałych jest 18 mln, żeby akcyza z LPG wyrównała straty wynikające z obniżenia stawki 

na pozostałe paliwa, musiałby być bardzo wysoka…

Chociaż niepewność w naszym kraju jest stanem permanentnym. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Jednocześnie z targami gazowymi od-

bywała się wystawa Autoservice Expo. 

Obie branże są komplementarne i zgod-

nie współżyją na rynku. Impreza zgromadzi-

ła przeszło 150 wystawców z Polski i zagra-

nicy. Organizator ocenia, że odwiedziło ją 

5 tys. osób. 

Gaz to gorący temat. Im chętniej właścicie-

le pojazdów inwestują w zasilanie nim, tym 

bardziej niepokojące sygnały płyną ze strony 

ustawodawców europejskich i krajowych, któ-

rzy dążą do zwiększenia wpływów z opłat, ja-

kimi obciążone są paliwa gazowe. Równowa-

ga wciąż się chwieje, ale postęp w konstrukcji 

układów zasilania gazowego powoduje, że jest 

coraz mniej powodów, żeby nie stosować gazu. 

Tematyka targów obejmuje LPG, CNG, 

LNG oraz wszystko, co związanie ze stoso-

waniem ich w pojazdach. Zatem nie tylko 

układy zasilania i ich elementy w samocho-

dach, ale i urządzenia do tankowania, choć 

w mniejszym zakresie. 

W różnym tempie

Postęp polega głównie na eliminowa-

niu niedogodności związanych z używa-

niem gazu, przystosowaniu instalacji do sil-

ników najnowszej generacji i odznaczają-

cych się bardzo wysoką mocą oraz ułatwie-

niu czynności obsługowych instalacji gazo-

wej. Stale doskonalone są reduktory, wtry-

skiwacze oraz sterowniki. Odpowiednie roz-

wiązania można dobrać, kierując się jakością 

i ceną. Na rynku działa wielu producentów, 

przy czym dominującą rolę fi rm włoskich 

przełamują u nas Holendrzy, Polacy, a także 

Turcy, którzy mają bardzo dobrze rozwinię-

ty rynek LPG i próbują sił w naszym kraju. 

Polska jest w europejskiej i światowej czo-

łówce, jeśli chodzi o stosowanie propanu-bu-

tanu. Jeździ u nas 2,17 mln aut zasilanych 

tym paliwem. Nadal natomiast ciągniemy 

się w ogonie, gdy chodzi o gaz ziemny. Jest 

u nas nieco ponad 2 tys. pojazdów napędza-

nych metanem. Kosztowna infrastruktura 

do tankowania i niemałe ceny pojazdów na 

CNG powodują, że bez przychylności władz 

ten segment nie ma szans wyrosnąć. W Pol-

sce póki co nawet dostawcy gazu nie wykazu-

ją zainteresowania promocją tego paliwa. 

Gaz w samochodach użytkowych wyko-

rzystywany jest na kilka sposobów. LPG znaj-

duje zastosowanie głównie w lekkich pojaz-

dach, CNG zaś oferowane jest jako paliwo 

zarówno do samochodów dostawczych, cię-

żarowych, jak i autobusów. Przy czym, o ile 

indywidualni użytkownicy decydują się na 

gaz głównie ze względów ekonomicznych, 

to przedsiębiorstwa doceniają również walor 

ekologiczny tego paliwa. Jednostki zależne od 

budżetu gminy czują się zobligowane do pro-

mowania „czystych” paliw w interesie ogółu, 

a tendencję tę nasila dostępność funduszy eu-

ropejskich, chętniej przyznawanych na dzia-

łalność proekologiczną. 

Diesel jeszcze oszczędniejszy

Nowym pomysłem są instalacje LPG i CNG 

do silników o zapłonie samoczynnym dla sa-

mochodów osobowych i użytkowych. Pozwa-

lają one obniżyć koszty eksploatacji diesli oraz 

emisję szkodliwych spalin. Producenci instala-

cji deklarują nawet polepszenie osiągów takich 

silników, zasilanych de facto dwupaliwowo. Do 

cylindrów dostaje się równocześnie olej napę-

dowy i gaz, w odpowiednio dobranej proporcji. 

Podczas targów wystąpili krajowi pionie-

rzy tego segmentu. Car-Gaz proponuje układ 

Solaris Diesel, zachwalając go jako użyteczny 

nie tylko w ciężarówkach czy autobusach, ale 

również w maszynach budowlanych czy sil-

nikach stacjonarnych. Elpigaz oferuje system 

DEGAmix, który można montować w dowol-

nym niemal pojeździe, również przystosowa-

nym do przewozu ładunków niebezpiecznych 

wg ADR. Z kolei spółka Europegas podkre-

śla wysoki poziom oszczędności, jaki daje 

jej Oscar-N-Diesel i dobrą współpracę syste-

mu z nowoczesnymi dieslami wyposażonymi 

w szynę common rail. 

To, co dziś wydaje się produktem niszo-

wym, może wkrótce okazać się atrakcyjną al-

ternatywą dla zwykłych silników wysokopręż-

nych. Zwłaszcza, że ceny oleju napędowego 

osiągnęły bardzo wysoki poziom, zatem in-

westycja w instalację może się szybko zwrócić. 

Nad opracowaniem „gazo-diesla” głowią się 

następne fi rmy. Wkrótce na rynku pojawi się 

sterownik STAG Diesel spółki AC, w warian-

tach przystosowanych do pracy w silnikach 

4-, 6- i 8-cylindrowych. Posiłkując się dany-

mi z czujników, urządzenie stara się dostar-

czyć jak największą możliwą dawkę propa-

nu-butanu do cylindrów, na bieżąco regu-

lując jej porcję, aby zapobiec niepożądanym 

zjawiskom, np. spalaniu stukowemu czy nad-

miernemu wzrostowi temperatury. 

Do końca zbliżają się prace nad sterowni-

kiem Zenit PRO Diesel fi rmy Auto-Gaz Cen-

trum. Dojrzały produkt ma skutecznie elimi-

nować ewentualne negatywne skutki zasila-

nia dwupaliwowego, przy zachowaniu mak-

symalnej, możliwej dawki LPG. Nad wła-

snym rozwiązaniem pracuje również Lecho 

Elektronika Autogaz. 

Jednocześnie na targach prezentowa-

li się zagraniczni dostawcy gotowych już 

urządzeń. Litewska fi rma UAB dostar-

cza jednostki sterujące pod marką Euro-

GasService, również w odmianie EGS Die-

sel. Nic dziwnego, ponieważ Litwini w ogó-

le bardzo interesują się gazem, jako paliwem, 

a ich rozwiązania nadążają za światowymi 

tendencjami. Firma Global Gas przedstawi-

ła system Blue Power Diesel sprzedawany 

w Ameryce Północnej i Europie, który w za-

leżności o wariantu może być wykorzystywa-

ny w silnikach wysokoprężnych zarówno do 

podawania LPG, jak i CNG. 

Urozmaiceniem GasShow były interesują-

ce pojazdy. Okazuje się, że na gaz może jeź-

dzić każdy samochód: terenowy, ciężarowy, 

sportowy, a nawet maleńki Smart. Ograniczeń 

nie ma. Jeśli uda się spopularyzować pojazdy 

z dwupaliwowymi silnikami diesla, wybór bę-

dzie jeszcze większy. Rozpowszechnienie gazu 

w samochodach użytkowych jest szansą tyleż 

dla ich posiadaczy, co dla branży autogazu. ▐

Michał Kij
Fot. ECP Media

PełnymPełnym gazem gazem
Gaz należy do najłatwiej dostępnych paliw alternatywnych. 
Rośnie zainteresowanie nim, czego dowodzi wysoka frekwencja 
na Międzynarodowych Targach GasShow 2012 w Warszawie.

Więcej o zasilaniu LPG w ciężarówkach w programie 
„Na Osi” na antenie TVN Turbo. Zapraszamy do oglądania.

Sponsorem programu „Na Osi” jest
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P ierwsza „euro-szóstka” tra-

fi ła do naszych rąk pół 

roku wcześniej. Pisali-

śmy o niej w numerze z listo-

pada 2011. Była to Scania G440 

z kabiną Highline. Można się 

spodziewać, że jeśli ktokolwiek 

zacznie inwestować w pojazdy 

Euro 6, będą to w pierwszym rzę-

dzie duże fi rmy, które mogą spo-

ro zyskać na spodziewanych ob-

niżonych opłatach za użytkowa-

nie dróg. One też „obejdą” pro-

blem serwisu, podpisując po pro-

stu kontrakt, który zdejmie im 

z głowy jakiekolwiek rozterki 

związane z obsługą samochodu 

tak dalece zaawansowanego kon-

strukcyjnie. Scania G440 Highli-

ne była takim właśnie fl otowym 

stworzeniem, choć przyznać 

trzeba wygodnym i efektownym. 

W tej odsłonie stoi przed 

nami Scania, do jakiej przez 

lata przyzwyczaił nas produ-

cent: transkontynentalny krą-

żownik serii R z kabiną Topli-

ne i silnikiem o słusznej mocy 

480 KM. Euro 6 naturalnie. 

Z trawką

Obecnie jest to najmocniej-

sza jednostka Euro 6 w gamie 

szwedzkiej fi rmy. Wyposażo-

na jest w układ wtryskowy XPI. 

W tym egzemplarzu dobrano do 

niej 12-biegową skrzynię z auto-

matycznym sterowaniem Opti-

cruise i sprzęgłem elektrohy-

draulicznym. Ze skrzynią zin-

tegrowany jest Scania Retarder. 

Ostatni bieg jest bezpośredni, ale 

przy wyjątkowo „szybkim” prze-

wym te toksyczne cząstki, co 

pozostały przy życiu. Filtr i SCR 

są zintegrowane i zajmują wy-

jątkowo mało miejsca na ramie. 

Na emblemacie „R480” zero 

ma zieloną obwódkę. Wyglą-

da jak owinięte trawką. Tak dys-

kretnie i sympatycznie Scania 

przypomina, że jest ekologiczna. 

O górze wie z góry

Ile można pisać o wnętrzu ka-

biny Scanii? Że w nowej „erce” 

mogą być przyjemne, piasko-

we odcienie? Że fotel pasaże-

ra też może mieć pełną regula-

cję? Że leżankę można powięk-

szyć jednym ruchem ręki? Że 

stoliczek po prawej jest składa-

ny, ale stabilny? Odpowiadam: 

póki konkurenci jej nie dogo-

nią, można pisać w nieskończo-

ność. Kabina Scanii jest najzwy-

czajniej w świecie nadzwyczaj-

nie komfortowa. Wykończenie 

jest bardzo staranne, a silnika 

prawie nie słychać. Przy wyż-

szych prędkościach przeważa 

szum powietrza i opon. Zasługa 

w tym nie tylko wyciszenia, ale 

również nowoczesnej, elektro-

Przemawia prostotą
W wykonaniu mistrza, każda czynność wydaje się łatwa. 
Może dlatego Scania R480 z silnikiem Euro 6 sprawia wrażenie
tak zwyczajnej.

Tempomat Scania Active Prediction (CCAP) robi to, w czym kierowca był do tej pory niezastąpiony.
Dostosowuje prędkość do ukształtowania terenu przed pojazdem, aby maksymalnie wykorzystać energię zestawu i obniżyć zużycie paliwa.

łożeniu mostu 2,59 w niczym to 

nie szkodzi. Przy prędkości bli-

skiej maksymalnej dopuszczanej 

przez ogranicznik, strzałka na 

obrotomierzu nie opuszcza po-

łowy zielonego pola. Samochód 

jest obuty w opony Michelin 

z rodziny Savergreen i ciągnie 

jedną z obudowanych naczep 

furgonowych z fl oty Scanii. Jest 

w pełni wyekwipowany, aby bić 

rekordy w niskim zużyciu paliwa, 

nawet przy pełnym obciążeniu. 

Przypomnę tylko, że cięża-

rówka spełnia normę emisji 

spalin Euro 6 za pomocą ukła-

du EGR, eliminującego tok-

syczne składniki jeszcze w cy-

lindrach oraz systemu SCR 

i pełnoprzepływowego fi ltra 

cząstek stałych, które wspólnie 

dobijają w układzie wydecho-

www.truck-van.pl
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nicznie sterowanej jednostki 

napędowej oraz zautomatyzo-

wanej skrzyni, która nie prze-

ciąga biegów. 

Poza znanymi już systema-

mi wspomagającymi jazdę, ta-

kimi jak: ESP, LDW (zapobie-

ga nieprzewidzianemu zjechaniu

z pasa) i Scania Driver Support 

(SDS), który na bieżąco ocenia 

i poprawia styl jazdy kierow-

cy, pomarańczowy ciągnik miał 

zamontowany najnowszy wy-

nalazek fi rmy: CCAP. Pod tym 

skrótem kryje się „Cruise Con-

trol with Active Prediction”, czyli 

„przewidujący tempomat”, zwa-

ny inaczej Scania Active Predic-

tion. Nie chodzi w żadnym ra-

zie o jedną ze znanych funkcji, 

która powoduje, że pojazd do-

stosowuje prędkość do samo-

chodu przed nim, samodziel-

nie pełznie w korku czy hamu-

je awaryjnie przed przeszkodą. 

Nie. CCAP wie, jak kształtuje 

się droga przed nim i stosownie 

do tego automatycznie steruje 

prędkością zestawu. Zna wszyst-

kie „górki i dołki” i reaguje jak 

doświadczony kierowca. Przed 

podjazdem pozwala zestawowi 

się rozpędzić, aby pokonać go 

z maksymalnym momentem 

obrotowym przy jak najmniej-

szej liczbie zmian biegów. Szyb-

kość rośnie wówczas nieznacz-

nie powyżej tej, jaką ustawił kie-

rowca. Przed szczytem wzniesie-

nia tempomat „odpuszcza gaz”, 

aby na zjeździe nie dopuścić do 

takiego zwiększenia prędkości, 

które zmusiłoby kierowcę do 

hamowania. Może w tym celu 

zmniejszyć zawczasu prędkość 

maksymalnie o 8%. 

Aby poznać warunki drogo-

we, tempomat posługuje się da-

nymi z satelity o położeniu cię-

żarówki (GPS) i porównuje je 

z wgranymi do pamięci Scania 

Communicatora cyfrowymi 

mapami topografi cznymi. Na 

zachowanie ciężarówki wpływa 

za pośrednictwem elektronicz-

nego układu sterowania silnika. 

Posługuje się zaprogramowaną 

w pamięci wiedzą, zgromadzo-

ną między innymi przez specja-

listów podczas kursów prowa-

dzonych w ramach Szkoły Jaz-

dy Scania na całym świecie. 

Posługiwanie się tempo-

matem jest proste. Wystarczy, 

że kierowca ustawi pożąda-

ną prędkość oraz dopuszczal-

ną prędkość na zjeździe (za-

lecana jest różnica minimum 

4 km/h). Tempomat włącza się 

po przekroczeniu 60 km/h. Na 

wyświetlaczu widoczna jest 

zielona kreska, która wskazu-

je zakres prędkości, w jakich 

będzie pracował tempomat, 

aby utrzymać prędkość zada-

ną przez kierowcę. W momen-

cie, gdy CCAP się załącza na 

wyświetlaczu przed kierowcą 

Scania R480 LA4×2MNA Euro 6

Dmc (t) ......................................................................................... 19
Masa własna (t) ........................................................................ 7,61
Rozstaw osi (mm) .................................................................... 3700
Typ silnika ........................................................................ DC13 119
Liczba i układ cylindrów ...............................................................R6
Pojemność (dm3) ...................................................................... 12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ..................................... 480/356/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ............................. 2500/1000÷1300
Skrzynia biegów.................................zautomatyzowana GRS905R 
   ...................................................................... 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ............................................. 2,59:1
Przeglądy
 silnik ............................. co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
   ........................................ co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 skrzynia biegów ..................................................... co 360 tys. km
 tylny most ............................................................... co 360 tys. km
Gwarancja ................................................................................ 1 rok

Tak wygląda działanie tempomatu CCAP na wyświetlaczu: poniżej białej, przerywanej 
kreski jest prędkość ustawiona przez kierowcę oraz maksymalna, jaką dopuścił 
na zjeździe. Nad nią jest ciągła, zielona kreska, pokazująca zakres prędkości, jakimi 
operuje tempomat, aby utrzymać zadane wartości. Jeśli ciężarówka znajdzie się 
na drodze, której nie ma na mapach wgranych do pamięci Scania Communicatora, 
górna kreska robi się szara, a urządzenie działa jak zwykły tempomat. 

Kabina Topline marchewkowej Scanii 
miała przyjemny, ciepły odcień i kompletne 
wyposażenie służące wygodzie kierowcy. 
Przy oparciu fotela znalazł się nawet 
mikrofon do wygodnego prowadzenia 
rozmowy.

pojawia się zielone „E”. W sy-

tuacji, gdy ciężarówka wjedzie 

na drogę, której system nie ma 

w pamięci, zielona kreska sta-

je się szara, a urządzenie działa 

jak zwykły tempomat. 

Jak wynika z testów przepro-

wadzonych przez Scanię, Acti-

ve Prediction może obniżyć 

zużycie paliwa o 3%. Zysk po-

jawia się nawet, jeśli za kierow-

nicą siedzi „niedzielny kierow-

ca”. Przewidujący tempomat 

potrafi  wówczas podciągnąć 

oszczędność paliwa do pozio-

mu, jaki osiągają starzy wyja-

dacze, co niejeden lewar zmę-

czyli. Jedynym mankamen-

tem CCAP jest, że zawiera wy-

łącznie mapy Europy Zachod-

niej i całej Skandynawii. Pol-

ska i kraje Europy Wschodniej 

pozostają na razie poza syste-

mem. Wyświetlacz tempoma-

tu wskazuje więc, że jesteśmy 

„zrobieni na szaro”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij
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Dostarczanie towarów na niewielką 

odległość, w pobliże ich końcowe-

go użytkownika jest pracą z gatun-

ku niedocenianych. Życie dostawcy uprzy-

krzają „bariery architektoniczne” i samo-

chody źle dopasowane do swoich zadań. 

Inni użytkownicy drogi również piętrzą 

przeszkody. Każdy lubi chrupiące bułecz-

ki, ale parkujące na światłach awaryjnych 

furgony to wszak zawalidrogi – prawda? 

Niedostrzegalna dla postronnego obser-

watora jest również wielość towarów, któ-

re są rozprowadzane: od artykułów żyw-

nościowych, poprzez środki czystości, 

odzież, prasę do materiałów budowlanych 

czy różnego rodzaju paliw: służących do 

napędu pojazdów, ogrzewania czy rozpa-

lenia pod kuchnią. 

Dzielenie włosa na czworo

Rodzaj ładunku, jego wielkość i masa 

w połączeniu ze szczególnymi warunka-

mi eksploatacji sprawiają, że pojazdy dys-

trybucyjne rozmnożyły się w szereg typów 

różniących się przede wszystkim rozmia-

rem. Uniwersalna ciężarówka dystrybucyj-

na, jaką był Star, już w latach 70. ubiegłe-

go wieku nie sprawdzała się w pewnych za-

stosowaniach, a lukę wypełniały lżejsze od 

niej czeskie Avie. W końcu lat 80. Staracho-

wice zaoferowały własną, małą ciężarówkę 

742. Był to krok w dobrym kierunku, zgod-

ny z rosnącymi wymaganiami odbiorców. 

Obecnie oferta producentów jest poszatko-

wana na pojazdy, które różnią się nie tylko 

masą całkowitą i ładownością, ale też inny-

mi cechami, które lepiej dostosowują je do 

określonych typów przewozów. Użytkow-

nicy szukają optymalnych rozwiązań w do-

brej cenie. Znaczenie ma nie tylko koszt za-

kupu, ale i wydatki na eksploatację. 

Jeśli przyjąć, że ciężarówki to pojazdy, 

które można prowadzić z prawem jazdy 

kat. C, okazuje się, że wybór jest olbrzy-

mi. Otwierają go ciężkie warianty samo-

chodów dostawczych z przednim lub tyl-

nym napędem. Zawężając zakres do pojaz-

dów o masie całkowitej 6 t i więcej, wciąż 

jeszcze mamy do dyspozycji najcięższe wa-

rianty tylnonapędowych aut dostawczych, 

konkurujące z najlżejszymi ciężarówkami. 

Jeśli nie ładownością to małymi gabaryta-

mi, które w gęstym ruchu i ciasnej zabudo-

wie dają im przewagę. 

Dalej są typowe ciężarówki dwuosio-

we. Dobór typu ramy, zawieszenia i roz-

miaru kół pomaga uzyskać pojazdy o po-

żądanych cechach: raczej lekkie lub le-

piej wzmocnione, odporne na złe drogi. 

W wypadku ciężkiej dystrybucji liczbę osi 

zwiększa się do trzech, a nierzadko dołącza 

z tyłu przyczepę. Zwiększanie liczby osi, 

z których tylko jedna jest napędzana, słu-

ży obniżeniu nacisku na oś, co korzystnie 

wpływa na zachowanie nawierzchni w do-

brym stanie. Trzy- i czteroosiowe pojazdy 

z napędzanymi dwiema osiami (6×4, 8×4) 

spotyka się w dystrybucji materiałów bu-

dowlanych. Mogą sprawnie poruszać się 

po terenie budów i na drogach dojazdo-

wych do nich prowadzących. 

Szczególny przypadek stanowią ciągni-

ki siodłowe wykorzystywane w dystrybu-

cji. Najczęściej holują cysterny paliwowe, 

ale nie tylko. Nowoczesne, miejskie nacze-

py z osiami skrętnymi: kurtynowe, furgo-

nowe czy chłodnie zapewniają zestawowi 

dużą manewrowość oraz łatwość za- i roz-

ładunku – tak mechanicznego, jak ręczne-

go, przy wykorzystaniu rampy. Ciągniki do 

dystrybucji mają najczęściej niskie, choć 

sypialne kabiny i silniki o umiarkowanej 

mocy. Na ogół powstają na bazie najbar-

dziej uniwersalnych modeli pojazdów, bę-

dących w ofercie producenta. 

Na zdrowie

Sprawą ostatnich lat są próby stworze-

nia „miejskiego układu napędowego”, któ-

ry przyniósłby profi ty w postaci niskie-

go zużycia paliwa i znikomej bądź zerowej 

emisji spalin. W praktyce najbardziej roz-

powszechniły się silniki gazowe, a podąża-

ją za nimi hybrydy. 

Te pierwsze są znane właściwie od zara-

nia motoryzacji. Eksperymentalny pojazd 

majora François Isaaca De Rivaz, zbudo-

Więcej niż myślisz
Przewozy dystrybucyjne mają szerszy zakres i wymagają od pojazdu 
więcej niż można sądzić z pozorów.
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Iveco EuroCargo Stralis AD/AT
Silnik Tector 4, Tector 6 Cursor 8, Cursor 10
Moc (KM) 140÷300 310÷450
Dmc (t) 7,5÷18 18÷32
Napęd 4×2 4×2, 6×2

MAN TGL TGM TGX
Silnik D0834, D0836 D0836 D2066
Moc (KM) 150÷250 250÷340 320÷540
Dmc (t) 7,5÷12 12÷26 18÷32
Napęd 4×2 4×2, 6×2 4×2, 6×2, 8×4

KamAZ 4380
Silnik Cummins B5.9 180
Moc (KM) 154
Dmc (t) 11,5
Napęd 4×2

DAF LF CF
Silnik FR, GR GR, PR, MX
Moc (KM) 140÷300 220÷510
Dmc (t) 7,5÷18 18÷32
Napęd 4×2, 6×2 4×2, 6×2, 8×2, 8×4

Przegląd pojazdów dystrybucyjnych
wany w 1808 r. był napędzany dwusuwo-

wym silnikiem spalinowym na gaz świetl-

ny. Później silniki gazowe powracały za-

wsze wtedy, gdy paliwa płynne były dro-

gie lub dostęp do nich – ograniczony. 

Trudności z przechowaniem w samocho-

dzie takiej ilości gazu, która wystarczyłaby 

na przebycie dużej odległości, sprawiły, że 

miasto stało się ich środowiskiem natural-

nym. Z biegiem czasu użytkownicy zaczę-

li doceniać również walor ekologiczny sil-

ników gazowych. Najpierw ich cichą pra-

cę, a później także i to, że wydzielają one 

niewiele substancji szkodliwych, zwłaszcza 

w porównaniu z silnikami Diesla. 

We współczesnych ciężarówkach dystry-

bucyjnych znajduje zastosowanie metan, 

najczęściej pod postacią gazu ziemnego. 

Prowadzone są również prace nad pozyski-

waniem biogazu, jako odnawialnego źródła 

energii. Silniki spalające metan są to z regu-

ły jednostki iskrowe. Dostępne są również 

silniki o zapłonie samoczynnym, spalające 

mieszankę oleju napędowego i metanu. 

Ofertę typowych ciężarówek dystrybu-

cyjnych uzupełniły, najpierw w Stanach 

Zjednoczonych, a dwa lata temu także 

w Europie pojazdy hybrydowe. Współ-
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Model FL FE FM

Silnik D7F D7F D7F D7F D7F D7F D7F D11C D11C D11C D11C D13C D13C D13C D13C

Liczba cylindrów R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6

Pojemność (dm3) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 10,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Moc maks. 240/178/ 260/193/ 290/215/ 240/178/ 260/193/ 300/222/ 340/252/ 330/243/ 370/272/ 410/302/ 450/332/ 380/280/ 420/309/ 460/338/ 500/368/
(KM/kW/obr/min) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 1600÷1900 1600÷1900 1600÷1900 1600÷1900 1400÷1900 1400÷1900 1400÷1900 1400÷1900

Maks. mom. obrot. 940/ 1010/ 1070/ 940/ 1010/ 1160/ 1300/ 1600/ 1750/ 1950/ 2150/ 1900/ 2100/ 2300/ 2500/
(Nm/obr/min) 1200÷1800 1200÷1800 1200÷1800 1200÷1700 1200÷1700 1200÷1700 1200÷1700 950÷1400 950÷1400 950÷1400 950÷1400 1000÷1400 1000÷1400 1000÷1400 1050÷1400

Skrzynia biegów Manualne: ZTO1006, ZTO1109 Manualne: ZTO1006, ZTO1109, STO1309 Manualne: VT2009B, VT2214B, VTO2214B, VT2514B, VTO2514B
  Automatyczne: AL306 Automatyczne: AL306 Automatyczne: Powertronic PT2106, PT2606
  Zautomatyzowane: ATO1056, sterowanie I-Sync  Zautomatyzowane: AT2412D, AT2612D, ATO2612D sterowanie I-Shift

Dmc (t) 11,99, 12, 14, 16, 18 18, 26 18, 26, 32

Rozstaw osi (mm) 3500÷6500 3500÷6800 3400÷6700

Maks. dł. zabudowy (mm)  w zależności od rozstawu osi i długości tylnego zwisu

Typ kabiny dzienna, sypialna, załogowa dzienna, dzienna wydłużona Comfort, sypialna dzienna, sypialna, sypialna z obniżonym dachem, sypialna podwyższona Globetrotter, 
    sypialna podwyższona Globetrotter LXL, załogowa

Liczba miejsc 2, 3, 6 2, 3 2, 3, 8

Napęd
Podwozia 4×2 4×2, 6×2, 6×4 4×2, 6×2, 6×4, 8×4
Ciągniki – – 4×2, 6×2, 6×4

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

Rozmiar opon opony o średnicy wewnętrznej 19,5’ lub 22,5’  opony o średnicy wewnętrznej 22,5’ opony o średnicy wewnętrznej 22,5’
  rozmiar i typ opon zależny od warunków  rozmiar i typ opon zależny od warunków rozmiar i typ opon zależny od warunków
  eksploatacji pojazdu eksploatacji pojazdu eksploatacji pojazdu

Gwarancja 12 miesięcy na cały pojazd; elementy układu napędowego – 24 miesiące lub 300 tys. km

Przeglądy do 100 tys. km (w zależności od zastosowania pojazdu), przy oleju VDS4

Volvo Polska O. Samochody Ciężarowe
www.vo lvo t rucks .p l

praca silnika spalinowego i elektryczne-

go przynosi najlepsze efekty właśnie w te-

renie zabudowanym, przy częstych hamo-

waniach, rozpędzeniach i postojach. Silnik 

elektryczny pomaga spalinowemu w mo-

mentach największego obciążenia, przez 

co tamten może przez większość czasu 

pracować w optymalnym, z punktu wi-

dzenia zużycia paliwa, zakresie obrotów. 

Tak jakby pojazd jechał po długiej, płaskiej 

prostej, gdy łatwo osiągnąć niskie spalanie. 

Barierą w rozpowszechnieniu alterna-

tywnych źródeł napędu jest cena „ekolo-

gicznych” ciężarówek. Pewne znaczenie dla 

niektórych nabywców ma również wzrost 

masy własnej takich pojazdów spowodowa-

ny zamontowaniem akcesoriów nie wystę-

pujących w zwykłych ciężarówkach: zbior-

ników z gazem czy hybrydowego układu 

napędowego z pakietem akumulatorów. 

W Polsce oferta „zielonych” pojazdów 

jest ograniczona. Proponowane są głów-

nie ciężarówki gazowe, hybrydowe pozo-

stają ciekawostką o wydźwięku marketin-

gowym. Nabywców brak, ale importerzy 

zwykle również nie kwapią się ich szukać. 

Wyjątki są nieliczne. ▐

Michał Kij
Fot. Volvo

MAZ 4370 5340

Silnik MMZ D 245.30/Deutz BF4M JaMZ 6562.10/OM 501 LA
Moc (KM) 155/170 250/435
Dmc (t) 10,1 t 18
Napęd 4×2 4×2

Mercedes-Benz Atego Axor

Silnik OM 904, OM 906 OM 906, OM 926, OM 457
Moc (KM) 130÷286 238÷428
Dmc (t) 7,5÷16 18÷32
Napęd 4×2 4×2, 6×2, 8×4

Renault Midlum Premium Distribution

Silnik DXi5, DXi7 DXi7, DXi11
Moc (KM) 180÷300 270÷460
Dmc (t) 7,5÷17,99 18÷26
Napęd 4×2 4×2, 6×2

Scania seria P, G

Silnik DC9, DC12, DC13
Moc (KM) 230÷480
Dmc (t) 18÷32
Napęd 4×2, 6×2, 8×2, 8×4

Przegląd pojazdów dystrybucyjnych – cd.

www.truck-van.pl
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Testy mają na celu ocenę potencjalne-

go rynku dla Bio-DME (eteru dime-

tylowego) jako paliwa do samocho-

dów użytkowych. Już po kilku miesiącach 

wiadomo, że Bio-DME zdaje ten egzamin 

celująco. W porównaniu z konwencjonal-

nym silnikiem wykorzystującym olej na-

pędowy, silnik wysokoprężny zasilany Bio-

-DME osiąga równie wysoką sprawność 

i odznacza się cichszą pracą. W stosunku 

do oleju napędowego, Bio-DME generu-

je o 95% niższą emisję dwutlenku węgla. 

W procesie spalania tego paliwa powsta-

je wyjątkowo mała ilość cząstek stałych 

i tlenków azotu. Sprawia to, że Bio-DME 

jest idealnym paliwem dla silników wyso-

koprężnych. 

DME jest gazem, który przy ciśnieniu 

zaledwie 5 bar przechodzi w stan ciekły. 

Jest łatwy w transporcie, podobnie jak pro-

pan. Surowcem do produkcji DME może 

być gaz ziemny oraz różne rodzaje bio-

masy. W tym drugim przypadku powsta-

je Bio-DME. 

Volvo przy realizacji tego projektu 

wspólnie m.in. z Chemrec – producentem 

Bio-DME i dystrybutorem paliw – Preem, 

opracowało system transportowy obej-

mujący kompletny łańcuch zależności, od 

produkcji i dystrybucji tego paliwa do jego 

wykorzystania w pojazdach codziennie 

eksploatowanych w fi rmach transporto-

wych: J-Trans, Bröderna Lindqvist Åkeri, 

BDX Företagen AB i Ragn-Sells.

W projekcie uczestniczą również Post-

Nord i DHL. Obie fi rmy chcą do 2020 r. 

radykalne ograniczyć własną emisję CO
2
 

i dlatego chętnie wzięły udział w testach eks-

ploatacyjnych. Niedawno pierwszy pojazd 

z testowanej dziesiątki przekroczył próg 100 

tys. km przebiegu. Łącznie wszystkie samo-

chody przejechały do tej pory 400 tys. km. 

Żeby zapewnić możliwość regular-

nej eksploatacji ciężarówek, fi rma Preem 

utworzyła cztery stacje paliwowe: w Sztok-

holmie, Göteborgu, Jönköping i Piteå. 

Testowane biopaliwo jest produkowa-

ne z ługu czarnego, produktu ubocznego 

w przemyśle celulozowym, w należącym 

do Chemrec zakładzie gazyfi kacji w Piteå. 

Instalacja produkcyjna działa bez zakłó-

ceń, a dostawy paliwa na wielką skalę za-

leżą w dużej mierze od systemu ulg dla pa-

liw odnawialnych. 

Przeprowadzane właśnie próby potrwa-

ją do końca 2012 r. Potem uzyskane wyni-

ki będą poddane ocenie, a na jej podstawie 

zostanie wyznaczona skala potencjalnego 

rynku dla Bio-DME. 

Projekt wspiera Szwedzka Agencja Ener-

gii i Siódmy Program Ramowy Unii Euro-

pejskiej. Oprócz Volvo Trucks, Chemrec 

i Preem, w projekcie uczestniczy także 

Delphi, ETC, Haldor Topsoe i Total. ▐

Fot. Volvo

Paliwowa alternatywa
Od jesieni ub. roku dziesięć samochodów ciężarowych Volvo zasilanych Bio-DME 
bierze udział w testach eksploatacyjnych w realnych warunkach. Na półmetku realizacji 
projektu jego rezultaty przewyższyły oczekiwania badaczy.

Per Salomonsson, 
menedżer projektu ds. paliw alternatywnych w Volvo

„Po raz pierwszy Bio-DME jest wykorzystywane do zasilania silników 
samochodowych na dużą skalę. Wstępne oceny testu dowodzą, że pa-
liwo to bardzo dobrze sprawdza się w transporcie, znacznie przewyż-
szając nasze pierwotne oczekiwania. Technologia jest niezawodna, 
a cały proces, od produkcji poprzez dystrybucję do wykorzystania w po-

jeździe, charakteryzuje się dużą sprawnością energetyczną.
Wierzymy, że paliwo to ma przed sobą doskonałą przyszłość. Opracowaliśmy technolo-
gię umożliwiającą jego stosowanie w transporcie. Największym wyzwaniem będzie teraz 
zbudowanie dla niego rynku i infrastruktury, co wymaga inwestycji. Pod tym względem 
ważną rolę do odegrania mają społeczni decydenci, którzy muszą stworzyć odpowied-
nie warunki poprzez dalekowzroczne decyzje i wprowadzanie zachęt inwestycyjnych.”

Henrik Boding, 
menedżer ds. ochrony
środowiska 
w departamencie 
logistyki PostNord

„Nasi kierowcy są bardzo 
zadowoleni. Twierdzą, 
że jazda na Bio-DME 

jest równie łatwa, jak na konwencjonalnym 
oleju napędowym. Chociaż to zupełnie nowa 
technologia, doświadczyliśmy jedynie kilku 
drobnych problemów technicznych i, co naj-
ważniejsze, samochody ciężarowe zasilane 
Bio-DME są znacznie cichsze.”
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R ury kanalizacyjne, prze-

 pusty, kostka brukowa,

 elementy nośne dachu, bla-

cha na pokrycie, stolarka drzwio-

wa i okienna, systemy dociepleń 

– to wszystko musi się znaleźć na 

budowie, nie wspominając już 

np. o betoniarce, agregacie prą-

dotwórczym czy płycie zagęsz-

czającej. Czym je przewieźć? Przy 

takich zastosowaniach praktycz-

nym uzupełnieniem najcięższych 

samochodów może być DAF LF 

wyposażony w stałą skrzynię 

i żuraw zakabinowy.

Bez szarpnięć

Tym razem w nasze ręce tra-

fi ł model LF45 o dmc 12 t i roz-

stawie osi 4,3 m. To najcięższa 

odmiana FA oferowana z ogu-

mieniem o średnicy osadzenia 

17,5”. Jako źródło napędu wy-

korzystano 4,5-litrową jednost-

kę Paccar w najmocniejszej do-

stępnej wersji FR152, która za-

pewnia moc 207 KM i maksy-

malny moment 760 Nm w za-

kresie 1400÷1800 obr/min. 

Jest on przekazywany na tylną 

oś za pośrednictwem opcjonal-

nej, zautomatyzowanej skrzy-

ni biegów AS-Tronic z 6 prze-

łożeniami. 

W samochodzie nie ma pe-

dału sprzęgła, więc niezależnie 

od wybranego trybu jazdy (au-

tomatyczny lub ręczny) obsłu-

ga przekładni jest bardzo pro-

sta, co oczywiście pozwala le-

piej skupić się na bezpiecznym 

prowadzeniu pojazdu. W try-

bie automatycznym AS-Tronic 

sam dobiera optymalne przeło-

żenia, ale moment zmiany bie-

gu jest uzależniony od szybko-

ści wciskania pedału „gazu”. Je-

śli robimy to delikatnie i w mia-

rę nabierania przez samochód 

prędkości, przełożenie jest 

podwyższane wcześniej, dba-

jąc o jak najniższe zużycie pa-

liwa. Przy szybszym naciskaniu 

„gazu” biegi są zmieniane póź-

niej, umożliwiając dynamiczną 

jazdę. W celu poprawy bezpie-

czeństwa podczas wykonywa-

nia trudnych manewrów, ta-

kich jak np. wyprzedzanie, kie-

Praktyczne Praktyczne uzupełnienieuzupełnienie
Transport budowlany kojarzy się przede wszystkim z dowozem kruszyw czy betonu, 
ale przy każdej inwestycji ogromne znaczenie mają też inne materiały.

rowca ma jeszcze do dyspozycji 

funkcję kick-down, dobrze zna-

ną z samochodów osobowych. 

Po pokonaniu pierwszego wy-

czuwalnego oporu pod peda-

łem przyspieszenia, jest możli-

we jego głębsze wciśnięcie po-

zwalające „wykrzesać” maksy-

malne osiągi.

Tryb ręczny jest włączany za 

pomocą przełącznika na konso-

li z prawej strony fotela kierow-

cy. Obok niego zamontowano 

przełącznik sekwencyjnej zmia-

ny biegów. To nie najlepsze roz-

wiązanie, ponieważ w czasie jaz-

dy trzeba go szukać „po omac-

ku” lub odrywać wzrok od dro-

gi. Skoro jest elektroniczny, war-

to byłoby go umieścić przy ko-

Oparcia podwójnej kanapy 
nie mają zagłówków, co podczas 
kolizji może narazić pasażerów 
na poważne obrażenia.

Tylna szyba mogłaby być mniej 
„standardowa” i ograniczona do wziernika 
tuż przy kierowcy, bo w tym miejscu żuraw 
najmniej ogranicza widoczność.

Tablica rozdzielcza nie budzi zastrzeżeń, jest czytelna 
i ma duże, łatwo dostępne przełączniki oraz pokrętła. 
Odpowiednio gruba kierownica obszyta skórą umożliwia 
pewny chwyt zarówno podczas jazdy, jak i manewrowania.

www.truck-van.pl
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lumnie kierownicy. Na szczęście 

AS-Tronic jest na tyle dobrze za-

programowany, że przy typo-

wych zastosowaniach samocho-

du właściwie nie zachodzi po-

trzeba korzystania z trybu ręcz-

nego. Co więcej, w obu trybach 

jazdy biegi są zmieniane delikat-

nie i bez nieprzyjemnych szarp-

nięć. Dla ułatwienia pracy wy-

sokość przełożenia razem z ak-

tualnym trybem pracy skrzyni 

(A lub M) są wyświetlane na 

głównym zestawie wskaźników.

Ekonomicznie

Jako samochód dystrybucyj-

ny założono, że będzie poruszał 

się z niższymi prędkościami, 

więc przełożenie tylnego mostu 

wynosi 4,1. Dzięki temu łatwo 

przyspiesza, ale przy 70 km/h

silnik ma 1550 obr/min, przy 

80 km/h równo 1800 obr/min. 

Te wartości nadal przypada-

ją jednak na najkorzystniej-

szy pod względem ekonomi-

ki i eksploatacji silnika obszar 

„zielonego pola” (1200÷2000 

obr/min), więc samochód na-

wet pod pełnym obciążeniem 

(ładowność 5685 kg) spala nie-

co ponad 18 l/100 km. Warto 

przy tym zaznaczyć, że więk-

szość jazd odbywała się w tere-

nie zurbanizowanym, co oczy-

wiście wiąże się z częstym ru-

szaniem, niższymi prędkościa-

mi itp.

Ważną zaletą testowego 

DAF-a jest odpowiednio do-

brany układ zawieszenia, w któ-

rym z przodu zastosowano 

DAF FA LF45

Dmc (kg) ...............................................................................12 000
Masa własna pojazdu (kg) .......................................................6305
Liczba miejsc .................................................................................3
Rozstaw osi (mm) ....................................................................4300
Długość pojazdu (mm) .............................................................8030
Średn. zawrac. między krawężnikami (mm) ............................6544
Silnik .........................................................................Paccar FR152
Liczba cylindrów ............................................................................4
Pojemność (cm3) ......................................................................4462
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) ..........................207/152/2100÷2300
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ...............................760/1400÷1800
Skrzynia biegów................................zautomatyzowana AS-Tronic, 
   .............................................................................. 6-stopniowa
Przełożenie przekładni głównej ..................................................4,1
Pojemność zbiornika paliwa (l) ..................................................168
Przeglądy ....................................................................co 55 tys. km
Gwarancja .....................................1 rok, na układ napędowy 2 lata

4,5-tonowe resory parabolicz-

ne, z tyłu miechy powietrz-

ne o nośności 8,5 t. Nawet 

przy szybszej jeździe, samo-

chód dobrze trzyma się dro-

gi i łatwo go prowadzić na 

nawierzchniach z głębokimi 

koleinami. Istotną zasługę ma 

w tym również precyzyjny 

układ kierowniczy, który nie 

wymaga stałych kontr i po-

zwala na bezpieczne mijanie 

z innymi ciężarówkami na wą-

skich objazdach remontowa-

nych dróg.

Specyfi kując kabinę, posta-

wiono na widoczność – do-

słownie i w przenośni. Lusterko 

rampowe znalazło się nie tyl-

Jeden stopień wejściowy, w dodatku nisko umieszczony ułatwia 
częste wchodzenie i wychodzenie z kabiny, co przy dystrybucji 
towarów można szybko docenić.

Nogi podporowe wysuwa się 
bardzo lekko, po zwolnieniu dwóch 
zabezpieczeń.

Zabudowa Elbo to bardzo przemyślana konstrukcja, 
znakomicie wykonana i odpowiednio zabezpieczona 
przed korozją. Demontowane słupki i naroża ułatwiają 
załadunek dużych przedmiotów.

www.truck-van.pl
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ko z prawej strony pojazdu, ale 

również przy kierowcy. Trzeba 

to uznać za rozsądne rozwią-

zanie, bo taki samochód często 

manewruje na ciasnych skła-

dach materiałów budowlanych, 

a mając za sobą długą skrzynię 

i zwis równy 2,32 m, ważny jest 

każdy centymetr. Mniej uza-

sadnionym ruchem jest duża 

szyba w tylnej części kabiny, bo 

konsekwencją jej zastosowania 

była rezygnacja z zagłówków 

przy indywidualnych oparciach 

dwuosobowej kanapy. Zapewne 

miała ułatwiać cofanie, ale i tak 

widok przez nią przysłania zło-

żony żuraw.

Bez pomocy

Skrzynia ładunkowa testo-

wego LF o długości i szerokości 

zewnętrznej odpowiednio 5800 

i 2550 mm została wykonana 

przez fi rmę Elbo. Zamontowa-

no ją na ramie pośredniej, na 

którą użyto wysokogatunkowej 

stali S355. W celu jak najlep-

szej ochrony przeciwkorozyj-

nej, cała konstrukcja była pia-

skowana, a następnie pokry-

ta podkładem i dwukrotnie la-

kierowana. Podłogę o grubości 

24 mm wykonano ze sklejki 

wodoodpornej z zabezpiecze-

niem przeciwpoślizgowym. Na 

burty boczne (2 na stronę) oraz 

tylną o wysokości 600 mm za-

stosowano aluminium, wyjąt-

kiem jest ściana przednia ze sta-

lową ramą wypełnioną 15-mili-

metrową sklejką, o wysoko-

ści podwyższonej do 800 mm. 

Załadunek długich przedmio-

tów (np. rur) za pomocą wózka 

widłowego ułatwiają demonto-

wane słupki boczne i kłonice. 

Dla wygodnego i bezpieczne-

go mocowania mniejszych ła-

dunków skrzynię wyposa-

żono w dużą liczbę okuć: co 

1 m wzdłuż bocznych krawędzi 

podłogi.

Za kabiną zamontowano żu-

raw fi rmy HMF, model 735. To 

następca bardzo popularne-

go urządzenia 680. Dostarczo-

ny w wersji K2 zapewnia mak-

symalny zasięg 6,9 m, udźwig 

wynosi wtedy 925 kg. Kąt ob-

rotu jest równy 400o, pozwa-

lając na swobodne operowa-

nie ładunkiem. Stabilność kon-

strukcji zapewniają mechanicz-

nie wysuwane nogi podporo-

we o rozstawie 3400 mm. Ste-

rowanie żurawiem odbywa się 

za pomocą pulpitów zamonto-

wanych po obu stronach pojaz-

du. Standardowe wyposażenie 

obejmuje elektroniczny system 

zabezpieczający przed przecią-

żeniem: sygnalizację dźwięko-

wą i optyczną od 80% maksy-

malnego udźwigu. W opcji są 

dostępne m.in. sterowanie ra-

diowe, wciągarka, czujnik wy-

sokości, monitorowanie tempe-

ratury oleju.

Specjalizując się w transpor-

cie budowlanym, warto świad-

czyć kompleksowe usługi, a tak 

wyposażony LF to znakomite 

uzupełnienie wywrotek. Żuraw 

pozwala na samodzielny prze-

ładunek towarów, gdzie nie-

możliwy jest dojazd wózkiem 

widłowym, choćby ze wzglę-

du na ograniczoną przestrzeń, 

czy nierówne podłoże. Z łatwo-

ścią podejmie też ładunek przez 

ścianę, ogrodzenie itp. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, R. Romaniuk

Przełącznik do sekwencyjnej zmiany 
biegów znajduje się obok fotela 
kierowcy. Wprawdzie łatwo do niego 
sięgać, ale trudno go znaleźć bez 
spoglądania.

Na pulpitach sterujących są 
czytelne oznaczenia dźwigni 
sterujących, podpowiedź składania 
i rozkładania żurawia oraz schemat 
obciążenia.

S tabilność pojazdu jest 

najważniejszym warun-

kiem bezpiecznej pra-

cy żurawia. Chcąc ją zapew-

nić, producenci tych urządzeń 

stosują różne rozwiązania, ale 

w większości są one oparte na 

testach stabilności przeprowa-

dzanych na całkowicie wysu-

niętych belkach nóg podporo-

wych, ponieważ nie biorą pod 

uwagę rzeczywistego obciąże-

nia nośnika i żurawia. 1 stycz-

nia 2010 r. weszła w życie nowa 

dyrektywa maszynowa, której 

zadaniem było m.in. zapew-

nienie pełnej stateczności po-

jazdu niezależnie od stopnia 

rozsunięcia nóg podporowych. 

Każdy operator wie, że im sze-

rzej rozsunie belki, tym pojazd 

będzie bardziej stabilny pod-

czas pracy urządzeniem, ale 

nie jest świadomy, że wpływ na 

stateczność ma również masa 

zestawu.

Łącząc te dwa parametry 

(stopień rozsunięcia belek nóg 

podporowych oraz uwzględ-

niając masę pojazdu), duńska 

fi rma HMF specjalizująca się 

w produkcji żurawi hydrau-

licznych oferuje opatentowany 

system EVS (Electronic Vehic-

le Stability), który wymienio-

ną wcześniej dyrektywę ma-

szynową spełnia już od 13 lat. 

Ponadto jest zgodny z europej-

ską normą EN12999 oraz nor-

mą EN 280 dotyczącą mobil-

nych koszy osobowych.

EVS różni się od innych sys-

temów bezpieczeństwa, bo ob-

licza ogólną stabilność pojaz-

du na bieżąco, czyli nie tylko 

z uwzględnieniem stopnia roz-

sunięcia nóg podporowych, ale 

także ładunku znajdującego 

się aktualnie na samochodzie. 

Przy określaniu stabilności 

system stosowany przez HMF 

bierze również pod uwagę 

wszystkie rzeczywiste parame-

try zestawu, takie jak wysuw 

żurawia, obciążenie i nachy-

lenie podłoża. W ten sposób 

urządzenie pozwala na bez-

pieczną pracę w całym zakre-

sie ruchu obrotowego (360°) 

i z wykorzystaniem maksy-

malnych osiągów bez obaw 

o utratę stateczności. Kiedy 

EVS zarejestruje przejście gra-

nicznego przechyłu, system au-

tomatycznie zmniejsza pręd-

kość ramion i aktywuje syg-

nał ostrzegający, a docelowo 

blokuje ruchy zwiększające ob-

ciążenie żurawia. Dzięki temu 

obsługa urządzenia staje się 

prosta, pozwalając lepiej sku-

pić się na przeładunku towa-

rów. ▐

Rys. HMF

Elektroniczny
Anioł Stróż

System EVS stosowany w żurawiach HMF pozwala na maksymalne 
wykorzystanie osiągów urządzenia przeładunkowego, bo przy 
określaniu stateczności zespołu uwzględnia m.in. aktualny ładunek 
na skrzyni pojazdu.

EVS działa dynamicznie, więc 
nawet bez ładunku na skrzyni 
zasięg pracy żurawia jest 
maksymalnie wykorzystany.

EVS wykorzystuje 
wagę ładunku na 
skrzyni do uzyskania 
większej stabilności 
i dodatkowego 
zasięgu pracy 
urządzenia.
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P roducenci pojazdów użytkowych 

projektują zawieszenia tak, aby spi-

sywały się jak najlepiej, jednak tylko 

w określonym zakresie, przez co zazwyczaj 

zaniżają maksymalną ładowność. Więk-

szość pojazdów jest również przewidzia-

na do poruszania się po utwardzonych na-

wierzchniach dobrej jakości, jakie wystę-

pują w krajach zachodniej Europy.

W tej sytuacji warto się zastanowić 

nad dodatkowym systemem pneuma-

tycznego zawieszenia, który jest mon-

towany nieinwazyjnie między ramą 

a osią pojazdu. Pozwala on regulo-

wać prześwit i sztywność zawieszenia 

w zależności od aktualnych potrzeb 

użytkownika, a dodatkowo jest wzmoc-

nieniem znacznie lepszym i nowocze-

śniejszym niż dotychczas stosowane do-

kładanie piór resorów. 

Rozwiązanie to poprawia własności 

trakcyjne nawet na drogach o uszkodzonej 

nawierzchni. Samochód przy maksymal-

nym załadowaniu nie „siada”, rozkład sił 

hamowania znacząco się poprawia, a za-

wieszenie pracuje w przewidzianym przez 

producenta zakresie, co znacznie wydłuża 

jego żywotność i okres bezawaryjnej pracy. 

W opcji możliwe jest także sterowanie po-

przecznym przechyłem pojazdu, co umoż-

liwia wypoziomowanie go przy nierówno-

miernym obciążeniu skrzyni ładunkowej. 

Na rynku dostępne są zestawy do kon-

kretnych modeli samochodów dostaw-

czych, kamperów i terenowych 4×4. Co 

ważne zamontowanie dodatkowego za-

wieszenia pneumatycznego nie powoduje 

utraty gwarancji samochodu.

Zestaw podstawowy do samochodu do-

stawczego proponowany przez fi rmę Intrak 

to dwa miechy powietrzne wraz z elemen-

tami montażowymi (dedykowane do kon-

kretnych modeli) oraz komplet przewodów 

powietrznych wraz ze złączkami i zaworem 

regulacyjnym. Do kontroli ciśnienia słu-

ży manometr analogowy. Zestaw ten moż-

na rozszerzyć o kompresor wysokiej jako-

ści wraz z panelem kontrolno-sterującym. 

Sterowanie może być wspólne dla całej osi 

bądź indywidualne dla każdej strony. Do 

kompletu dołączana jest także instrukcja ze 

wskazówkami eksploatacyjnymi, dwuletnia 

gwarancja oraz instrukcja montażu. ▐

Fot. Inrak

Dodatkowe poduszki
Zły stan polskich dróg i jazda z maksymalnym obciążeniem powodują szybkie zużycie 
elementów zawieszenia oraz znaczne pogorszenie własności trakcyjnych samochodów 
dostawczych. Lekarstwem może być dodatkowy system pneumatycznego zawieszenia.

System można dodatkowo wyposażyć we własny układ zasilania, kompresor 12 V oraz sterowanie 
w kabinie (lub w pełni zautomatyzowane niewymagające ingerencji użytkownika).

Zestaw podstawowy to dwa miechy powietrzne wraz z elementami montażowymi, komplet 
przewodów powietrznych ze złączkami i zaworem regulacyjnym oraz manometr analogowy.
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P latforma załadunkowa 

jest urządzeniem, które 

w znaczący sposób uła-

twia załadunek i wyładunek, 

przemieszczając towar z pozio-

mu podłoża na poziom pod-

łogi ładowni, lub odwrotnie. 

Jest mocowana w tylnej części 

ramy pojazdu i znajduje zasto-

sowanie w samochodach do-

stawczych, ciężarowych, przy-

czepach i naczepach. 

Największą popularnością 

cieszą się platformy klasyczne, 

które podczas jazdy są uniesio-

ne pionowo i dociśnięte do tyl-

nej ściany nadwozia. Ich udział 

na polskim rynku przekracza 

80%. Praktycznym rozwiąza-

niem są windy składane pio-

nowo, ale zastępujące jedno-

cześnie tylne drzwi. Takie kon-

strukcje pozwalają na odciąże-

nie tylnego zawieszenia i ogra-

niczenie masy własnej po-

jazdu, co oczywiście wpływa 

na zwiększenie ładowności. 

W wielu przypadkach mogą 

się też znakomicie sprawdzić 

platformy składane pod ramą 

samochodu, dzięki czemu nie 

zwiększają jego długości. Po-

dest platformy składanej two-

rzą dwie lub trzy części. Ope-

rowanie nimi jest wspomaga-

ne przez sprężyny śrubowe lub 

gazowe.

Różne rozwiązania

Podnoszenie i opuszczanie 

platform odbywa się za pomo-

cą siłowników hydraulicznych, 

zasilanych przez pompy hy-

drauliczne napędzane od silni-

ka elektrycznego. Ich nośność 

wynosi zwykle 1000÷1500 kg, 

choć występują też rozwiąza-

nia zapewniające jeszcze więk-

szy udźwig, np. 2500 kg. Po-

desty mają najczęściej dłu-

gość od 1500 do 2000 mm 

i masę własną rzędu 350÷500 kg.

Maksymalna wysokość w za-

kresie od 1200 do 1600 mm 

pokrywa większość typowych 

zastosowań. 

Montaż platformy załadun-

kowej zazwyczaj nie wyma-

ga wzmocnienia tylnej części 

ramy samochodu. Stosuje się 

je tylko w przypadku znacznej 

długości tylnego zwisu lub za-

Windą do nieba

Sprawna i terminowa dystrybucja towarów wymaga 
praktycznych rozwiązań. Wśród najbardziej niezbędnych są windy 
załadunkowe, które eliminują konieczność stosowania wózków widłowych, 
zapewniając kierowcy olbrzymią wygodę i niezależność.

DHOLLANDIA POLAND Sp. z o.o. 
ul. Półłanki 33, 30-858 Kraków 
tel.: +48 12/260 61 10, fax +48 12/260 61 12 
biuro@dhollandia.pl

Winda składana pod podwoziem może 
znaleźć zastosowanie nie tylko 

w samochodzie ciężarowym, ale jest też 
montowana pod ramą w przyczepach 

centralnoosiowych i naczepach 
– jedynym warunkiem jest odpowiednio 

długi zwis.
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Oddział Warszawa
Jawczyce / Warszawy, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: +48 (22) 721 02 72, fax: +48 (22) 721 02 71

Cargotec Poland Sp. z o.o.
Kowanowo 22, 64-600 Oborniki

tel.: +48 (61) 296 63 64, fax: +48 (61) 296 63 65

CARGOTEC POLAND

największy w Polsce 
dostawca platf orm dla dystrybucji

 NAJBARDZIEJ NIEZAWODNA MARKA PLATFORM ZAŁADOWCZYCH NA RYNKU
 PRZEGLĄDY OKRESOWE I BADANIA UDT
 SERWIS I SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO WIND ZEPRO, AMA I DEL

www.cargotec.com

ZEPRO

stosowania platformy o znacz-

nym udźwigu. Rolę wzmocnie-

nia może pełnić rama pośred-

nia lub dodatkowe belki, zapo-

biegające przeciążeniom stan-

dardowej konstrukcji.

Większość sprzedawanych 

wind jest napędzana za pomo-

cą 4 siłowników, choć istnie-

ją też rozwiązania 2-siłowni-

kowe. Zapewniają one mniej-

szy udźwig (maksymalnie 1500 

kg), ale są idealnym rozwią-

zaniem, gdy użytkownikowi 

szczególnie zależy na jak naj-

większej ładowności samocho-

du. Początkowo w takich kon-

strukcjach głównym proble-

mem było nierównomierne do-

sunięcie obciążonej platformy 

do podłogi zabudowy. Utrud-

niało to znacznie rozładunek, 

ponieważ kółka wózka paleto-

wego nie mogły pokonać stop-

nia, jaki tworzył się między po-

destem a krawędzią podłogi. 

W obecnie oferowanych roz-

wiązaniach taka sytuacja nie 

ma miejsca nawet przy jedno-

stronnym obciążeniu platfor-

my, bo oba ramiona windy są 

napędzane równą siłą. Jest ona 

przekazywana z lewego ramie-

nia podnoszącego do prawe-

go, za pośrednictwem tylnego 

zderzaka przeciwnajazdowego. 

Dzięki temu platformy 2-siłow-

nikowe spełniają wszystkie wy-

magania stawiane takim urzą-

dzeniom.

Stalowy czy aluminiowy?

Na naszym rynku przewa-

ża opinia, że platforma z po-

destem wykonanym ze stali 

jest rozwiązaniem gorszym niż 

z podestem aluminiowym, bo 

ma większą masę ograniczają-

cą ładowność pojazdu. Z takim 

stwierdzeniem można się zgo-

dzić, ale tylko w odniesieniu 

do najlżejszych samochodów 

o dmc równej 3,5 t. Im podwo-

zie jest cięższe, tym oszczędno-

ści masowe są mniejsze i czę-

sto bardziej racjonalne okazuje 

się stosowanie podestów stalo-

wych. Ich odporność na trudy 

Windy 2-siłownikowe zapewniają nieco mniejszy udźwig, ale są tańsze 
i lżejsze od swoich odpowiedników napędzanych 4 siłownikami.

Poręcze rozkładane w czasie operowania ładunkiem ułatwiają 
nad nim kontrolę i doskonale zabezpieczają przed wypadkiem, 
zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Pamiętaj!

▐ Winda to nie rampa. Nie wjeżdżaj na nią wózkiem.
▐ Nie przekraczaj dopuszczalnej nośności.
▐ Umieszczaj ładunek w osi podestu (po środku platformy).
▐ Podczas przeładunku umieść platformę pod rampą w środku 
 dostępnej przestrzeni lub oprzyj ją stabilnie na rampie.

eksploatacji jest zdecydowa-

nie większa, dają się one łatwo 

naprawiać, np. prostować, co 

w przypadku aluminium jest 

problematyczne lub wręcz nie-

możliwe. Ponadto podesty sta-

lowe są sztywniejsze i bardziej 

odporne na często występują-

ce w naszych realiach przecią-

żenia czy mniej ostrożną ob-

sługę. Przy obecnych tech-

nologiach zabezpieczeń mają 

wysoką odporność na nieko-

rzystne warunki atmosferycz-

ne, więc antykorozyjność alu-

minium przestaje mieć istotne 

znaczenie.

Bezpieczeństwo 
najważniejsze!

Winda załadunkowa jest 

prostym urządzeniem, dzię-

ki czemu może służyć wie-

www.truck-van.pl
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Przy prawidłowym i bez-

piecznym użytkowaniu windy 

załadunkowej trzeba również 

uwzględniać skok zawieszenia 

pojazdu. Jeśli podest zostanie 

obciążony, nadwozie może się 

pochylić i spowodować samo-

czynne przemieszczenie pozo-

stałego we wnętrzu (niezabez-

pieczonego) ładunku. Podob-

na sytuacja występuje podczas 

załadunku lub rozładunku po-

jazdu z wykorzystaniem ram-

py. Chcąc dostać się do wnę-

trza, podest musi być opusz-

czony do pozycji umożliwiają-

cej umieszczenie go pod rampą, 

ale najlepiej w środku dostępnej 

przestrzeni. W przeciwnym ra-

zie może dojść do uszkodzenia 

układu na skutek zmiany wyso-

kości zawieszenia. Z kolei jeśli 

platforma jest wykorzystywana 

le lat, ale musi być prawidło-

wo użytkowana. Eksploatując 

windę, trzeba przede wszyst-

kim pamiętać, że nie jest ona 

rampą załadunkową. Więk-

szość uszkodzeń to efekt na-

jechania wózkiem widłowym 

na opuszczoną platformę, któ-

ra nie jest przystosowana do 

przenoszenia takich obcią-

żeń. Osoba obsługująca win-

dę powinna dokładnie znać 

jej udźwig i mieć świadomość, 

że podawana wartość doty-

czy konkretnego położenia ła-

dunku względem osi obrotu 

platformy. Chcąc nie narazić 

konstrukcji na uszkodzenie 

i zapewnić jednakowe obcią-

żenie siłowników, ładunek po-

winien być umieszczany w osi 

podestu, a nie przy jego lewej 

lub prawej krawędzi.

do przeładunku, powinna być 

stabilnie oparta o rampę, naj-

lepiej na długości co najmniej 

150 mm. Gdy podest spoczy-

wa na rampie krawędzią, łatwo 

może dojść do jej uszkodzenia.

Duży wpływ na bezpieczeń-

stwo i wygodę pracy z win-

dą mają elementy wyposaże-

nia dodatkowego. Wśród nich 

są: sterownik zewnętrzny za-

bezpieczony kluczem elektro-

nicznym, pilot „na kablu”, sys-

tem automatycznego wsuwa-

nia platformy pod daszek za-

budowy (stosowany w przy-

padku wysokich platform 

stanowiących całkowite za-

mkniecie zabudowy), kątow-

niki chroniące naroża platfor-

my itp. Rozwiązania takie jak: 

sterowanie nożne, przeciwpo-

ślizgowa powierzchnia platfor-

Ciekawym rozwiązaniem dla samochodów 
dostawczych są windy z podłużnie składaną 
platformą, co umożliwia swobodny dostęp 
do prawych drzwi pojazdu, bez konieczności 
uruchamiania urządzenia załadunkowego.

Próg chowany w podeście to proste 
i bardzo skuteczne rozwiązanie, 
które chroni wózek paletowy czy 
roll-kontener przed samoczynnym 
zjechaniem z platformy.

Winda załadunkowa zamontowana do 
furgonu to rzadki widok na polskich 
drogach, ale niewykluczone, że ta sytuacja 
ulegnie zmianie, choćby ze względu na 
skrócenie czasu dostaw.

Bar Cargolift Polska Sp. z o.o.
80-369 Gdańsk
Al. Rzeczpospolitej 8
tel. 58 / 511 63 57
info@baer-cargolift.pl

Windy oferowane przez najlepsze fi rmy zabudowujące w Polsce.
Bär Cargolift – więcej niż tylko urządzenie

my, żółte lampki ostrzegawcze 

przy brzegu podestu czy alu-

miniowy kątownik przejazdo-

wy między platformą a pod-

łogą należą do wyposażenia 

standardowego.

Platformy załadunkowe są 

niezastąpione przy wielu ro-

dzajach dystrybucji. Pozwala-

ją na bezpieczny i samodziel-

ny załadunek lub rozładunek 

pojazdu przy ograniczonym 

wysiłku kierowcy. Choć nie są 

u nas jeszcze tak popularne 

jak np. w Holandii (ma je 90% 

wszystkich samochodów dys-

trybucyjnych), z każdym ro-

kiem systematycznie przyby-

wa zadowolonych użytkowni-

ków.  ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Bär Cargolift, DHollandia, 

K. Dziewicka,  K. Wójtowicz

Po więcej informacji zapraszamy 
na naszą stronę internetową: 

www.baer-cargolift.pl
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Na rynku jest kilkadziesiąt modeli agre-

gatów do zabudów chłodniczych na 

dostawczakach. Dokonując wyboru, 

warto prześledzić ich możliwości chłodnicze 

w zależności od wielkości ładowni, aby móc 

zapewnić odpowiednie warunki przewozu. 

Coraz ważniejszy staje się również poziom 

hałasu emitowany przez te urządzenia. Po-

jazd dostawczy raczej obsługuje miasta, 

a tam ten czynnik ma szczególne znaczenie. 

Dodatkowym elementem są koszty eksplo-

atacji. Niska cena zakupu nie zawsze ozna-

cza tanie urządzenie.

Z górnej półki

Agregaty chłodnicze Th ermo King do sa-

mochodów dostawczych oznaczone są li-

terami B, C i V. Najbardziej zaawansowa-

ne są agregaty z serii V (od 100 do 300), 

przeznaczone do utrzymywania tempera-

tury produktów chłodzonych, mrożonych 

i głęboko mrożonych – również przy wy-

sokiej temperaturze otoczenia. Są zasilane 

od silnika pojazdu lub z instalacji 400 V/

230 V. Napęd agregatu od silnika pojaz-

du wymaga zakupu zestawu montażowe-

go specyfi cznego dla typu samochodu. Wy-

stępują w wersji jedno- lub dwukomoro-

wej. Agregat V 100 zapewnia temperaturę 

–20°C przy temperaturze zewnętrznej 30°C 

w zabudowie o kubaturze do 4 m3, V 100 

Max – do 10 m3, a V 200 Max do 14 m3. Przy 

temperaturze wewnątrz zabudowy +6°C 

i zewnętrznej 30°C maksymalna kubatura 

w zależności od zastosowanego agrega-

tora wynosi odpowiednio 13, 15 i 22 m3.

Maksymalna przestrzeń ładunkowa utrzy-

mana jest dzięki wyjątkowo płaskiemu pa-

rownikowi, pracującemu w trybie ciągłym 

celem zapewnienia najlepszej jakości prze-

wożonych produktów.

Urządzenia serii B to agregaty jednoko-

morowe, zasilane elektrycznie i nie wyma-

gające montażu sprężarki w komorze silni-

ka. Zapewniają one temperaturę –20°C przy 

kubaturze zabudowy do 2,5 m3, a tempera-

turę +6°C przy kubaturze do 6 m3. Na wy-

posażeniu mają elektroniczny kabinowy 

sterownik Direct Smart Reefer. Do tej se-

rii należy między innymi agregat B-100-

10 do przewozu towarów schłodzonych 

lub mrożonych zasilany z alternatora lub 

akumulatora pojazdu i B-100-20 zasilany 

z akumulatora lub z sieci.

Agregaty z serii C mają zasilanie od sil-

nika pojazdu i są przeznaczone wyłącz-

nie do przewozu produktów świeżych 

w temperaturze do +3°C – również przy 

wysokiej temperaturze otoczenia. Agre-

gat C-100 uzyskuje maksymalną wydajność 

w zabudowach o kubaturze do 13 m3, 

a C-200 do 19 m3.

W ofercie Zanotti znajduje się pełna 

gama urządzeń chłodniczych do samocho-

dów dostawczych. Istotę oferty włoskiego 

producenta stanowi nowa seria agregatów 

oznaczona symbolem Z. Oferowane wy-

Carrier Transicold Neos 100 S pracuje cicho, jest więc szczególnie zalecany 
do dystrybucji nocnej w mieście. Jego niewielki parownik można 
zamontować nawet w najmniejszych przedziałach ładunkowych. 

Zastosowany system typu split jest przeznaczony 
dla pojazdów o kubaturze zabudowy chłodniczej do 6 m3.

Chłód na żądanie
Agregaty chłodnicze montowane na samochodach dostawczych są tak 
skonstruowane, aby pasowały do wielu marek pojazdów. Wyróżniające je elementy 
to uchwyt sprężarki i sama sprężarka, które pasują tylko do jednego silnika.
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bucji miejskiej. Tradycyjne agregaty uzysku-

ją maksymalną wydajność dopiero przy 2400 

obr/min., których silnik nie jest w stanie osią-

gnąć, kiedy pojazd porusza się po zatłoczo-

nych ulicach i zatrzymuje się w kilkunastu 

punktach dostaw. Dzięki nowatorskim rozwią-

zaniom agregaty Pulsar zapewniają wymaganą 

temperaturę (w zależności od potrzeb – zada-

ną temperaturę ujemną lub dodatnią) już przy 

1000 obr/min. (więcej na ten temat w „Truck & 

Van” nr 3/2012).

Agregat Neos 100 S posiada system typu 

split dla pojazdów użytkowych z kubatu-

rą zabudowy chłodniczej do 6 m3. Jego nie-

wielki parownik można zamontować nawet 

w najmniejszych przedziałach ładunko-

duktów w pojazdach z zabudową chłod-

niczą o pojemności od 8 m3. Dostępne są 

wersje z napędem tylko od silnika pojaz-

du lub z napędem od silnika pojazdu i z sie-

ci elektrycznej. Są to urządzenia wyposażo-

ne w najnowszej generacji sterowanie mi-

kroprocesorowe, super płaskie parowniki, 

skraplacze agregatów o dużej powierzchni 

i w turbinowe wentylatory parownika: bez-

szczotkowe, o wydłużonej żywotności, wy-

kluczające obsługę serwisową i zapewnia-

jące stały silny nawiew powietrza. Najbar-

dziej zaawansowany technologicznie jest 

Xarios 350Mt, wielotemperaturowy agre-

gat chłodniczy zaprojektowany z myślą 

o transporcie miejskim, przystosowany do 

zabudowy o objętości do 15 m3. 

Supra 450/550, 750 i 850/950 to agrega-

ty chłodnicze przeznaczone dla samochodów 

dostawczych z napędem od silnika Diesla. We-

dług informacji udzielonej przez producenta, 

duże znaczenie ma zastosowanie w tych urzą-

dzeniach sterowania EasyCOLD. Powoduje 

ono zmniejszenie zużycia paliwa dzięki auto-

matycznemu systemowi start/stop oraz obni-

żenie kosztów przeglądów dzięki funkcji au-

todiagnostyki: duża liczba stanów alarmowych 

zapisanych w pamięci sterownika mikropro-

cesorowego wydatnie skraca czas diagnostyki 

i minimalizuje pomyłki kierowcy. W opcji 

agregatów tej serii występuje wersja Nornic 

o zwiększonej wydajności grzewczej, pod-

grzewacz paliwa, fi ltr paliwa z separatorem 

wody, dodatkowy panel kontrolny, rejestra-

tor temperatury, automatyczny korektor faz 

i system redukcji hałasu. Wydajność chłodni-

cza w zależności od urządzenia waha się od 

4470 W aż do 10 770 W dla 0°C wewnątrz 

zabudowy przy temperaturze zewnętrznej 

+30°C. 

W transporcie towarów głęboko zmro-

żonych w temperaturach niższych od 

–20°C ważną rolę spełniają agregaty chłod-

nicze eutektyczne VATNA 150, 200 i 250,

utrzymujące stałą temperaturę w ła-

downi o kubaturze od 5 do 17 m3 nawet 

w przypadku częstego otwierania prze-

działu chłodniczego. Są wyposażone 

Zanotti proponuje do najmniejszych pojazdów dostawczych urządzenia Z10b i Z12b. 
Przy zewnętrznej temperaturze +30oC pozwalają one utrzymać w ładowni temperaturę –20oC, 
w pierwszym wypadku przy kubaturze 2 m3, a w drugim 4 m3.

dajności urządzeń z tej serii pozwalają na 

stosowanie ich w kubaturach o wielkości 

od 6 do 33 m³, pozwalając na uzyskanie 

temperatury 0°C przy temperaturze na 

zewnątrz +30°C. Podstawę stanowią agre-

gaty Z20, Z25, Z35, Z38 o napędzie bez-

pośrednim od silnika pojazdu. Urządzenia 

te występują w opcjach z zasilaniem po-

stojowym 230 lub 400 V i mogą być do-

posażone w opcję grzania gorącym gazem. 

Istnieje również możliwość dostarczenia 

urządzeń w wersji multi temperaturowej. 

Dzięki wysokiej wydajności chłodniczej 

i wentylacyjnej wszystkie urządzenia serii Z 

mogą być stosowane tam, gdzie wymagana 

jest temperatura transportu –20°C. 

Gdy konstrukcja samochodu nie pozwa-

la na zamontowanie sprężarki w komorze 

silnika, Zanotti oferuje agregaty Z10 lub 

Z12 zwane alternatorowymi. Agregaty te do 

napędu sprężarki wykorzystują silnik elek-

tryczny zasilany napięciem 12 V z instalacji 

elektrycznej samochodu (do sprawnej pra-

cy wymagany jest alternator o mocy min. 

90 A). Powyższe modele mogą być wypo-

sażone w zasilanie postojowe 230 V oraz 

ogrzanie gorącym gazem.

Innym ciekawym rozwiązaniem ofe-

rowanym przez Zanotti są agregaty ze 

specjalną konstrukcją skraplacza umoż-

liwiającą montaż w komorze silnika lub 

wych. Z kolei agregaty Viento są przezna-

czone zarówno do małych, jak i do więk-

szych samochodów dostawczych o kubatu-

rze nawet do 28 m3. Mają napęd bezpośred-

nio z silnika pojazdu i system grzania go-

rącym gazem przy niskich temperaturach 

otoczenia. Najmniejszy z tej serii to Viento 

200, działający tylko podczas jazdy i prze-

znaczony do samochodów dostawczych 

z zabudową typu furgon o objętości do 

6 m3. Viento 300, który działa również tyl-

ko podczas jazdy, ma wydajność do 19 m3.

Do kolejnej rodziny agregatów napę-

dzanych od silnika pojazdu należą urzą-

dzenia pod nazwą Xarios oznaczone licz-

bami 150, 200, 300 i 350, przeznaczone do 

transportu świeżych lub mrożonych pro-

pod podłogą pojazdu. Napęd bezpośredni, 

brak skraplacza na dachu, brak ingerencji 

w konstrukcję dachu, wysoka wydajność 

chłodnicza i wentylacyjna oraz opcja grza-

nia gorącym gazem to cechy charaktery-

styczne agregatów FZ007, FZ008, FZ009. 

Urządzenia serii FZ znajdują zastosowanie 

w samochodach typy furgon, pozwalając 

na efektywną pracę również w tempera-

turach głębokiego mrożenia dla zabudów 

o kubaturach do 17 m³.

Tradycja i nowoczesność

Carrier Transicold opracował nową linię 

agregatów chłodniczych Pulsar dla samocho-

dów dostawczych przeznaczonych do dystry-
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w panele, które oddają zimno nagroma-

dzone podczas wcześniejszego pobytu w 

mroźni. 

Na rynku dostępne są również agregaty 

niemieckiej fi rmy Kerstner z serii Cooljet. 

Urządzenia te mogą mieć napęd od sprężar-

ki montowanej w silniku pojazdu lub od al-

ternatora. Wszystkie agregaty Cooljet mogą 

być wyposażone opcjonalnie w napęd sta-

cjonarny 230 V lub opcję grzania. Elektrycz-

ne agregaty mogą być zasilane czasowo z do-

datkowego akumulatora, gdy jest wyłączony 

silnik pojazdu (np. podczas rozładunku). 

Wtedy poziom napięcia jest monitorowany, 

aby zapewnić bezproblemowy ponowny roz-

ruch silnika. 

Urządzenia są oferowane w zakresie chło-

dzenia do 0 lub –20°C. Wszystkie agregaty 

tej marki są wyposażone w funkcję automa-

tycznego rozmrażania.

Kerstner jest również producentem izo-

lacji o parametrach przenikalności K<0,4 

W/m K, posiadających certyfikaty ATP. 

Ze względu na wysokie parametry izola-

cji oraz aerodynamiczny kształt urządze-

nia, agregaty nie są przewymiarowane, co 

wpływa korzystnie na ich żywotność, ci-

chą pracę i przede wszystkim niskie zuży-

cie paliwa. 

aż po ciężkie 80 kg o objętości 330 litrów. 

Mogą być zasilane 12 lub 24 V oraz z sieci 

230 V. System ten nie wymaga przerabiania 

samochodu i może służyć w doraźnym wy-

korzystywaniu pojazdu jako chłodni. Daje 

również możliwość pozostawienia towaru 

wraz ze skrzynią chłodniczą.

Kiedy liczy się cena...

Agregaty fi rmy Lumikko stanowią oko-

ło 60% rynku fi ńskiego. Producent zwraca 

uwagę na konkurencyjną cenę swoich urzą-

dzeń. Lumikko 19 to agregat chłodniczy za-

projektowany dla małych jednostek trans-

portowych. System chłodzenia zasilany jest 

tradycyjnie, jak zdecydowana większość 

agregatów chłodniczych dla samochodów 

dostawczych – za pośrednictwem sprężarki 

napędzanej przez silnik samochodu. Stero-

wanie agregatem odbywa się poprzez panel 

umieszczony w kabinie. Agregat charaktery-

zuje się również niskimi kosztami eksploata-

cji i serwisu.

Szersze zastosowanie ma Lumikko 22. 

Może być wykorzystany nie tylko do chło-

dzenia, ale również do zamrażania lub pod-

grzewania przewożonej żywności. Sprę-

Podczas gdy w konwencjonalnych agregatach
chłodniczych wydajność chłodzenia jest zależna od
prędkości obrotowej silnika, Pulsor zapewnia stałą, 
niską temperaturę w całym cyklu dostaw.

Łącząc w pełni elektryczną technologie Carrier 
E-Drive z zastosowaniem falownika i hermetycznej 
sprężarki o zmiennej wydajności, urządzenie Pulsor 
zapewnia 100% wydajności chłodniczej przy niskiej 
prędkości obrotowej silnika.

Częste postoje, wielokrotne otwieranie drzwi, korki,
produkty wrażliwe i wymagające przewozów 
wielotemperaturowych.– Pulsor jest idealnym 
rozwiązaniem w przypadku intensywnych dostaw 
miejskich.

Odkryj Pulsor
www.carrierpulsor.com

Nie tylko ogrzewanie

Niemiecka fi rma Eberspaecher, bar-

dzo dobrze znana z systemów niezależne-

go ogrzewania postojowego, proponuje 

dwa rozwiązania chłodnicze. Tradycyjny 

agregat chłodniczy Frosty 700 o napędzie 

elektrycznym występuje w dwóch wer-

sjach. Z zasilaniem tylko od samochodu 

12 V oraz z zasilaniem z instalacji samo-

chodowej i na postoju z gniazdka 230 V.

Moc chłodząca tego agregatu przy zasi-

laniu 12 V dochodzi do 830 W. Urządze-

nie przy przepływie 700 m3/h powietrza 

gwarantuje idealną temperaturę w ma-

łych pojazdach z zabudową izotermiczną. 

Skraplacz montowany jest na dachu, na-

tomiast parownik może być umieszczo-

ny pod dachem lub na ścianie grodziowej 

w przestrzeni ładunkowej. Zupełnie in-

nym rozwiązaniem proponowanym przez 

tę fi rmę są chłodziarki. System pod na-

zwą Coolbox to wymienne skrzynie 

chłodnicze z własnym agregatem, któ-

re mogą utrzymać stałą temperaturę prze-

wożonego towaru na poziomie nawet 

–24°C. Pojemniki chłodnicze występu-

ją aż w ośmiu rozmiarach: od zupełnie 

niewielkich 22-litrowych o wadze 15 kg
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dzenia korzystają z prądu o napięciu 12/24 V

(wyposażone są dodatkowo w zasilanie po-

stojowe). 

Do najbardziej popularnych urządzeń 

należy agregat HT-100. Jego wydajność 

w temperaturze 0°C wynosi 3631 W, –10°C 

–2716 W, a –20°C – 1784 W. Najtańszy 

(i najmniejszy) jest agregat HT-050. Naj-

droższy to HT-500. Zapewnia on tempe-

raturę 0°C w zabudowie chłodniczej do 

35 m3, +8°C w zabudowie do 24 m3 lub 

–20°C do 20 m3. Piotr Michnik, właści-

ciel Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji 

4VANS s.c. ze Szczecina, fi rmy kooperującej 

z Hwa Sung Th ermo nie ukrywa, że atrak-

cyjna cena koreańskich agregatów przycią-

ga wielu klientów. 

Niemiecka fi rma Konvekta również chce 

podbić rynek konkurencyjną ceną swo-

ich urządzeń chłodniczych. Jak informu-

je producent, najmniejszy agregat chłodni-

czy FK 1520 można z powodzeniem zamon-

tować w tak małym aucie jak Skoda Felicia. 

To niewielkie urządzenie pozwala utrzymać 

w środku temperaturę około 0°C nawet 

przy temperaturze zewnętrznej +30°C. Ele-

menty agregatu chłodniczego wykonane 

żarka napędzana jest przez silnik samo-

chodu. Jak informuje producent, agre-

gat umożliwia uzyskanie ok. 4 kW mocy 

grzewczej za pośrednictwem układu chło-

dzenia silnika samochodu przy zastoso-

waniu dodatkowego wyposażenia. Lumik-

ko 22 może być wyposażony dodatkowo 

w instalację elektryczną umożliwiającą zasi-

lanie zewnętrzne 230 V w czasie postoju, po-

zwalające na automatyczne mrożenie, chło-

dzenie lub grzanie. Istnieje również możli-

wość zastosowania elektrycznego zasilania 

stand-by o mocy ok. 3,0 kW. Wydajność tego 

urządzenia przy 0°C wynosi 2,3 kW przy ku-

baturze zabudowy chłodniczej 13 m3, a przy 

–20°C to 1,3 kW przy kubaturze 30 m3. 

W trybie pracy stand-by oddzielny kompre-

sor jest napędzany przez silnik elektryczny. 

Kompresor ten umieszczony jest pod obu-

dową skraplacza. Agregat sterowany jest 

przez termostat, automatycznie wybierający 

tryb pracy (podgrzewania lub chłodzenia).

Na uwagę zasługuje również agregat 

chłodniczy Lumikko 15D, napędzany sil-

nikiem Diesla. W opinii producenta zna-

komicie sprawdza się on w trudnych wa-

runkach klimatycznych. Lumikko 15D 

w wersji Plus sterowany jest automatycznie 

przez termostat dla trybu chłodzenia lub 

grzania, a prawidłowość jego pracy może 

być kontrolowana z kabiny kierowcy. Wypo-

sażenie dodatkowe umożliwia napęd elek-

tryczny. Wydajność przy temperaturze 0°C 

wynosi 4,4 kW, a przy –20oC 2,3 kW. 

Koreańska fi rma Hwa Sung Th ermo ofe-

ruje do dostawczaków kilka typów agre-

gatów chłodniczych z serii HT (050, 070, 

100, 250 i 500). W zestawie każdego urzą-

dzenia znajduje się skraplacz, płaski pa-

rownik sufi towy, sprężarka Seltec, zestaw 

montażowy i sterownik. Odszranianie od-

bywa się automatycznie gorącym gazem 

i jest kontrolowane przez sterownik. Urzą-

Agregaty Thermo 
King z serii V, wersje 
od 100 do 300, 
są montowane 
ma małych pojazdach 
dostawczych. 
Występują w aplikacji
jedno- lub 
dwukomorowej 
i utrzymują 
temperaturę produk-
tów chłodzonych, 
mrożonych i głęboko 
mrożonych – również 
przy wysokiej tempe-
raturze otoczenia.

EuroToll Service GmbH
Customer Care & Service
Tel.: 0049 (0) 6196-77450-71
Fax: 0049 (0) 6196-77450-73
www.eurotoll.de
info@eurotoll.de

 Myto w Polsce
 Myto w Europie

 Transparentne rachunki

z tworzywa sztucznego i aluminium są od-

porne na działanie czynników atmosfe-

rycznych. Dodatkowo zestaw można do-

posażyć w elektryczny napęd, który chło-

dzi na postoju, a także w odszraniacz ładow-

ni. Krzysztof Jakubiec, handlowiec z oddzia-

łu niemieckiego producenta w Szczecinie 

podkreśla, że Konvekta jest jedynym produ-

centem na rynku, który umożliwia montaż 

skraplacza agregatu nie tylko standardowo 

na dachu pojazdu, ale również pod samo-

chodem. „Urządzenie montowane pod pod-

woziem jest tańsze i nie pogarsza aerodyna-

miki pojazdu” – mówi.

Wbrew pozorom, bogata oferta agregatów 

chłodniczych do samochodów dostawczych 

nie ułatwia wyboru odpowiedniego modelu. 

Na szczęście fi rmy sprzedające te urządze-

nia mogą określić ich wydajność chłodniczą 

w zależności od schładzanej kubatury, czę-

stotliwości otwierania drzwi podczas dystry-

bucji towaru i temperatury zewnętrznej po-

jazdu. Na działanie agregatu spory wpływ 

ma również jakość nadwozia, w którym ma 

być zainstalowany.  ▐

Michał Donda
Fot. Carrier, ThermoKing, Zanotti
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Zanotti jest producentem urządzeń 

chłodniczych o zasięgu międzynaro-

dowym, o czym świadczy obecność 

na praktycznie wszystkich rynkach oraz 

sieć fabryk usytuowanych we Włoszech, 

Anglii, Indiach i Chinach. W tym roku 

fi rma celebruje swoje 50-lecie produkcji 

urządzeń chłodniczych – w tym czasie 

marka ta stała się synonimem najwyższej 

jakości, zdobywając uznanie wśród tysięcy 

klientów na całym świecie.

W czołówce

W 2010 r. zarząd fi rmy Frigipol zapro-

ponował współpracę fi rmie Zanotti, łącząc 

jej 50-letnie doświadczenie ze swoją moc-

ną pozycją na rynku i profesjonalną siecią 

serwisową, co zaowocowało dynamicznym 

rozwojem sieci sprzedaży w Polsce oraz 

najpełniejszą i najlepszą ofertą dostępną 

obecnie na naszym rynku. 

Potwierdza to niespotykany dotąd 

w branży wzrost sprzedaży agregatów Za-

notti, przez co już w roku 2011, zaledwie 

po roku od rozpoczęcia sprzedaży, Zanotti 

uplasował się w czołówce najczęściej ku-

powanych agregatów chłodniczych.

Współpracę obu fi rm cechuje przede 

wszystkim elastyczny sposób działania. 

Przejawem tego jest możliwość modyfi -

kacji i dostosowania produktu do indywi-

dualnych potrzeb użytkownika, co czyni 

ofertę bezkonkurencyjną. 

W każdej klasie urządzeń Zanotti posia-

da największą gamę modeli, odpowiada-

jącą indywidualnym potrzebom klientów. 

Od najmniejszych zintegrowanych modeli 

ukrytych we wnętrzu pojazdu, po najwięk-

sze agregaty naczepowe.

Również niedoścignione włoskie wzornic-

two idzie w parze z rozwiązaniami, dzięki któ-

rym koszt użytkowania agregatu Zanotti jest 

zdecydowanie niższy niż konkurencyjnego.

Niskie koszty, 
maksymalna wydajność

Agregaty Zanotti wyróżnia przede 

wszystkim uproszczona budowa, co obni-

ża ich koszty eksploatacyjne, przy maksy-

malnym poziomie wydajności i funkcjo-

nalności. 

Dopełnieniem tej strategii jest oferta 

części zamiennych w niskich cenach, któ-

ra przeciwdziała powszechnej koncepcji 

kompensowania niskich kosztów zaku-

pu urządzenia podczas jego eksploatacji 

i późniejszych wizyt w serwisie.

Obsługa urządzeń Zanotti opiera się na 

ogólnopolskiej sieci serwisowej Frigipolu, 

bazującej na 5 własnych centrach obsługi 

oraz ponad 20 stacjach partnerskich, ofe-

rujących 24-godzinne wsparcie techniczne 

oraz usługi najbardziej doświadczonych 

profesjonalistów w dziedzinie chłodnictwa 

transportowego.

Połączenie doświadczeń i możliwości 

dwóch fi rm w zakresie technologii, wzor-

nictwa oraz elastyczności sprawia, że po-

trzeby klientów są zaspokajane w każdym 

wymiarze, czego odwzorowaniem jest stale 

zwiększająca się populacja urządzeń Za-

notti na polskim rynku.

Równocześnie dowodem ciągłego pro-

cesu dostosowania produktu do potrzeb 

klienta, jest pojawienie się w ostatnim cza-

sie nowych linii urządzeń o szczególnych 

cechach:

  FZ – zintegrowana koncepcja urządze-

nia wbudowanego w konstrukcję pojazdu, 

przy możliwości doposażenia funkcji grza-

nia gorącym gazem. Daje to pełną funk-

cjonalność urządzenia bez konieczności 

ingerencji w konstrukcję nadwozia; nie-

zmieniony pozostaje też wygląd pojazdu, 

co w przypadku pojazdów typu furgon, do 

których przede wszystkim skierowana jest 

oferta tych agregatów, ma istotne znaczenie.

Zer0o – nowa linia agregatów direct dri-

ve o prostej i aerodynamicznej konstrukcji 

zdobyła pełne uznanie klientów od mo-

mentu zaprezentowania w 2011 roku. 

 

Coraz większą popularność zyskują też 

agregaty klasy truck (z własnym napędem 

Diesla) oznaczone DFZ – solidne, o wydłużo-

nych przebiegach serwisowych i wyposażone 

w łatwy w obsłudze sterownik kabinowy.

50-lecie firmy ZANOTTI!
Ostatnie dwa lata były „gorącym” okresem w branży 
chłodnictwa transportowego w Polsce. Na pewno najbardziej 
znaczącym wydarzeniem jest pojawienie się i dynamiczny 
rozwój marki Zanotti na naszym rynku.

Ich najnowszym przedstawicielem jest 

agregat UNO – prosta i solidna konstrukcja 

wolna od ciągłego i kosztownego nadzoru 

serwisu przez wyeliminowanie drogich ma-

teriałów eksploatacyjnych (sprzęgło, pasek 

klinowy, napinacze). Uproszczenie układu 

przeniesienia napędu z silnika spalinowego 

na sprężarkę nieporównywalnie zmniejszyło 

zużycie paliwa w porównaniu z powszechnie 

stosowanymi rozwiązaniami, przynosząc 

poważne oszczędności eksploatacyjne. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio we FRIGIPOL 

tel. 34 / 372 20 54 lub pod numerem infolinii serwisowej 606 774 522

Przykładem zaawansowania technolo-

gicznego produktów Zanotti jest agregat 

EFZ – jedyny na świecie agregat z napę-

dem hybrydowym.
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Obecnie produkty z logiem Kingtec to 

niemal 50 modeli transportowych 

agregatów chłodniczych dedykowa-

nych do samochodów o małej kubaturze 

oraz naczep. Wszystkie urządzenia to wła-

sne konstrukcje oparte na doświadczeniu 

producenta. Biuro rozwojowe oraz duży 

nacisk na jakość sprawiają, że produkty 

marki Kingtec niczym nie odbiegają od 

konkurencji z branży chłodnictwa trans-

portowego.

KINGTEC w Polsce

Ciągły rozwój i rosnące zadowolenie 

klientów na całym świecie sprawiły, że 

chiński producent postanowił wprowadzić 

swoje urządzenia na polski rynek, widząc 

w nim duży potencjał sprzedaży.

Marka Kingtec reprezentowana jest 

w Polsce przez fi rmę Griff  Sp. z o.o., któ-

ra odpowiada za promocję, sprzedaż oraz 

budowę specjalistycznej sieci serwisowej 

produktów chińskiego producenta.

Dyskretne chłodzenie

W pierwszym etapie rozwoju marki 

na terenie Polski przedstawiciel Kingtec 

zdecydował się na stworzenie atrakcyjnej 

oferty skierowanej do posiadaczy małych 

i średnich samochodów dostawczych.

Bazą oferty są cztery agregaty chłodni-

cze z napędem bezpośrednim o wydajno-

ści chłodniczej z przedziału od 1900 do 

3300 W. Parametry techniczne oraz kon-

strukcja agregatów Kingtec sprawia, że 

doskonale nadają się do transportu w tem-

peraturze kontrolowanej żywności świeżej, 

mrożonej oraz głęboko mrożonej.

Ze względu na konstrukcje oferowanych 

urządzeń możemy dokonać podziału na 

agregaty przeznaczone do samochodów 

z zabudową kontenerową oraz samocho-

dów typu furgon. Modele K125 i S293 

należą do pierwszej grupy. Ich klasycz-

na konstrukcja typu split ze skraplaczem 

montowanym czołowo lub płasko na da-

chu pozwala na zainstalowanie w niemal 

każdym samochodzie. Modele T135, T235 

to własne konstrukcje również typu split, 

wyróżniające się ultracienkimi skraplacza-

mi o atrakcyjnym wyglądzie i wysokości 

zaledwie 230 mm. Montaż płasko na da-

chu oraz niska waga sprawiają, że agregaty 

T135 oraz T235 świetnie nadają się do sa-

mochodów typu furgon.

Do wszystkich agregatów producent 

daje możliwość wyboru urządzenia 

z opcją grzania gorącym gazem. Mode-

le K125 oraz S293 posiadają możliwość 

doposażenia w zasilanie postojowe 230 

lub 400 V.

Jakość poparta doświadczeniem
Kingtec Technologies Co. LTD to największy producent 
urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych w Chinach, oferujący 
swoje produkty na całym świecie. W ofercie producenta 
poza klimatyzatorami autobusowymi, kolejowymi oraz stacjonarnymi, 
na szczególną uwagę zasługuje prężnie rozwijający się dział 
chłodnictwa transportowego.

Griff  Sp. z o.o.
Generalny dystrybutor marki Kingtec w Polsce

tel. 728 586 463

www.kingtec-polska.pl
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Firma Gruau Polska już ponad 10 lat z powodzeniem działa na polskim rynku jako fi lia francuskiego holdingu 
Grupy Gruau – lidera wśród fi rm nadwoziowych w Europie. 
Specjalizujemy się w produkcji nadwozi samochodów dostawczych. Oferujemy szeroką gamę zabudów do przewozu 
osób i towarów, czyli izoterm, skrzyń i kontenerów, jak również adaptacji wymagających indywidualnych rozwiązań 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Dzięki odpowiedniej strukturze działu sprzedaży, nasi handlowcy pozostają w stałym kontakcie z Klientami, służąc 
radą w wyborze optymalnych dla nich adaptacji. Wykwalifi kowana i doświadczona kadra oraz zakład produkcyjny 
usytuowany w samym centrum Polski o powierzchni około 10 000 m2 daje nam potencjał do realizacji kontraktów 
fl otowych w zakresie adaptacji specjalistycznych w liczbie od kilku do kilkuset sztuk jednorazowo. 
W kwietniu 2012 roku otwieramy warszawski oddział naszej fi rmy. 
Posiadamy mobilny serwis, w ramach którego służymy pomocą naszym klientom przez 7 dni w tygodniu.
Wciąż się rozwijamy i doskonalimy wiedzę tak, aby sprostać wymaganiom naszych klientów. 
Jakość naszych produktów, terminowość realizacji oraz innowacyjność rozwiązań została dostrzeżona przez branżę 
motoryzacyjną, która już dwukrotnie, w 2007 i 2011 roku, uhonorowała nas wyróżnieniem w plebiscycie Fleet Awards. 

Funkcjonalnie 
i solidnie

Bogusław Mazur 

Dyrektor Gruau Polska

TruckTruckVanVan&



Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Może jednorazowo
zabrać 10 osób  plus kierowca oraz dwie osoby na wózkach
inwalidzkich. Wózki są wprowadzane przez tylne drzwi za pomocą szyn,
które przechowywane są w łatwo dostępnym schowku pod podłogą.
Podczas jazdy wózki przytrzymywane są wygodnymi w montażu pasami.
Na miejscu dla wózków można zamontować zwykłe fotele. Wówczas
mikrobus może zabrać 16 pasażerów.
. 

Wnętrze jest estetycznie wykończone. U góry biegną półki na drobny 
bagaż. Znajdują się na nich również lampki, nawiewy i głośniki. 
Wszystkie fotele wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

Mikrobus jest wyposażony
w dodatkowe oświetlenie,
koloru pomarańczowego, 
wymagane przy przewozie 
osób niepełnosprawnych,
widoczne również
po otwarciu tylnych drzwi. 

Repli-Cab ze składanym drugim 
rzędem foteli ma uniwersalny 
charakter i w razie potrzeby 
pozwala powiększyć przestrzeń 
ładunkową. 

O fertę otwierają samocho-

dy z kabinami bryga-

dowymi, montowanymi 

w nadwoziu furgonu. Są dostęp-

ne w trzech wariantach, do-

pasowanych do odmiennych 

potrzeb nabywców. Szczegól-

nie ciekawa jest zabudowa Re-

pli-Cab. Wyróżnia się zinte-

growaną ławką czteroosobo-

wą, którą można łatwo złożyć, 

aby powiększyć przestrzeń na 

ładunek. Z kolei Confo-Cab 

to rodzaj komfortowej kabi-

ny brygadowej z trzema (lub 

czterema) wygodnymi fote-

Gruau Polska dostarcza szereg różnorodnych 
zabudów o wysokich parametrach użytkowych. 
Są to pojazdy do przewozu osób, towarów oraz 
specjalistyczne. Przynależność do Grupy Gruau, 
duże doświadczenie firmy, wykwalifikowana 
kadra oraz wysoka skala produkcji gwarantują 
doskonałą jakość zabudów. 

Zabudowa Confo-Cab oferuje pasażerom z tyłu trzy 
wygodne fotele oraz miejsce na kubki. Ściana działowa 
izoluje kabinę od ładowni i jest ukształtowana tak, aby 
maksymalnie wykorzystać przedział ładunkowy. 

TruckTruckVanVan&
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Chłodnia w standardowym
nadwoziu furgonu
z przednim napędem.
Odznacza się dobrymi
własnościami
aerodynamicznymi,
łatwością prowadzenia
oraz dużą objętością.
Ściany i drzwi są starannie
wykończone.

Agregat dopasowany 
wydajnością do objętości 

nadwozia zajmuje mało 
miejsca. Boczne drzwi dają 

wygodny dostęp do ładowni 
podczas stopniowego 

rozładunku. W porównaniu 
z tylnymi, dwuskrzydłowymi 

są mniejsze i po otwarciu 
ograniczają wymianę 

powietrza z otoczeniem.

Podłoga pokryta 
wylewką 
antypoślizgową do 
wysokości nadkoli 
oraz progi
z blachy nierdzewnej
ułatwiają utrzymanie
czystości.
W zagłębieniu
drzwi jest klamka,
umożliwiająca
otworzenie ładowni 
od środka.

Pod dachem pracuje agregat, 
który obniża temperaturę 

w nadwoziu. Przy dolnej krawędzi 
ściany znajduje się poziomy 

grzejnik, rozprowadzający 
w razie potrzeby ciepłe powietrze. 

lami z tyłu, zaopatrzonymi 

w podłokietniki. Ścianka dzia-

łowa ukształtowana jest tak, 

aby maksymalnie wykorzystać 

przestrzeń ładunkową pojazdu 

i umożliwić przewóz długich 

przedmiotów.  

Mikrobusy Gruau Polska 

mogą przewieźć nawet 21 osób. 

Standard wyposażenia ustalany 

jest w porozumieniu z nabyw-

cą. Dotyczy to sposobu wykoń-

czenia, zastosowanej tapicerki 

oraz typu foteli. W obecnej do-

bie, producent zabudowy nie-

mal zawsze montuje klimaty-

zację. Mikrobusy są oferowane 

również w wersji do przewozu 

osób niepełnosprawnych. Wy-

posaża się je w składane najazdy 

lub windę umożliwiające wpro-

wadzenie wózka do środka oraz 

punkty, do których może być on 

bezpiecznie umocowany. Reje-

stracja mikrobusu dla niepełno-

sprawnych jest łatwa, ponieważ 

jest to typowa zabudowa Gru-

au Polska, posiadająca homolo-

gację. 

Do transportu ładunków fi r-

ma proponuje zabudowy uni-

wersalne oraz dopasowane do 

określonych typów towaru. Są 

to pojazdy skrzyniowe z otwie-

ranymi burtami i stelażem pod 

plandeki, kontenery oraz kon-

tenery izolowane i chłodnie. 

Klienci coraz bardziej intere-

sują się chłodniami Gruau Pol-

ska, montowanymi w nadwo-

ziach standardowych furgonów 

różnej wielkości. Do zalet tego 

rodzaju zabudów należy wygo-

da prowadzenia oraz niskie zu-

życie paliwa. Chłodnie w furgo-

nach wyjątkowo dobrze nadają 

się do przewozu ładunków de-

likatnych. Systemy chłodzenia 

i ogrzewania zapewniają zawsze 

odpowiednią temperaturę. Do-

datkowe akcesoria mogą zwięk-

szyć jego funkcjonalność. Nad-

wozie jest łatwe do utrzymania 

w czystości, a jakość zabudowy 

zapewnia długoletnią eksplo-

atację. 

TruckTruckVanVan&
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Samochód Inspekcji Transportu Drogowego ma wewnątrz ruchome biuro, które jest ogrzewane 
i klimatyzowane. Za tylnymi drzwiami znajduje się miejsce na sprzęt. Pojazd ma własne zasilanie, 
umożliwiające działanie urządzeń biurowych. 

W pojeździe dla Straży Granicznej przedział magazynowy został 
wykończony ryflowaną blachą, odporną na zniszczenie. Regały na 
dokumenty, fotele i składany stolik w przedziale biurowym pozwalają 
przeprowadzać czynności służbowe w każdych warunkach. 

Nieduży samochód Straży Miejskiej 
może pomieścić pięciu funkcjonariuszy. 
Z tyłu przedział dla aresztantów z prostą 
ławką zamykany jest drzwiami z kraty. 

Ambulans Pogotowia Drogowego (APRD), który służy 
Policji m.in. do zabezpieczania miejsca wypadku.

Pojazd Straży Pożarnej ma zwiększoną liczbę miejsc 
dla załogi. Duże drzwi oraz ukształtowanie wnętrza 
dają szybki dostęp do stanowisk dowodzenia. 

Gruau Polska dostracza Policji pojazdy 
oznakowane i nieoznakowane oraz specjalistyczne.

Osobny segment stanowią 

zabudowy specjalistyczne. 

Wśród nich są pojazdy dla 

Policji, Straży Miejskiej, Straży 

Pożarnej, Inspekcji Transportu 

Drogowego, Służby Więzien-

nej, Straży Granicznej, a także 

ambulanse pogotowia ratun-

kowego oraz karawany. Gru-

au Polska może wykonać nie-

oznakowane pojazdy dla Po-

licji, a jedną z najciekawszych 

zabudów, jaka powstała w za-

kładzie w Daszynie jest Am-

bulans Pogotowia Ruchu Dro-

gowego (APRD), który służy 

Policji m.in. do zabezpiecze-

nia miejsca wypadku, stwa-

rza możliwość zbadania jego 

okoliczności oraz udzielenia 

pierwszej pomocy ofi arom. 

Polska Policja odebrała 64 ta-

kie pojazdy. 

Wymagający nabywcy mo-

gą liczyć na wsparcie ze strony 

biura konstrukcyjnego Gruau 

Polska. Zatrudnieni tam pro-

jektanci przystosują zabudo-

wę do specjalnych potrzeb. 

Zabudowy są wyposażane

w agregaty, windy, żurawie 

i inne urządzenia, które po-

chodzą od renomowanych 

fi rm, posiadających przedsta-

wicielstwa i serwisy w naszym 

kraju. 

Gruau Polska montuje zabu-

dowy na dowolnym podwoziu, 

dostarczonym przez klienta. Ma 

autoryzację wszystkich działa-

jących w Polsce importerów sa-

mochodów i ściśle z nimi współ-

pracuje. Pojazdy Gruau Polska 

mogą być serwisowane w pla-

cówkach dilerskich danej marki. 

Ze swej strony fi rma Gruau Pol-

ska zapewnia mobilny serwis za-

budów, który dojeżdża do użyt-

kowników. ▐

www.gruau.plwww.gruau.pl
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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



Gospodarka oponami, optymalizacja 

rozlokowania pojazdów, planowanie 

inspekcji fl ot oraz 24-godzinna ob-

sługa w całej Europie to niezbędne elemen-

ty dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa 

transportowego. Powoli zmieniają się potrze-

by fi rm transportowych, a rynek stara się im 

sprostać. Producenci opon nie skupiają się 

wyłącznie na produkcji, ale oferują również 

usługi, które mają sprawić, że ich opony będą 

służyły długo i nie będą sprawiały kłopotów. 

Odpowiednie zadbanie o ogumienie może 

zaoszczędzić nie tylko czasu (np. na usuwa-

nie awarii), ale również pieniędzy. Czasami 

wystarczy w porę dostrzec oznaki zbliżają-

cych się kłopotów. 

Narzędzia wsparcia

Bridgestone dla swoich klientów opracował 

program Total Fleet Management, który nie 

tylko ma ich wspierać w sprawnym zarządza-

niu ogumieniem, ale również stwarza dogod-

ne warunki rozliczania kosztów związanych 

z jego eksploatacją. W skład programu wcho-

dzi Total Tyre Inspection – centralny system 

zarządzania, który zapisuje informacje o opo-

nach i pojazdach tak, aby zoptymalizować ich 

rozlokowanie. Wszelkie wydatki związane 

z utrzymaniem ogumienia w stanie gotowości 

są rozliczane za pomocą jednej faktury, w do-

wolnych okresach rozliczeniowych. Dodatko-

wo system oferuje: Total Fleet Systems – kom-

pleksowe systemy fl otowe, Total Tyre Mana-

gement – system zarządzania oponami, To-

tal Tyre Range – pełny dostęp do asortymen-

tu opon oraz Total Retread Management – od-

powiadający za zarządzanie oponami bieżni-

kowanymi.

Inspekcji opon we fl ocie służy również in-

formatyczny system T2i. Pozwala on za po-

średnictwem sieci bezprzewodowej wprowa-

dzać dane zbierane podczas kontroli za po-

mocą palmtopa iPAQ. Dzięki T2i wyniki in-

spekcji są dostępne za pośrednictwem Inter-

netu zaraz po zakończeniu przeglądu opon. 

System pozwala na pełną archiwizację da-

nych, ponowne ich wykorzystanie oraz gene-

rowanie raportów ułatwiających analizę. 

Pomoc na drodze

Mimo systematycznego sprawdzania sta-

nu ogumienia, może się zdarzyć awaria. Wte-

dy przydaje się szybka i sprawna pomoc. Ca-

łodobowa centrala Bridgestone Service Euro-

pe każdego roku odpowiada średnio na po-

nad 3500 nagłych wezwań do naprawy opon 

lub próśb o pomoc w ich wymianie. Więk-

szość wezwań obsługują serwisy Truck Point, 

autoryzowanej sieci serwisowej Bridgestone. 

Skupia ona ponad 2300 warsztatów opon cię-

żarowych w 23 europejskich krajach. W Pol-

sce w ramach tej sieci działa ponad 50 ser-

wisów wyposażonych w wozy serwisowe. Za 

pomocą jednego numeru telefonu kierow-

ca może połączyć się z centralą, gdzie nie-

zależnie od miejsca, w którym się znajdu-

je, może rozmawiać z operatorem w swo-

im ojczystym języku. Dodatkową zaletą tego 

rozwiązania jest gwarancja jednakowych, 

z góry ustalonych opłat w całej Europie. 

Floty poszukują nie tylko rozwiązań, któ-

re obniżą koszty ich działalności, ale również 

uproszczą procedury rozliczeniowe. We-

dług Armanda Dahi, dyrektora zarządzają-

cego Bridgestone na Europę Wschodnią, co-

raz częściej przedsiębiorstwa transportowe 

podpisują umowy, które umożliwiają faktu-

rowanie usługi związanej z serwisowaniem 

ogumienia całej fl oty tylko raz w miesiącu. 

Coraz popularniejszy staje się również tzw. 

wynajem ogumienia, czyli rozliczanie tylko 

użytkowania opon w ujęciu „koszt za kilo-

metr”. Takie rozwiązanie podnosi płynność 

fi rmy, ponieważ nie musi inwestować w za-

kup opon. A przy dużej liczbie zestawów, wy-

datek ten może być naprawdę wysoki. 

Dla każdego

Bridgestone zapewnia, że bez względu na 

liczebność fl oty, korzystając z komplekso-

WsparcieWsparcie  
toczeniatoczenia

Opony są jednym z głównych elementów kosztów zmiennych w firmach transportowych. Aby ograniczyć 
wydatki z nimi związane i czuć się pewniej w swoim biznesie, warto powierzyć je specjalistom.
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wych usług zarządzania fl otą, można popra-

wić swoją efektywność i obniżyć koszty eks-

ploatacji pojazdów. Oczywiście, w zależno-

ści od wielkości fi rmy, charakteru jej dzia-

łalności oraz poziomu własnego warsztatu, 

niektóre z usług oferowanych w ramach tego 

programu będą bardziej lub mniej odpowia-

dać potrzebom danego klienta.

Sieć serwisowa, okresowe kontrole 

i przekładanie opon oraz ich bieżnikowanie 

w odpowiednim czasie to usługi, które po-

winny zainteresować wszystkie fl oty. Umoż-

liwiają one szybkie wykrycie opon o niepra-

widłowym ciśnieniu lub nierównomiernym 

zużyciu, co może czasem skrócić czas eks-

ploatacji opony o połowę. 

Bieżnikowanie wykonywane przez specja-

listów z Bandag umożliwi zarówno kontro-

lę cyklu życia opony, pełne wykorzystanie jej 

wartości, jak również wpłynie na ogranicze-

nie kosztów eksploatacji opon w przeliczeniu 

na kilometr. Przyczyni się również od ochro-

ny środowiska.

Zaawansowane elektroniczne narzędzia 

i bazy danych do zarządzania oponami to in-

strumenty szczególnie przydatne w przypad-

ku dużych fl ot, liczących od kilkudziesięciu 

do kilku tysięcy pojazdów. Pozwalają istotnie 

ograniczyć koszty administracyjne i precy-

zyjnie śledzić rzeczywiste wydatki związane 

z eksploatacją opon. Dzięki bieżącemu mo-

nitoringowi w każdej chwili można spraw-

dzić aktualny stan opon, co pozwala spraw-

nie nimi zarządzać.

Jeden zbiorczy rachunek lub rozliczanie 

na zasadzie „kosztu za kilometr” ma sens 

w przypadku średnich i dużych fl ot pojaz-

dów, taborów służb miejskich, fl ot pojazdów 

eksploatowanych na długich dystansach lub 

spółek operujących z kilku węzłów transpor-

towych. Takie rozwiązania znacznie ograni-

czają pracę administracyjną, gwarantują sta-

bilne i znane koszty eksploatacji każdego po-

jazdu, niezależnie od jego lokalizacji, oraz 

mniejszy poziom wymaganych nakładów 

w zakresie optymalizacji kosztów w przeli-

czeniu na kilometr. Dodatkową zaletą jest to, 

że w przypadku płacenia za każdy przejecha-

ny kilometr, opłata wnoszona jest wtedy, gdy 

pojazd się porusza, czyli zarabia.

W dobie szukania oszczędności, każda 

pomoc, która przyczyni się do zmniejsze-

nia kosztów eksploatacyjnych pojazdu jest 

warta rozważenia. Opony to element, któ-

ry wpływa na zużycie paliwa, a zaniedby-

wany może generować dodatkowe wydatki 

i powodować zagrożenie na drodze. Biorąc 

to pod uwagę, warto zdać się na profesjona-

listów, którzy znajdą czas na systematyczne 

kontrole opon i mają do tego odpowiednie 

narzędzia. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Jakub Pirsztuk,
kierownik sprzedaży flotowej 
Bridgestone Sales Polska Sp. z o. o.

W Polsce naszym programem Total Fleet Manage-
ment objętych jest około 3500 pojazdów. W ramach 
kontroli opon dane o głębokości bieżnika i ciśnieniu 
są zbierane za pomocą specjalnego próbnika. Na-
stępnie są przesyłane za pośrednictwem Bluetooth 
do urządzenia PDA (palmtop), które podłączone 

do sieci aktualizuje je automatycznie w naszym systemie. Po takiej inspekcji od razu można 
wygenerować raport. Nie ma tu potrzeby zapisywania wyników pomiarów na kartkach, przepi-
sywania do arkuszy kalkulacyjnych i wyliczania. W przypadku TFM wszystkie analizy, raporty 
i wykresy są generowane w czasie rzeczywistym przez system i dostępne praktycznie „od ręki”.
Muszę przyznać, że obserwujemy coraz większe zainteresowanie naszą ofertą. Coraz czę-
ściej klienci są również zainteresowani tzw. „ofertą kilometrową”. Jednak intensywność takich 
zapytań zależy od koniunktury na rynku usług transportowych. Gdy sytuacja jest korzystna, 
zainteresowanie tą usługą wzrasta. 
Kontrakt kilometrowy (PPK) jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla flot, które nie chcą zaj-
mować się obsługą ogumienia na swoich pojazdach, zatrudniać dodatkowych ludzi, prowa-
dzić warsztat ogumienia lub korzystać z serwisów zewnętrznych, mają stały miesięczny koszt 
i łatwo mogą przewidzieć wydatki na ogumienie w danym okresie. Taka flota skupia się wtedy 
na swojej głównej działalności, jaką jest transport. Opłacalność takiego rozwiązania głównie 
zależy od oczekiwań floty i jej liczebności. Oferta ta jest raczej dedykowana dużym flotom, 
liczącym powyżej 200 pojazdów, które nie zawsze mogą być obsługiwane w jednym miejscu.

We  udzia  w wielkiej promocji: 01.02–15.05.2012r.

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

Wygraj atrakcyjne nagrody.

Gwarantujemy wspania  zabaw  w gronie profesjonalistów bran y motoryzacyjnej.

Sponsorzy strategiczni:

www.GMW.intercars.com.pl

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

drugie (po silniku, a przed insta-

lacją elektryczną) miejsce w ran-

kingu przyczyn awarii pojazdów 

użytkowych. Co zatem jest przy-

czyną awarii samych opon? Bez 

wątpienia lista czynników jest 

długa, lecz do najważniejszych 

z nich należą m.in. zła geometria 

zawieszenia, nadmierna pręd-

kość, gwałtowne przyśpieszanie 

lub hamowanie oraz zbyt rap-

towne manewry przy skrętach 

lub zawracaniu.

Ostatnie badania przeprowa-

dzone przez producentów opon 

wykazały, że większość uszko-

dzeń występuje w oponach, 

w których historycznie występo-

wało zbyt niskie ciśnienie. Ge-

neralnie można przyjąć, że po-

nad 60% opon ma niższe ci-

śnienie niż zalecane. Co wię-

cej, wskaźniki ciśnienia na sta-

cjach benzynowych zbyt czę-

sto podają niedokładne wskaza-

nia, nie pomagając w ten sposób 

w utrzymywaniu właściwe-

go ciśnienia w oponach. Dlate-

go też, warto zadać sobie kolej-

ne pytanie: jaki jest wpływ opon 

o zbyt niskim ciśnieniu na kosz-

ty przedsiębiorcy transporto-

wego i na środowisko? Przede 

wszystkim opona o prawidło-

wym ciśnieniu jest mniej awa-

ryjna, a więc pojazd jest w sta-

nie realizować zadanie transpor-

towe zgodnie z oczekiwaniem 

klienta. Ponadto, zbyt niskie ci-

śnienie zmniejsza żywotność 

opony nawet do 30%, co przy 

ostatnio rosnących cenach opon 

bezpośrednio uderza w kieszeń 

właściciela pojazdu. I wresz-

cie opony ze złym ciśnieniem 

zwiększają opór toczenia pojaz-

du, powodując wyższe o 2-3% 

zużycie paliwa, a to z kolei gene-

ruje wyższe koszty i dodatkową 

emisję spalin do atmosfery.

Aby temu zaradzić coraz wię-

cej fi rm stosuje nowe technolo-

gie informatyczne, które zrewo-

lucjonizowały dotychczasowe 

metody zarządzania oponami. 

Przykładem tego są systemy te-

lematyczne monitorujące w cza-

sie rzeczywistym ciśnienie opon 

w pojeździe wraz z techniką jaz-

dy kierowcy. 

Jednocześnie wiele fi rm 

transportowych coraz częściej 

doskonali umiejętności kierow-

cy poprzez regularne szkole-

nia, stale podnosząc ich świado-

mość w tym temacie. Dzięki bie-

żącej profi laktyce polegającej na 

częstym myciu opony oraz co-

dziennej kontroli przez kierow-

cę ciśnienia i stanu bieżnika, ży-

wotność opon można wydłużyć 

nawet o parę lat. 

Reasumując, dbałość o wła-

ściwy stan opon zdecydo-

wanie ogranicza awaryjność 

i koszty związane z ogumie-

niem oraz zwiększa bezpie-

czeństwo wśród uczestników 

ruchu drogowego. ▐

Warto odpowiednio 
zadbać!

Andrzej Wierzbicki, 
dyrektor ds. zarządzania flotą pojazdów 
Schenker Sp. z o.o.

Przegląd opon regionalnych

 Bridgestone
Transport regionalny

Nazwa Rozmiar
Oś prowadzącą
R297 12 R22,5; 13 R22,5; 275/70 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5 
Oś prowadząca i napędowa (do lekkich ciężarówek i poj. dostawczych)
M788 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/70 R17,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 275/70 R22,5; 

295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5; 385/65 R22,5 
Oś napędowa
M729 9,5 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 

265/70 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 305/70 R19,5; 12 R22,5; 
13 R22,5; 275/70 R22,5; 295/80 R22,5; 305/70 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Transport mieszany: daleki i regionalny

Nazwa Rozmiar
Oś napędowa
M749 ECOPIA 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5 295/60 R22,5; 315/60 R22,5
Oś prowadzącą
R227 9,5 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5;

265/70 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 305/70 R19,5
Oś naczepy
R184 205/80 R15 
R187 7,5 R15; 8,25 R15; 11 R22,5 
R168 9,5 R17,5; 205/65 R17,5; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/70 R19,5; 

265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 385/55 R22,5; 385/65 R22,5
R166II 435/50 R19,5
R164 385/65 R22,5; 425/65 R22,5; 445/65 R22,5 

 Barum
Transport mieszany: regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

BF 15 265/70 R19,5; 295/80 R22,5; 315/80 R22,5; 315/70 R22,5

BF 13 12,00 R20

BF 12 11 R22,5; 12 R22,5

Oś napędowa

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

 Continental
Transport regionalny 

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

HSR 9,00 R20; 10,00 R20; 11,00 R20; 12,00 R20; 12,00 R24; 9 R22,5; 10 R22,5; 11 R22,5; 
12 R22,5; 13 R22,5

HSR 1 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 305/70 R19,5; 305/70 R22,5; 
275/70 R22,5; 255/70 R22,5 

HSR 2 315/80 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 385/65 R22,5; 385/55 R22,5

LSR 7,00 R16; 7,50 R16; 245/75 R17,5; 8 R17,5; 8,5 R17,5

LSR 1 245/70 R17,5; 265/70 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 
9,5 R17,5; 10 R17,5

LSR1+ 205/75 R17,5, 215/75 R17,5, 225/75 R17,5, 235/75 R17,5, 245/75 R17,5, 265/75 R17,5

Oś napędowa

HDR 245/70 R19,5; 265/70R 19,5; 285/70 R19,5; 305/70 R19,5; 305/70 R22,5; 275/70 R22,5;
255/70 R22,5; 10.00 R20; 11 R22,5; 12 R22,5

HDR + 315/80 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 305/60 R22,5

HDR 2 315/80 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5

LDR 7,00 R16; 7,50 R16; 245/75 R17,5; 8 R17,5; 8,5 R17,5

LDR 1 245/70 R17,5; 265/70 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5;
9,5 R17,5; 10 R17,5

LDR1+ 205/75 R17,5, 215/75 R17,5, 225/75 R17,5, 235/75 R17,5, 245/75 R17,5, 265/75 R17,5

HTR 205/65 R17,5; 205/70 R15; 245/70 R17,5; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 425/65 R22,5;
315/80 R22,5; 11 R22,5; 7,50 R15; 8,25 R15; 365/80 R20

HTR 1 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 385/55 R22,5

HTR 2 295/60 R22,5; 205/65 R17,5; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 385/55 R22,5; 385/65 R22,5; 
445/65 R22,5

Transport mieszany: daleki i regionalny

Nazwa Rozmiar

Oś napędowa

HDL 1 ECO-PLUS 295/80 R22,5 

HDL 2 ECO-PLUS 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

HD HYBRID 295/60 R22,5, 315/60 R22,5, 315/70 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5

Oś naczepy

HTL ECO-PLUS 385/55 R22,5; 385/65 R22,5

HTL 1 ECO-PLUS 385/55 R19,5; 385/55 R22,5

HTL 2 ECO-PLUS 245/70 R17,5; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 385/65 R19,5

HTR 2 Extra Duty 385/65 R22,5
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 Kormoran
Transport regionalny 

Nazwa Rozmiar

Uniwersalna

U 8,5 R17,5; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 285/70 R19,5; 10,00 R20; 11,00 R20; 12,00 R20; 
10 R22,5; 11 R22,5; 12 R22,5; 275/70 R22,5  

Oś prowadząca

ROADS F* 235/75 R17,5; 285/70 R19,5

F 265/70 R19,5; 295/80 R22,5315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś napędowa

ROADS D* 235/75 R17,5; 285/70 R19,5

D 215/75 R17,5; 265/70 R19,5; 10,00 R20; 11,00 R20; 11 R22,5; 12 R22,5; 295/80 R22,5; 
315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś naczepowa

ROADS T* 235/75 R17,5

T 8,25 R15; 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5;
365/80 R20; 385/65 R22,5

* nowości 2012

 Pirelli
Transport regionalny 

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

FR01 12 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś napędowa

TR01 12 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Transport mieszany: regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Oś naczepy

ST01 385/55 R22,5, 385/65 R22,5, 435/50 R19,5, 445/45 R19,5

 Nokian
Transport regionalny 

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

NTR 32 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 275/70 R22,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

NTR 72 265/70 R19,5

NTR 72S 385/55 R22,5; 385/65 R22,5

NTR-843 295/80 R22,5

NTR-844 265/70 R19,5; 275/70 R22,5

HAKKA TRUCK 861 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5385/65 R22,5

HAKKAPELIITTA
TRUCK F

295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5385/65 R22,5

Oś napędowa

NTR 45 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

NTR-827 265/70 R19,5

NTR-831 295/80 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

HAKKAPELIITTA
TRUCK E

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

Oś naczepowa

NTR 32 275/70 R22,5

NTR 72 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 265/70 R19,5

NTR 72S 385/55 R22,5; 385/65 R22,5

NTR 73S 385/65 R22,5

NTR-827 265/70 R19,5

NTR-844 265/70 R19,5; 275/70 R22,5

HAKKAPELIITTA
TRUCK F

385/65 R22,5

 Michelin
Transport regionalny, drogi krajowe 

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

X MultiWay HD XZE* 385/65 R22,5 (opona z podwyższoną nośnością 10 t na oś)

X MultiWay 3D XZE* 315/70 R22,5; 315/80R22,5

X Multi F* 385/65 R22,5 (lipiec 2012)

XF 2 385/65 R22,5

XZE 2 + 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 
275/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/70 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

XFN**XFN2+ 
(Antisplash)** XFN2+**

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

XZE 1 / XZE 2 265/70 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 
245/70 R17,5; 13 R22,5

XZE 7,50 R20; 8,25 R20; 9,00 R20; 10,00 R20; 11,00 R20; 12,00 R20

 Dunlop
Transport mieszany: regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

SP 344 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/70 R19,5;
265/70 R17,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 295/60 R22,5;
295/80 R22,5; 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5; 385/55 R22,5; 385/65 R22,5; 
305/55 R22,5

Oś napędowa

SP 444 205/75 R17,5;  215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/70 R19,5;
265/70 R17,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 295/60 R22,5;
295/80 R22,5; 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś naczepy

SP 244 385/55 R22,5

 Goodyear
Transport regionalny 

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

Regional RHS II 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 265/70 R17,5;
245/70 R19,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 245/70 R19,5; 305/70 R19,5; 
11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 275/70 R22,5; 295/60 R22,5; 295/80 R22,5; 305/70 R22,5;
315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5; 385/65 R22,5

Oś napędowa

Regional RHD II 9,5 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5;235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 
265/70 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5;305/70 R19, 11 R22,5; 
12 R22,5; 13 R22,5; 275/70 R22,5; 295/60 R22,5; 295/80 R22,5; 305/70 R22,5; 
315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

Oś naczepy

Regional RHT 385/55 R22,5; 385/65 R22,5; 425/65 R22,5; 445/65 R22,5

Regional RHT II 385/65 R22,5, 435/50 R19,5, 385/55 R22,5, 425/65 R22,5, 445/65 R22,5

Regional RHT dla nis-
kich przyczep-platform

7,50 R15; 8,25 R15

 Fulda
Transport mieszany: regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

Ecocontrol 2 295/80 R22,5, 315/70 R22,5, 315/80 R22,5

Oś napędowa

Ecoforce 2 295/80 R22,5, 315/70 R22,5, 315/80 R22,5

Oś naczepy

Ecotonn, Ecotonn + 385/65 R22,5, 385/55 R22,5

 Sava
Transport regionalny 

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

AVANT 4 295/80 R22,5, 315/70 R22,5, 315/80 R22,5

AVANT A3 11 R20; 11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 
235/75 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5285/70 R19,5; 315/80 R22,5; 295/80 R22,5;
315/70 R22,5

Oś napędowa

ORJAK O4 295/80 R22,5, 315/70 R22,5, 315/80 R22,5

ORJAK O3 11 R22,5; 12 R22,5; 13 R22,5; 315/80 R22,5;205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5;
235/75 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5285/70 R19,5; 315/80 R22,5; 315/70 R22,5;
295/80 R22,5; 315/70 R22,5

Oś naczepy

CARGO C3 245/75 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5385/65 R22,5

Oś napędowa

X MultiWay 3D XDE* 315/70 R22,5; 315/80 R22,5

X MultiWay XD 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 295/60 R22,5

X One XDN2 Grip 495/45 R22,5 (pojedyncza opona zastępująca koła bliźniacze)

XDN2 GRIP 295/80 R22,5; 315/80 R22,5

XDE 2 + 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19.5; 305/70 R19,5; 275/70 R22,5; 
275/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/70 R22,5; 315/60 R22,5; 315/70 R22,5; 
315/80 R22,5

Oś naczepowa

X Multi T* 385/55 R22,5 (maj 2012)

X One MaxiTrailer + 455/45 R22,5

X MaxiTrailer 205/65 R17,5; 255/60 R19,5

XTE3 385/65 R22,5

XTE2+ 215/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5

XTE2 9.5 R17,5; 245/70 R19,5; 265/70 R19,5; 285/70 R19,5; 11 R22,5, 385/55 R22,5; 
425/65 R22,5; 445/65 R22,5

*   nowości 2011/2012
** bieżniki o zwiększonej przyczepności (do zastosowania w transporcie regionalnym, ale raczej w warunkach zimowych)

www.truck-van.pl

4/2012 29TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie



Do zdecydowanie uda-

nych można zaliczyć 

końcówkę roku, kiedy to 

dostarczono 5468 szt. dostaw-

czaków, czyli 6,9% więcej niż 

rok wcześniej, i 29,2% więcej 

niż w listopadzie 2011 roku. 

Pozycję lidera w tym segmen-

cie piastuje Fiat, którego logo 

nosi prawie co czwarty nowo 

zarejestrowany dostawczak na

polskim rynku. W zeszłym 

roku odebrano kluczki do 9276 

szt. pojazdów dostawczych tej 

marki, czyli 8,4% więcej niż 

rok wcześniej. Poprawa wy-

ników to efekt głównie wzro-

stu zainteresowania modelem 

Ducato. Na pozycji wicelidera 

znalazł się Peugeot (5064 szt.,

+16,2%), a pierwszą trójkę ryn-

kowych bestsellerów zamyka 

Citroën (5017 szt.). Ta francu-

ska marka zanotowała zresztą 

największy wzrost sprzeda-

ży (+33,5%). Producent za-

wdzięcza to m.in. wygraniem 

przetargu na dostawę 1360 

pojazdów dla Poczty Pol-

skiej, z których większą część 

(811 szt.) stanowią Citroëny 

Jumper, a pozostałą mniejsze 

Berlingo Van (549 szt.). Do-

stawy, w ramach tego przetar-

gu, będą jeszcze kontynuowane 

w 2012 r.

W pierwszej dwunastce duże 

wzrosty sprzedaży zanotowały 

również Iveco (+18,5%), Nis-

san (+39%) i Skoda (+146%). 

Największy spadek sprzeda-

ży miała Toyota, o ponad jed-

ną trzecią (–35,2%). W ze-

szłym roku spadła liczba reje-

stracji Mercedesów (–8,7%), 

MozolnieMozolnie w górę w górę
O poprawiającej się kondycji polskiej gospodarski świadczył zeszłoroczny wzrost sprzedaży 
pojazdów dostawczych. Polskie firmy zarejestrowały 42 692 samochodów użytkowych 
o dmc do 3,5 tony, czyli o 3954 szt. (+10,2%) więcej niż rok wcześniej. Nadal jednak o jedną 
czwartą mniej niż w rekordowym 2008 roku.

Fiat jest najpopularniejszą w Polsce marką pojazdów dostawczych o dmc poniżej 3,5 tony. 
Na 20 rejestrowanych dostawczaków dziewięć to właśnie Fiaty. Wśród nich zdecydowanym liderem jest Ducato.

Ponad połowę sprzedaży pojazdów dostaw-
czych z gamy Peugeot stanowi Boxer. Pozycję 
wicelidera rynku marka w dużej mierze 
zawdzięcza swojemu największemu modelowi.

Citroën Berlingo był najpopularniejszym lekkim 
dostawczakiem rejestrowanym w Polsce 
w 2011 roku. Spośród 4308 dostarczonych aut 
75% zarejestrowano na firmy.

ale dane CEPiK nie uwzględ-

niają dostaw sześciuset Sprin-

terów (rozłożonych zresztą na 

dwa lata) dla polskiej policji.

Ducato nie odpuszcza

Zdecydowanie poprawiła się 

koniunktura sprzedaży w seg-
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mencie średnich pojazdów do-

stawczych, w którym rejestra-

cje wzrosły o 15,85% do bli-

sko 25,8 tys. szt. Lepsze wyni-

ki w stosunku do 2010 r. mia-

ły niemal wszystkie modele 

z czołowej dziesiątki. Szcze-

gólnie duże wzrosty zanotowa-

ły marki francuskie: Citroën 

Jumper (+66,3%), Peugeot Bo-

xer (+35,9%) oraz Renault Ma-

ster (+27,3%).

Najchętniej nabywanym śred-

nim pojazdem dostawczym 

w Polsce jest Fiat Ducato, któ-

rego zarejestrowano w zeszłym 

roku 4322 szt. Wiceliderem 

w tym segmencie jest Renault 

Master (3280 szt.). Trzeci był 

Ford Transit (3035 szt.). Co 

ciekawe, na rynku praktycz-

nie przestał się liczyć najtańszy 

w polskiej ofercie średnich do-

stawczaków GAZ Gazela. Zare-

jestrowano ich zaledwie 24 szt. 

Z roku na rok coraz słabiej sprze-

dają się Toyoty Hiace i Dyna (69 

szt. w 2011 r.), a także Hyundai 

H1 i Kia K2900.

Zamawiane przez polskich 

przedsiębiorców dostawcza-

ki coraz częściej trafi ają na 

ostateczny montaż do spe-

cjalistycznych fi rm poddają-

cych pojazdy zabudowie. Tyl-

ko w 2010 roku sprzedaż po-

jazdów dostawczych zabudo-

wanych w specjalistycznych 

warsztatach wzrosła w Polsce 

o 35%. Należy się spodziewać 

pogłębiania tej tendencji, co 

już wyraźnie widać po sprze-

daży Fiata. Lider rynku obec-

nie współpracuje w Polsce 

z 34 fi rmami zabudowującymi, 

Rejestracje pojazdów dostawczych o dmc do 3,5 t 
w latach 2007–2011

2007 2011

53864
56928
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Źródło: PZPM na podstawie CEP (MSW)

38739

42692

37990

Rejestracje samochodów dostawczych w latach 2010 i 2011

2011  2010
Zmiana w %

Ogółem Udział % Ogółem Udział w %

 1 Fiat 9276 21,73 8560 22,10 8,4

 2 Peugeot 5064 11,86 4357 11,25 16,2

 3 Citroën 5017 11,75 3757 9,70 33,5

 4 Renault 4748 11,12 4693 12,11 1,2

 5 Ford 3921 9,18 3494 9,02 12,2

 6 Volkswagen 3185 7,46 2951 7,62 7,9

 7 Mercedes-Benz 2948 6,91 3229 8,34 –8,7

 8 Iveco 2104 4,93 1776 4,58 18,5

 9 Nissan 1302 3,05 937 2,42 39,0

10 Opel 1016 2,38 950 2,45 6,9

11 Toyota 990 2,32 1527 3,94 –35,2

12 Skoda 839 1,97 341 0,88 146,0

 Inne marki 2282 5,35 2166 5,59 5,4

 Łącznie 42692 100% 38738 100% 10,2%

Źródło: PZPM na podstawie CEP (MSW)

tym samym liderem w tej gru-

pie pojazdów.

Optymizm w pikapach

Pikapy były jedną z niewie-

lu grup pojazdów, od zakupu 

których można było w zeszłym 

roku w pełni odliczyć VAT. A to 

przyczyniło się do wyraźnego 

wzrostu ich rejestracji, do po-

nad 3,1 tys. (+44,4%) pojazdów, 

w porównaniu z 2010 r. Jednak 

a jeszcze sześć lat temu autory-

zację tej marki miało zaledwie 

dziewięć spółek.

Wśród lekkich dostawczaków 

prym wiodą bliźniacze Citro-

ën Berlingo i Peugeot Partner, 

których wraz z wersjami oso-

bowymi zarejestrowano prawie 

7700 szt. Sprzedaż czołowych 

modeli lekkich dostawczaków 

wyraźnie jednak spadła w po-

równaniu z 2010 rokiem. Wyni-

ka to głównie ze wzmożonych za-

kupów wersji osobowych z krat-

ką do małych i średnich przed-

siębiorstw pod koniec 2010 roku, 

które wydrenowały nieco sprze-

daż w roku kolejnym.

Nadal marginesem rynku są 

pojazdy zasilane alternatyw-

nymi paliwami. Przykłado-

wo Iveco sprzedało 22 szt. Da-

ily zasilanych CNG, stając się 
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Citroën Nemo Berlingo Jumpy Jumper

Silnik B, D B, D D D
Moc (KM) 73÷78 75÷92 90÷136 100÷157
Dmc (kg) 1700 2000 2900÷3000 3000÷4000
Napęd P 4×2 P 4×2 P 4×2 P 4×2

Dacia Logan Van
Silnik B, D
Moc (KM) 70÷90
Dmc (kg) 2000
Napęd P 4×2

GAZ GAZela
Silnik B/D
Moc (KM) 107÷133
Dmc (kg) 3500
Napęd T 4×2/4×4

Hyundai H-1
Silnik D
Moc (KM) 168
Dmc (kg) 3200
Napęd T 4×2

Fiat Fiorino Doblo Cargo Scudo Ducato
Silnik B, D B, D, CNG D D
Moc (KM) 73÷78 90÷135 90÷136 100÷157
Dmc (kg) 1680÷1700 2500 2900÷3000 3000÷4000
Napęd P 4×2 P 4×2 P 4×2 P 4×2/4×4

Ford Transit Connect Transit
Silniki B, D D
Moc (KM) 75÷136 100÷155
Dmc (kg) 2300 2800÷4600
Napęd P 4×2 P/T 4×2/4×4

Legenda:
B – benzynowy

CNG – gaz ziemny

D – Diesel

P – napęd kół przednich

T – napęd kół tylnych

Przegląd pojazdów dostawczych

KIA K2900
Silnik D
Moc (KM) 125
Dmc (kg) 3200÷3400
Napęd T 4×2

Iveco Daily
Silnik D
Moc (KM) 106÷205
Dmc (kg) 3200÷7000
Napęd T 4×2/4×4

wzrosty sprzedaży nie były tak duże, jak 

spodziewali się importerzy (niektórzy liczy-

li nawet na podwojenie sprzedaży). Mimo 

że sprzedaż urosła wszystkim ważnym do-

stawcom pikapów, to ich udziały rynkowe 

zmniejszyły się. Znaczną część rynkowego 

tortu skonsumowała nowość Volkswage-

na – Amarok – który osiągnął niemal 11% 

udział w segmencie aut z paką. Swoją pozy-

cję umocnił również Nissan NP300, które-

go udział rynkowy wzrósł z niespełna 0,7% 

do niemal 5%. Marginalną sprzedaż zano-

towali natomiast w tym segmencie dostaw-

cy tańszych pojazdów: Tata Xenon i ZX 

Grand Tiger. Pikapy są obecnie kupowane 

głównie ze względu na ich cechy użytko-

we i nie służą już przedsiębiorcom jako auta 

służbowe w miastach (jak jeszcze kilka lat 

temu bywało). Użytkownicy dostrzegli ich 

wady: wysokie koszty eksploatacji, zwykle 

niższy komfort jazdy i trudności z manew-

rowaniem. Liderem tego segmentu w Polsce 

jest Nissan Navara, którego zarejestrowano 

w 2011 roku 751 sztuk.

Ten rok dla importerów aut dostaw-

czych rozpoczął się lepiej niż poprzedni. 

Do końca lutego zarejestrowano 6037 szt. 

dostawczaków, czyli 15,1% więcej niż rok 

wcześniej. Na pozycji lidera umocnił się 

Fiat. Dostarczył on nabywcom 1468 samo-

chodów (+33,6%). Umocnienie pozycji za-

wdzięcza znacznemu wzrostowi rejestracji 

modelu Ducato (+37%). Wiceliderem ryn-

ku po dwóch miesiącach jest Peugeot (820; 

+37,4%), a pierwszą trójkę zamyka Re-

nault (795; +16,1%). Wyraźnie za to spadła 

sprzedaż Citroënów (o 20%). ▐

Przemysław Dobrosławski
Fot. P. Dobrosławski

Jakub Faryś, 
prezes Polskiego 
Związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego

Miniony rok zakończył 
się stosunkowo niezłym 
wynikiem liczby rejestra-
cji nowych pojazdów do-
stawczych, choć nie z tak

imponującym, jak w segmencie pojazdów 
ciężarowych. Wzrost liczby rejestracji jest 
konsekwencją rozwoju gospodarki. Nie za-
pominajmy, że transport samochodowy 
w Polsce stanowi jego kręgosłup.
W tym roku zainteresowanie przedsiębior-
ców zakupem pojazdów dostawczych rośnie 
na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym. 
Przedsiębiorcy kupują jednak głównie pojaz-
dy niezbędne do transportu. Nie inwestują 
w rozwój nowych flot. W ciągu dwóch mie-
sięcy tego roku zamówiono o 15% więcej 
pojazdów niż przed rokiem. O ile nie wyda-
rzy się coś nadzwyczajnego w światowej go-
spodarce czy polityce, w tym roku wyniki re-
jestracji pojazdów dostawczych powinny być 
lepsze od ubiegłorocznych.
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Mercedes-Benz Vito Sprinter Vario
Silnik B, D B, D, CNG D
Moc (KM) 95÷258 95÷258 129÷177
Dmc (kg) 2800÷3000 3000÷5000 4800÷7500
Napęd T 4×2/4×4 T 4×2/4×4 T 4×2/4×4

Mitsubishi-Fuso Canter
Silnik D
Moc (KM) 130÷175
Dmc (kg) 3500÷8000
Napęd T 4×2/4×4

Nissan NV200 NV400  Cabstar
Silnik B, D D D
Moc (KM) 86÷108 100÷145 110÷150
Dmc (kg) 2000 2800÷4500 2800÷4500
Napęd P 4×2 P/T 4×2 T 4×2

Opel Combo Vivaro Movano
Silnik B, D, CNG B, D D
Moc (KM) 90÷135 90÷150 100÷150
Dmc (kg) 1680÷1700 2700÷3000 2800÷4500
Napęd P 4×2 P 4×2 P/T 4×2

Pasagon
Silnik D
Moc (KM) 115
Dmc (kg) 3500
Napęd T 4×2

Peugeot Bipper Partner Expert Boxer
Silnk B, D B, D D D
Moc (KM) 73÷78 75÷90 90÷136 100÷157
Dmc (kg) 1700 2000 2900÷3000 3000÷4000
Napęd P 4×2 P 4×2 P 4×2 P 4×2

Renault Kangoo Express Trafic Master Maxity
Silnik B, D B, D D D
Moc (KM) 70÷105 90÷150 100÷150 120÷150
Dmc (kg) 1900 2700 2800÷4500 2800÷4500
Napęd P 4×2 P 4×2 P/T 4×2 T 4×2

Skoda Praktik
Silnik B, D
Moc (KM) 70÷85
Dmc (kg) 1800
Napęd P 4×2

Toyota Hiace Dyna
Silnik D D
Moc (KM) 95÷117 136
Dmc (kg) 2600÷3000 3500
Napęd T 4×2/4×4 T 4×2

Volkswagen Caddy Transporter Crafter
Silnik B, D, CNG B, D D
Moc (KM) 75÷140 84÷180 109÷163
Dmc (kg) 2100÷2400 2600÷3200 3000÷5000
Napęd P 4×2/4×4 P 4×2/4×4 T 4×2/4×4

„Nowe silniki wyznaczają standardy w swoich 
klasach. Są przyjazne środowisku, oszczędne, 
mocne i wytrzymałe – podkreśla Georg Weiberg, 
szef Truck Product Engineering Daimler Trucks. 

Odznaczają się również niewielkim zapotrze-
bowaniem na paliwo, a długie okresy między-
przeglądowe sprzyjają ograniczeniu kosztów ich 
serwisowania. Najnowocześniejsza technologia 
umożliwiła osiągnięcie wysokiej kultury pracy. 
Jednym z kluczowych elementów konstrukcji jest 
system zmiennych faz rozrządu.

W opracowanie nowych jednostek OM 934 
i OM 936 oraz produkujących je zakładów 
w Mannheim Daimler zainwestował około 
500 mln euro. Seria OM 93x doskonale nadaje 
się do pracy w zróżnicowanych warunkach, za-
równo w ciężarówkach czy autobusach, jak i do 
zastosowań przemysłowych.

Nowe jednostki wykorzystują modułową kon-
cepcję, w ramach której współdzielą liczne kom-
ponenty.

Cztero- i sześciocylindrowe silniki OM 934 
i OM 936 o pojemności od 5,1 do 7,7 litra osiąga-
ją moc od 156 do 354 KM. W dłuższej perspekty-
wie zastąpią konstrukcje z serii 900, wprowadzo-
ne w 1996 r. 

Moc sześciocylindrowego silnika heavy-du-
ty OM 470 o pojemności 10,7 litra waha się od 
326 do 428 KM. Dołączy on do zaprezentowane-
go w ubiegłym roku 
OM 471 o pojem-
ności 12,8 litra, sto-
sowanego obecnie 
w nowym Actrosie.

Nowe konstruk-
cje zaprojektowano
z myślą o zastoso-
waniach w lekkim 
i ciężkim transporcie, 
również dalekobież-
nym, oraz do lekkich i średnich obciążeń prze-
mysłowych. OM 936 powinien sprawdzić się tak-
że jako źródło napędu autobusów, zamontowa-
ne zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. 
W Mannheim niebawem ruszy również produkcja 
jednostek dedykowanych do napędzania autobu-
sów miejskich. ▐

Fot. Daimler

Seria Euro 6
Mercedes-Benz wprowadza 
nową serię silników OM 93x 
do napędzania 
średniotonażowych samochodów 
w dystrybucji towarów 
oraz nowy silnik heavy-duty 
OM 470. Wszystkie spełniają 
normę emisji spalin Euro 6.

www.truck-van.pl

4/2012 33TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZERynekRynek



Według danych Polskie-

go Związku Przemy-

słu Motoryzacyjne-

go styczeń i luty od dawna nie 

były tak dobre. W porówna-

niu z analogicznym okresem 

roku 2011 liczba rejestracji no-

wych samochodów dostaw-

czych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej 3,5 t i mniejszej 

wzrosła o 15%. Ogółem zareje-

strowano 6030 pojazdów, pod-

dach specjalnych o dmc powy-

żej 3,5 t. 

Zwiększona liczba rejestra-

cji to ślad po ubiegłorocz-

nych przetargach i zakupach 

z końcówki roku, ale nie tylko. 

Przedsiębiorcy długo wstrzy-

mywali się z odnawianiem ta-

boru. Pilnie obserwowali sytu-

ację międzynarodową i ewen-

tualne objawy schłodzenia ko-

niunktury. Straszakiem była 

Grecja. Okazało się jednak, 

że gospodarczy „koniec świa-

ta” nie nastąpił. Unia Euro-

pejska przełknęła gorzką pi-

gułkę, Polska utrzymała dy-

namikę rozwoju. Konsumen-

ci nie ograniczyli wydatków na 

święta. Powiało optymizmem 

i po nowym roku tama puści-

ła. Wiele fi rm dokonało zale-

głych zakupów, co potwier-

dzają przedstawiciele przed-

siębiorstw zabudowujących, 

gdzie ruch był spory, szczegól-

nie jak na tę porę roku. 

Stały asortyment

Największe powodzenie 

mają zabudowy nieskom-

plikowane, o wszechstron-

nym charakterze. Wśród za-

rejestrowanych pojazdów do-

minują skrzyniowe, furgony, 

a w następnej kolejności izo-

termy i chłodnie. Tak jest za-

równo wśród aut dostawczych, 

jak i podwozi samochodów 

ciężarowych. Spośród działa-

jących u nas producentów nie-

mal każdy ma w ofercie przy-

najmniej jeden z wymienio-

nych typów nadwozi, chyba 

że zajmuje się głównie lub wy-

łącznie pojazdami specjalny-

mi. Zarówno wielkość, jak wy-

posażenie nadwozi są dosto-

sowane do możliwości pod-

wozia i zgodne z wymaga-

niami zamawiającego. Kosz-

ty ograniczają liczbę chętnych 

na zabudowy o specyfi cznych 

cechach. Niemniej nabyw-

cy pomału zaczynają doce-

niać pojazdy lepiej przysto-

sowane do pracy, nawet wów-

czas gdy ich wyposażenie pod-

nosi cenę. Można u nas ku-

pić zabudowy wręcz wyrafi -

nowane, pozwalające na przy-

kład ściśle kontrolować tem-

peraturę wewnątrz w każdych 

warunkach. Chłodzić, gdy na 

dworze jest gorąco lub grzać, 

gdy zimno. W takich wypad-

kach nabywcy chętnie dopła-

cają za kurtyny przy wejściu 

ograniczające wymianę po-

wietrza z otoczeniem czy też 

ruchome ścianki dzielące nad-

wozie na komory, w których 

mogą panować odmienne wa-

runki. 

Głęboki oddech
Na początku roku rynek zasygnalizował, że obawy znikają, a potrzeby
nagromadziły się. Wzrósł popyt na pojazdy i zabudowy.

Kontener stał się najpopularniejszą zabudową na naszym rynku. A to z racji jego uniwersalnego 
charakteru. Można nim obsługiwać przeprowadzki lub zatrudnić go w piekarni. Jeżeli jest zbudowany 
z izolacyjnego materiału, posłuży również do przewozu towarów wrażliwych na temperaturę.

czas gdy w dwu pierwszych 

miesiącach 2011 było ich 5243. 

Jednocześnie w segmencie po-

jazdów powyżej 3,5 t nastąpił 

umiarkowany przyrost o 3,3%, 

z 2160 do 2232 sztuk. Na wynik 

ten złożył się prawie 17-proce-

nowy wzrost w przedziale sa-

mochodów ciężarowych o dmc 

powyżej 3,5 t, 0,7% wzrostu 

w ciągnikach siodłowych i bli-

sko 19% spadku w samocho-
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Do przewozu wrażliwych 

towarów, ale nie tylko, chęt-

nie przeznaczane są izotermy 

i chłodnie stworzone w stan-

dardowych nadwoziach do-

stawczych furgonów. Pojazdy 

te odznaczają się wygodą pro-

wadzenia w każdych warun-

kach i relatywnie niskim zu-

życiem paliwa w porównaniu 

z podwoziami zabudowany-

mi kontenerem. Oba te czyn-

niki sprawiają, że gdy przycho-

dzi pora przewieźć ładunek 

o stosunkowo dużej wartości, 

ale niezbyt ciężki czy duży, fur-

gon jawi się optymalnym roz-

wiązaniem. Zabudowy kon-

tenerowe nie są bynajmniej 

w odwrocie. Ustępują jedynie 

miejsca innym rozwiązaniom, 

szczególnie w specyfi cznych 

przewozach, np. w farmacji. 

Miejscowe zagęszczenie

Rynek zabudów ulega se-

zonowym wahaniom, wraz 

z zapotrzebowaniem na sa-

mochody. Wspomniane nad-

wozia wszechstronne mają 

powodzenie przez cały rok 

i wielkość produkcji odpo-

wiada dość ściśle falowaniu 

zamówień na samochody. Po-

pyt na pozostałe jest mniejszy 

i nierzadko wpływa na niego 

nie tylko zmienność pór roku 

i przeprowadzanych stosow-

nie do nich prac, ale również 

pojedyncze duże inwestycje, 

np. ze strony dużych przed-

siębiorstw czy instytucji. 

Gdy wznawiane lub intensy-

fikowane są prace budowla-

ne, kupuje się więcej wywro-

tek. Gdy straż pożarna dosta-

je zastrzyk pieniędzy – ogła-

sza przetarg na sprzęt pożar-

niczy, a jego konsekwencją są 

wzmożone dostawy w następ-

nych miesiącach. 

Wyjątkowo udany styczeń 

2012 r. zaznaczył się właśnie 

pewną liczbą zarejestrowanych 

nowych samochodów pożarni-

czych. W danych wybijają się 

również pojazdy do transpor-

tu samochodów oraz pojaz-

dy pomocy drogowej. Widocz-

ne są również podnośniki do 

prac konserwacyjnych i to za-

równo na podwoziach samo-

PRZEGLĄD PRZEGLĄD 
PRODUCENTÓW ZABUDÓWPRODUCENTÓW ZABUDÓW

 F IRMA
ZAKRES USŁUG

chodów dostawczych, jak i lek-

kich ciężarowych. Skala popy-

tu na każdą ze wspomnianych 

zabudów zawiera się w prze-

dziale od kilkunastu do nieco 

ponad 30 sztuk, w przypadku 

pojazdów pożarniczych. Nie 

jest to dużo, na tle innych ro-

dzajów nadwozi, liczonych co 

najmniej w dziesiątkach sztuk, 

ale wartość specjalistycznej za-

budowy wielokrotnie przekra-

cza cenę zwykłego kontene-

ra czy skrzyni. Może się więc 

okazać, że kwoty, jakimi ope-

rują producenci „masowi” 

i „specjalni” są zbliżone. 

Wymierzone

Zabudowy dystrybucyjne, 

choć tak popularne, są szcze-

gólnie wrażliwe na cenę. Uży-

teczność stosowanych w nich 

rozwiązań jest bardzo szyb-

ko weryfi kowana przez ry-

nek. Spójrzmy na nadwozia 

do przewozu napojów. Kil-

kanaście lat temu wydawa-

ło się, że najlepszym pomy-

słem są pojazdy z obniżo-

ną miejscowo podłogą, zasła-

niane żaluzjami. Teraz naj-

więksi dystrybutorzy wybiera-

ją lekkie zabudowy kurtynowe 

z systemem ruchomych be-

lek umożliwiającym bezpiecz-

ny przewóz napojów spako-

wanych w skrzynkach i na pa-

letach. Również wśród chłod-

ni postępuje specjalizacja i za-

miast dużych pojazdów, czę-

ściej zamawia się mniejsze, wy-

godniejsze w dystrybucji miej-

skiej czy w regionach turystycz-

nych, gdzie drogi są wąskie, 

a ruch w sezonie duży. 

Rozwój rynku reklamowego 

sprawia z kolei, że „biały van” 

coraz częściej nie jest biały, ale 

staje się nośnikiem komuni-

katu zachęcającego potencjal-

nych nabywców towaru. Póki co 

nie są u nas oferowane nadwo-

zia dystrybucyjne, które nawią-

zywałyby swoją formą do prze-

wożonego ładunku. Wyjątkiem 

są promocyjne pojazdy jednego 

z producentów napojów energe-

tycznych, ale ich rola transpor-

towa jest mocno ograniczona. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Acord 

Alu Body Bartosz Gmur 

Alutech Zakład Nadwozi Samochodowych 

AMZ Kutno

Auto Chłodnia Marian Piechowiak 

Auto Nadwozia Bednarczyk 

Auto Nadwozia Matczak 

Auto Zabudowy – Olsztyn 

BCC

BMB

Body Plus 

Bummar

BW Auto

Car Frost Servis 

Cargotech Nadwozia Samochodowe 

Cargo-Wit Nadwozia Samochodowe 

Carpol

D.A.C. Zabudowy Samochodowe 

DPR Przemysław Runowski 
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Gniotpol 

Gruau

Hasse Europe

Igloocar 

Iglootruck 

Izotermy TIM

Jegger Łukasz Kasperkowiak 

Kajjad

Kamil Nadwozia

Kastpol 

Kerstner

Konar

Lamar

Mig-Trans Krzysztof Migaj

Miko Cold Car 

Mors-Borek 

Moto Wektor 

Nadwozia Auto Boss

Nadwozia Partner 

Plandex

Zabudowy/usługi:

Pol-Moder 

Pony Auto Polska 

Pryzmat Nadwozia Samochodowe 

PZMOT Rzeszów

Romcar Roman Żołądź 

Spier Polska 

Termotrans

The European Van Company 

Thermo Cars Poznań 

Tramp Trail 

Truck Body

Twormar

Waldi

W.A.S

V-Van Grabowski 

 skrzyniowe kontenerowe furgony serwis pojazdów
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XVIII edycja Międzyna-

rodowych Targów Bu-

downictwa Drogowe-

go Autostrada-Polska w Kiel-

cach będzie trwała od 8 do 

11 maja 2012 r. Autostrada-

Polska, Maszbud i Trafi c-Expo 

to miejsce, gdzie każdego 

roku można znaleźć wszystko 

to, co niezbędne przy budo-

wie dróg ekspresowych i au-

tostrad. Zakres branżowy tar-

gów jest bardzo szeroki – wy-

stawcy prezentują sprzęt i ma-

teriały do budowy dróg, mo-

stów, wiaduktów, tuneli, stacji 

benzynowych; oznakowanie; 

rozwiązania dla infrastruktu-

ry transportu drogowego, ko-

lejowego, lotniczego i wod-

nego. Na stoiskch wystawien-

niczych można zobaczyć pre-

zentacje systemów zarządza-

nia ruchem oraz systemów 

bezpieczeństwa i ostrzegania 

o niebezpieczeństwie, ekrany 

i bariery dźwiękoszczelne 

oraz niezwykle ważne tech-

nologie ochrony środowiska. 

Pełną gamę usług i ofert przy-

gotowują także fi rmy projek-

towe i wykonawcze z branży 

budownictwa drogowego.

Na zwiedzających czeka 

w tym roku bogaty panel kon-

ferencji branżowych. Podję-

te zostaną zagadnienia związa-

ne z innowacyjnymi rozwiąza-

niami w branży drogowo-mo-

stowej oraz budową i utrzyma-

niem sieci drogowej, a także 

bezpieczeństwem technicznym 

maszyn budowlanych i żurawi. 

W tym samym czasie odbę-

dą się również IV Międzynaro-

dowe Targi Transportu Drogo-

wego – Pojazdy Użytkowe RO-

TRA. Podczas tej imprezy pre-

zentowane są samochody cię-

żarowe i dostawcze, naczepy, 

przyczepy, lawety, ciągniki sio-

dłowe, zabudowy wywrotcze, 

kombi, vany, pojazdy specjal-

ne oraz ich niezbędne wypo-

sażenie. Zwiedzający będą mo-

gli skorzystać z doradztwa 

technicznego i porad serwiso-

wych związanych m.in. z dia-

gnostyką. ▐ 

Fot. Targi Kielce

AUTOSTRADĄ 
do Kielc
Firmy z całego świata, reprezentanci największych 
światowych marek i koncernów związanych 
z branżą budownictwa drogowego, kilkaset 
ton sprzętu i ponad 20 tys. zwiedzających, 
czyli Autostrada-Polska. Wystawie towarzyszą 
Międzynarodowe Targi Infrastruktury Traffic-Expo, 
Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych 
i Pojazdów Specjalistycznych Maszbud oraz 
IV Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego 
– Pojazdy Użytkowe ROTRA.
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Ford Transit SportVan wprawia lu-

dzi w zakłopotanie. Niektórzy przy-

krywają je ironią, inni wymądrzają 

się. Kiedy pierwszy punk wyszedł na uli-

cę, było pewnie tak samo. W świecie, gdzie 

działanie wbrew regułom stało się… regu-

łą, SportVan wciąż się wyróżnia. 

Kultura klubowa

Samochód dostawczy na osiemnastoca-

lowych, grafi towych felgach z lekkiego sto-

pu? Samo to wystarcza, aby zawiesić oko 

na Fordzie. Transit ma również białe pasy 

na przedzie, a z tyłu wydech z podwójną, 

lśniącą końcówką. „Klimat” robi też ja-

sne wykończenie lusterek, wlotu powietrza 

i zderzaka pod nim oraz ramek tylnych 

świateł. To wszystko w zwykłym, „ślepym” 

furgonie. Szczególną wymowę tego ro-

dzaju nadwozia – lapidarną, ale tajemni-

czą (w końcu nie wiadomo CO lub KTO 

jest w środku), ceni się w krajach, gdzie lu-

dzie mówią po angielsku. W Ameryce, Au-

stralii czy Wielkiej Brytanii smoluchowa-

te, robocze samochody doczekały się no-

bilitacji. Pod pretekstem polepszenia moż-

liwości transportowych podostawały moc-

ne silniki, a potem już poszło. Felgi, malo-

wanie, luksusowe akcesoria. Wdzianko dla 

zabawy, dla szpanu i na przekór zmaniero-

wanym brzuchaczom zaszytym w Cadilla-

kach i Mercedesach. Furgon ma również tę 

zaletę, że jest stosunkowo lekki i dobry sil-

nik łatwo zmienia go we „fruuugonetkę!!!” 

Transit SportVan jest także odległym 

echem Supervanów Forda, których trzy 

pokolenia były samochodami wyczynowy-

mi uwięzionymi w skórze dostawczaków. 

Ma za sobą kawał historii, cuchnącej spa-

linami i przysmażoną gumą. Poza wszyst-

kim dobrze wygląda i na suchym, i na mo-

krym asfalcie, tak w dzień, jak w nocy. Za-

parkowany przed klubem może być ma-

skotką właściciela lub kogoś z gości. Przy 

tym jest naprawdę praktyczny. 

Margines bezpieczeństwa

SuperVan, jako model z krótkim rozsta-

wem osi (SWB) ma napędzane koła przed-

nie. Korzysta z najmocniejszego silni-

Na mojej ulicy
Dużo koni i mało foteli. Jeśli tak definiować samochód sportowy, wszystko się zgadza.

Skórzana kierownica i dobre wyposażenie w standardzie 
to jedyne wyróżniki SportVana. Producent nie mnoży 
sportowych dodatków wewnątrz kabiny.

Opony niskoprofilowe prezentują 
się charakternie, ale lubią drogi 
gładkie jak stół.
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ka dostępnego w tym wariancie, który ma 

140 KM. W Transitach tylnonapędowych 

czołowy motor ma moc 155 KM. Produ-

cent nie wykoncypował samochodu bez-

kompromisowego. Przedni napęd i 140 KM

to pakiet, który wymaga od kierowcy roz-

sądku, ale nie stawia go przed takimi wy-

zwaniami, jak napędzana oś tylna, która 

może sporo namącić. Zwłaszcza w pustym 

samochodzie, gdy jest niedociążona. 

Najmniejsze z oferowanych nadwozie 

z niskim dachem korzystnie wpływa na 

dynamikę jazdy. Samochód gotowy do 

drogi ma masę 1,6 t. Zwarta karoseria po-

zwala zwinnie poruszać się w gęstym ru-

chu miejskim. Łatwo jest znaleźć miejsce 

do parkowania. Wysokość auta bez ładun-

ku nieznaczenie przekracza 2 m. Podwór-

kowe bramy i wiele parkingów podziem-

nych stoi otworem przed SportVanem. 

Jedynym ograniczeniem są koła. Duże 

felgi oklejone paseczkami opon nie lubią 

dziur, nierównych studzienek i krawęż-

ników. Źle wpływają na komfort jazdy po 

zdewastowanej nawierzchni, a nieuważny 

kierowca może je uszkodzić. 

Charakterystyka diesla w połączeniu 

z zestopniowaniem skrzyni studzą tempe-

rament kierowcy. Ford ma ręczną „szóst-

kę”, przystosowaną do jazdy z pełnym ła-

dunkiem. Oznacza to, że niskie biegi są 

„krótkie”. Żeby szybko rozpędzić auto, 

potrzebna jest dobra praca rąk i nóg. Na 

szczęście skok dźwigni jest krótki, drążek 

sam wskakuje we właściwe miejsce. Nie-

przyjemne jest tylko coś w rodzaju „klika-

nia”, które towarzyszy zmianie biegu. 

Kierownica jest raczej mała, pedały pra-

cują dość sztywno. Położenie urządzeń 

sterowniczych skłania do lekkiego pochy-

lania się w przód i „poganiania” Forda cia-

łem. Można się wciągnąć w dynamiczną 

jazdę. Tym bardziej, że wóz jest zwrotny, 

zachęca do zabawy. Szybkie pokonywanie 

zakrętów nie wytrąca go z równowagi. 

Wrażenia są sportowe, ale pomia-

ry nieubłagane. Do „setki” Transit dobi-

ja dopiero po 12-13 sekundach i to pusty. 

W dzisiejszej dobie jest to wynik przecięt-

ny, choć wśród samochodów dostawczych 

przyzwoity. 

Zachowania furgonetki pil-

nuje ESP, ABS i elektronicz-

ny rozdział siły hamowania 

(EBD). W ruszaniu pod górę 

pomaga system HLA. Hamul-

ce tarczowe są przy obu osiach. 

Gdy chodzi o bezpieczeństwo 

nie ma kompromisu. 

W tempie

Energiczny, sprawny kie-

rowca polubi ten samochód 

i wybaczy mu pewne minusy. 

Kąt, o jaki otwierają się drzwi 

do kabiny, jest trochę za mały. 

Wynika to pewnie z umoco-

wania lusterek wstecznych do 

słupków karoserii, a nie ob-

ramowania drzwi, jak jest to 

w innych autach. W deszczu 

okna boczne parują akurat 

w miejscu, przez które spo-

gląda się na lusterka. Przednia 

szyba jest podgrzewana, co 

rozwiązuje problemy związa-

ne z odraszaniem i odmraża-

niem. Wystrój wnętrza to ty-

powy Transit, choć standardowe wyposaże-

nie SportVana jest wyjątkowo bogate. Obej-

muje klimatyzację, „pełną elektrykę” i natu-

ralnie dobre radio z CD i złączem USB. Kie-

rownica obszyta jest skórą. Dopłaty nie wy-

maga również podwójna kanapa pasażer-

ska oraz automatyczne wycieraczki z czuj-

nikiem deszczu i światła mijania włączające 

się samoczynnie po zmierzchu. Egzemplarz 

na zdjęciach ma kamerę cofania, za którą 

trzeba jednak zapłacić osobno. 

Dodatkowy wydatek należy ponieść 

również na poziome szyny w ładowni. Za 

darmo są tylko oczka w podłodze. Jest ich 

osiem. Kto chce prowadzić tak, jak Sport-

Van na to pozwala, lepiej niech nie żału-

je grosza na systemy mocowania ładun-

ku i to solidne. Tylny zderzak ze stopniem 

też należy zamówić osobno. Za to „pakiet 

ochronny”, czyli gumowa wykładzina pod-

łogi i „boazeria” zasłaniająca do połowy 

ściany ładowni są w standardzie. 

Transit SportVan umie podnieść po-

ziom adrenaliny i nie wtapia się w szary sze-

reg aut zaparkowanych przy chodniku. Do 

wyboru są cztery kolory lakieru: niebieski, 

czerwony, czarny lub biały z odpowiednio 

dobranymi pasami. Jako wizytówka wła-

ściciela, za którą będą wzdychać nie tylko 

dzieciaki z okolicy, i kompaktowa maszyna 

przesyłowa, jest nie do zastąpienia. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

Ford Transit 260 SWB SportVan

Dmc (kg) .....................................................................2600
Masa własna (kg) ........................................................1635
Ładowność (kg) ............................................................965
Objętość ładowni (m3) ..................................................6,52
Długość ładowni (mm) ................................................2582
Maksymalna szerokość ładowni/między 
nadkolami (mm) .................................................1762/1370
Maksymalna wysokość ładowni (mm) ........................1430
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ...............537
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
Tylnych .............................................................1540×1370
Bocznych ..........................................................1030×1352
Rozstaw osi (mm) .......................................................2933
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........4863/1974/2097
Średnica zawracania (m) .............................................11,4
Liczba miejsc .................................................................... 3
Silnik ..................................................... Duratorq 2,2 TDCi
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemność (cm3) .........................................................2198
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ..............140/103/3500
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ...............350/1800÷2400
Skrzynia biegów............................... manualna, 6-biegowa
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s) ......................... około 12
Prędkość maksymalna* (km/h) ....................................... bd
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ................................ 8,1
Gwarancja** ............................................................... 2 lata
Przeglądy ....................................... co 2 lata lub 50 tys. km
Cena wersji podstawowej (zł netto) .......................103 830

* według danych producenta
**elementy stylizacyjne nadwozia dostarczone przez firmę MS De-
sign są objęte gwarancją ich producentów

Krótki Transit nie bije rekordów w dźwiganiu ciężarów czy wielkości 
ładowni. Jednak zwarta sylwetka pomaga szybko przemierzać arterie 
i zaułki, a niski próg załadunku przyspiesza przerzucanie towaru.

Podwójna końcówka rury wydechowej bardziej wygląda 
niż brzmi. Ford poskąpił na efekty akustyczne, 
zapewne świadomie. Transit to jednak auto użytkowe. 

www.truck-van.pl

4/2012 39TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest



Caddy i Evalia: on i ona, święto przeci-

wieństw. Same nazwy wskazują mi-

mowolnie, że samochody te pocho-

dzą z różnych światów. Tak rzeczywiście 

jest. Volkswagen zmitrężył, ale gdy w koń-

cu pokazał małe auto dostawcze, stało się 

ono sumą najbardziej aktualnych rozwią-

zań. Przewidywalną i niezawodną. A Nis-

san? Zaryzykował. Po szumnych zapowie-

dziach wprowadził samochód na wskroś 

tradycyjny, choć nowocześnie opakowany 

i na tle konkurentów o podobnych możli-

wościach – nietuzinkowy. Tak się bowiem 

porobiło w dostawczym świecie, że skrom-

na furgonetka, w której się wysoko siedzi, 

jest w lekkim segmencie ewenementem, 

choć lata temu była normą. 

Czym chata bogata

Mimo odmiennych sylwetek oba samo-

chody są pod każdym niemal względem 

porównywalne. Masa własna każdego nie 

przekracza 1,5 t, długość wynosi 4,4 m, ba-

gażnik ma pojemność od 900 l do około 

3 m3, jeśli złożyć tylne siedzenia. Otóż to! 

Siedzenia. Caddy ma pięć miejsc. Gdy chce 

się wozić więcej osób, trzeba zamówić dłuż-

szego o blisko pół metra Caddy Maxi. Tym-

czasem Nissan w ramach jednego i tego sa-

mego modelu oferuje wariant pięcio- lub 

siedmiomiejscowy. To jedna z zalet karose-

rii z rozciągniętym na przedzie przedziałem 

pasażerskim. Choć na to nie wygląda, wy-

sokość obu aut jest bowiem podobna: Cad-

Na rozstaju dróg
Osobowe wersje samochodów dostawczych powinny 
rzucać na kolana wszystkich dzieciatych i zorientowanych 
praktycznie. Czy tak jest zawsze?

dy jest niższy o niespełna 1 cm. W dwubry-

łowej karoserii Volkswagena siedzi się jed-

nak nisko, za silnikiem, jak w aucie osobo-

wym. Tymczasem Nissan proponuje pozy-

cję raczej wyprostowaną, krzesełkową, a ka-

bina i komora silnika przenikają się w jego 

jednobryłowym nadwoziu. 

Tyle wynika z ogólnej budowy oby-

dwu aut. Wystrój i stylizacja wnętrza do-

starczają całkiem odmiennych odczuć. 

W tym wypadku to Caddy wychodzi na 

prosty wóz dostawczy. Choć w naszym po-

równaniu bierze udział druga co do luk-

susu wersja Comfortline, narzuca się su-

Srebrzyste wstawki znakomicie dopełniają nowoczesną formę tablicy rozdzielczej Nissana. Ze schowkami 
jest jednak skromnie. W Caddy oddycha się tradycją, ale miejsca na drobiazgi też mało.
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jest wysoki próg, który trzeba przekro-

czyć. Nissan ma płaską podłogę, w cało-

ści pokrytą dywanikiem. Wewnątrz nie 

brakuje kieszeni, ani otworów na kubki 

w żadnym z aut. Tapicerki mają „użytko-

wą” fakturę. Są gładkie, o gęstym splocie 

i stonowanej popielatej kolorystyce. Bru-

du nie widać, a plamy można dość łatwo 

sczyścić. 

W Volkswagenie jest dużo powietrza 

nad głową. Nissan pozwala za to „patrzeć 

z góry” na auta obok. 

Czego oczy nie widzą

Przepastny bagażnik Caddy jest zasło-

nięty od góry składaną, porządną półką. 

Fotele drugiego rzędu można złożyć bez 

większego wysiłku. Wówczas mamy do 

dyspozycji ładownię o imponującej wiel-

kości. Otwór drzwi również jest duży, ale 

montowana w standardzie klapa jest nie-

poręczna, choć wygląda bardzo efektow-

nie. Poza tym praktycznie uniemożli-

wia przewóz ładunków dłuższych niż ła-

downia. Zwykłe, otwierane na boki dwu-

rowość wykończenia. Volkswagen jest 

sztampowy, szarobury, pozbawiony gra-

ma blichtru. Może poza wykończeniem 

kierownicy i lśniącymi obwódkami „ze-

garów” i pokręteł. Evalia, która w gamie 

NV200 gra pierwsze skrzypce, dalece róż-

ni się wykończeniem od skromniejszych, 

„roboczych” wariantów. Styliści wzbogaci-

li ją o akcenty futurystyczne, które dosko-

nale dopełniają oryginalnie ukształtowane 

wnętrze. Wystarczyło wykonać część ele-

mentów z półmatowego, srebrzystego two-

rzywa. Nader efektowne są „kosmiczne” 

przyciski na kierownicy. 

Drzwi przesuwane po obu stronach 

należą do standardu zarówno w Evalii, 

jak i w Caddy Comfortline. Do Nissa-

na wsiada się nieco wygodniej. W Caddy 

Aby wejść do Nissana trzeba się wspiąć. Do Volkswagena „wpada się” przez wysoki próg. 
Siedzenia są jak ławki, ale nie męczą.

Składane na boki fotele Nissana to niezwykłe, ale praktyczne rozwiązanie. Wóz ma siedem miejsc i duży bagażnik na zawołanie. Pięcioosobowy Volkswagen 
wyróżnia się przepastną, chronioną przed wzrokiem przechodniów ładownią. W obu autach są uchwyty do mocowania lin czy pasów, ale w małej liczbie. 

www.truck-van.pl
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Plusy i minusy

 Nissan NV200 Evalia
Siedem miejsc
Zgrabna sylwetka
Pomysłowy sposób powiększenia bagażnika 

Mało schowków na tablicy rozdzielczej
Widoczność ograniczona przez szerokie 
przednie słupki
Hamulce bębnowe z tyłu 

Volkswagen Caddy Comfortline
Intuicyjna obsługa
Praktyczne wnętrze
Wygodna półka zasłaniająca 
bagażnik

Układ napędowy bez rewelacji
Oschły styl
Relatywnie wysoka cena

Dane techniczne Nissan Volkswagen 
 NV200 Evalia Caddy Comfortline
Dmc (kg) 2030 2264
Masa własna (kg) 1411 1473
Obj. bagażnika minim./maks. 
po złożeniu siedzeń (m3) 0,9/2,9 0,9/3
Liczba miejsc 7 5
Rozstaw osi (mm) 2725 2681
Długość/szerokość/wysokość (mm) 4400/1695/1860 4406/1794/1853
Średnica zawracania (m) 11,1 11,1
Silnik 1,5 dCi 1,6 TDI
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 1461 1598
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 89/66/4000 102/75/4400
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) 200/1750 250/1500-2500
Skrzynia biegów ręczna, 5-biegowa ręczna, 5-biegowa
Prędkość maksymalna* (km/h) 158 168
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 5,3 5,7
Cena wersji podstawowej (netto) 68 854 75 354
Gwarancja 3 lata lub 100 tys. km 2 lata
Okresowe przeglądy (km) 30 tys. 20 tys.
Wartość RV po 3 latach eksploatacji 
i przejechaniu 120 tys. km** bd 51,9%

* według danych producenta 
** Źródło: Eurotax

ki temu można wykorzystać pełną długość 

ładowni: od progu do drugiego rzędu fote-

li. Nie ma również problemu z wyjmowa-

niem i przechowywaniem siedzeń, a pod-

czepione do ścian w połowie ich wysoko-

ści nie ograniczają znacząco miejsca na ła-

dunek. Przynajmniej dopóki nie wieziemy 

serwantki po babci. 

Bagażnik można powiększyć maksy-

malnie po złożeniu drugiego rzędu foteli. 

skrzydłowe drzwi łatwiej od biedy zabez-

pieczyć, gdy chce się przewieźć wiosło czy 

drabinę. 

Nissan również ma klapę i dzieli 

z Volkswagenem wszelkie niedogodno-

ści z nią związane. Ponieważ ma trzy rzę-

dy foteli, bagażnik można zwiększyć „na 

dwa razy”. Tu ciekawostka: dwa siedzenia 

z tyłu składa się do góry i na bok. W tej 

pozycji przytrzymywane są paskami. Dzię-

Klapa z tyłu – równie elegancka, co niepraktyczna. Nissan jest w oryginalnym odcieniu 
metalicznego turkusu. Volkswagen ma ciekawy lakier śliwkowy. Oba kolory rzadko widuje 
się na samochodach dostawczych.

Ponieważ droga do osiągnięcia celu, 
czyli nagrody głównej jest długa (trwa kil-
ka miesięcy), Inter Cars postanowił obda-
rować aktywnych klientów nagrodami do-
datkowymi, które z pewnością przydadzą 
się w praktycznej pracy każdego warszta-
tu. Dystrybutor przygotował dodatkową pro-
mocję pod nazwą „Po drodze do Gali”. Jest 
to akcja specjalna w ramach Gali Mistrzów 
Warsztatu, w której są do zdobycia dodat-
kowe nagrody: laptopy, bony zakupowe 
oraz smartfony. 

W drodze 
do wygranej
Gala Mistrzów Warsztatu 
będzie podsumowaniem 
promocji organizowanej 
dla klientów Inter Cars SA. 
Promocja trwa od 1 lutego 
do 15 maja 2012 r. 
Zwycięzcy akcji spotkają się 
w Karpaczu (15-17.06.2012 r.) 
skąd najlepsi wyjadą 
Fordami Fiesta.

Na stronie www.GMW.intercars.com.pl 
każdy może sprawdzić swój „stan konta” 
i dowiedzieć się, ile dzieli go od wygranej. 
Informacje te można też otrzymać za po-
średnictwem infolinii: 801 80 20 20. ▐

Fot. Inter Cars

www.truck-van.pl

4/201242 TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest



Evalia ma maksymalnie 2,9 m3 pojemności 

ładunkowej, natomiast Caddy 3 m3. 

Wóz albo przewóz

Obłe, mięsiste ukształtowanie karoserii 

i rozbudowane progi sugerują, że Caddy 

jest nadzwyczaj bezpieczny. Rzeczywiście, 

ale Nissan również ma się czym pochwa-

lić, o czym świadczy zbliżona masa wła-

sna. Newralgicznymi elementami sztyw-

nej klatki bezpieczeństwa są w obu au-

tach podłogi oraz rozbudowane słupki A 

i B. Odległość między zderzakiem, 

a pierwszym rzędem foteli jest w Caddy 

większa niż w Evalii. Jednak w Nissanie 

siedzi się wyżej i siła ewentualnego ude-

rzenia „idzie dołem”, gdzie przejmuje ją 

wzmocniona podłoga. Zawieszenie przed-

nie i tylne Evalii mocowane jest za pomocą 

elastycznych przekładek do ram pomocni-

czych, co korzystnie wpływa na komfort 

jazdy. Z przodu są kolumny McPhersona, 

z tyłu resory piórowe. Analogicznie zbu-

dowane zawieszenie ma Volkswagen. Cad-

dy ma jednak hamulce tarczowe przy obu 

osiach, a Evalia tylko z przodu. Z tyłu są 

„bębny”. W obydwu autach do standardu 

należy ABS i ESP. 

Silniki brzmią znajomo. Volkswagen 

ma TDI w wersji o mocy 102 KM, wy-

starczającej do zmagania się z prozą życia. 

Nissan „gada” po francusku, dieslem dCi 

z Renault, który osiąga moc 89 KM. Każdy 

z silników współpracuje z pięciobiegową 

przekładnią manualną. Zapewniają osiągi 

niedrogich aut kompaktowych. 

Caddy zachowuje się jak każdy inny 

Volkswagen, choć komfort akustyczny jest 

niższy niż w modelach osobowych. Nissan 

Evalia wychodzi na plus w konfrontacji 

z innymi NV200. Wydaje się cichszy, na-

wet w porównaniu z wariantem benzyno-

wym. Jego „dostawcze” korzenie są mało 

widoczne, zwłaszcza dla osób obcujących 

dużo z minivanami. 

Skoro padło już to słowo: minivan, war-

to przypomnieć rolę, jaką odgrywają „oso-

bowe dostawcze”. W zamyśle twórców są 

alternatywą dla dużych, pojemnych va-

nów, niektórych SUV-ów i „crossoverów”, 

czyli wszystkiego pośrodku. Alternatywą 

tańszą, ale pod pewnymi względami prak-

tyczniejszą, chociażby dlatego, że w karo-

serii tapicerowanej zgrubnymi materiała-

mi nie żal wozić rzeczy ciężkich, brudnych 

czy mokrych i maksymalnie wykorzy-

stywać dostępną objętość nadwozia. Eva-

lia udanie naśladuje minivana i rzeczywi-

ście może być jego skromniejszym, ekono-

micznym wariantem. Nie tylko ze wzglę-

du na kompaktowe wymiary, ale też zasto-

sowany silnik wysokoprężny o umiarko-

wanej mocy i zapotrzebowaniu na paliwo. 

Firma oferuje w standardzie kamerę cofa-

nia, co może ośmielić mniej wprawionych 

kierowców. Caddy to „klasa sama dla sie-

bie”, a czy to pochwała, czy przygana każdy 

musi odpowiedzieć sobie sam. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka
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Jubileusz 15-lecia rodzinnego biz-

nesu państwo Olszewscy uczci-

li kolejnymi sukcesami. Pierwszym 

jest kontynuowany nieprzerwanie od 

5 lat wzrost produkcji – 2011 r. zamknę-

li sprzedażą 1205 autobusów i trolejbu-

sów (85 szt. więcej względem 2010 r.). 

Drugi to utrzymanie tradycyjnie już czo-

łowej pozycji na rynku polskim (łącz-

nie 516 dostarczonych pojazdów, naj-

więcej w historii firmy) oraz pierwsze-

go miejsca wśród eksporterów do Nie-

miec (248 Solarisów – równe 10% udzia-

łów tamtejszego rynku. Trzecim, a wła-

ściwie koronnym osiągnięciem 2011 r. 

(i zarazem 15 lat obecności w produkcji 

taboru komunikacji miejskiej) była je-

sienna (w Kielcach i Kortrijk) premiera 

elektrobusu.

Długa i kosztowna droga

Im dalej w prąd, tym trudniejsze wy-

zwania. Urbino Electric został zaprezen-

towany prawie 4 lata wcześniej niż zapo-

wiadał to w 2008 r. Krzysztof Olszew-

ski. Udało się ująć masy pojazdu na ma-

Trzy ścieżki
W Bolechowie Solaris planuje budowę toru testowego złożonego z trzech 
ścieżek – dla autobusów, trolejbusów i tramwajów. Właśnie tymi torami firma 
wchodzi w 16. rok działalności.

Praktyczne testy Urbino Electric Solaris chciałby zgrać w czasie z piłkarskimi mistrzostwami Euro 2012. Testerem byłoby 
MPK Poznań – przewoźnik, którego zamówienie z 1996 r. legło u podstaw założenia fabryki w Bolechowie i który blisko 2 lata 
prowadził próby eksploatacyjne tramwaju Tramino (a także jako pierwszy zdecydował się na jego zakup).

teriale części poszycia bocznego, szyb, 

podłogi i siedzeń oraz eliminacji silni-

ka spalinowego wraz z niezbędnymi do 

jego działania płynami eksploatacyjnymi 

i paliwem (Truck & Van 10/2011). Jed-

nak ważące 1400 kg akumulatory skut-

kują (jak podaje producent) 750 kg nad-

wagi. „To bardzo wysilona konstruk-

cja” – przyznał Krzysztof Olszewski. Ale 

wciąż z klasycznych materiałów. Droga 

do zapowiadanego na 2015 r. Lekkiego 

Autobusu Miejskiego jest długa, a przede 

wszystkim kosztowna i jak zauważa wła-

Odchudzone o 1,5 kg siedzenia 
pasażerskie od tego roku staną 
się standardem we wszystkich 
produkowanych autobusach 
– omawiając tę modernizację 
państwo Olszewscy zauważyli, 
że zwłaszcza krajowi odbiorcy 
obstają przy elegantszych, 
ale zdecydowanie trudniejszych 
do utrzymania przy masowych 
przewozach siedzeniach 
z wkładką tapicerską.

ściciel Solarisa, pytanie, czy społeczeń-

stwo będzie chciało za to zapłacić, pozo-

staje otwarte.

W prototypowym elektrobusie prą-

du wystarcza na 100 km. To minimum 

dziennego przebiegu autobusu komuni-

kacji miejskiej, który średnio oscyluje 

na poziomie 200÷300 km. Zanim uda 

się uzyskać taki zasięg, Solaris propo-

nuje rozmieszczenie stacji ładowania na 

krańcach linii komunikacyjnych lub za-

stosowanie procedury etapowej wymia-

ny baterii. Rozważa też wprowadzenie 

4/201244 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plAUTOBUSYAUTOBUSYPrezentacjaPrezentacja



agregatu spalinowego do układu ogrze-

wania, gdyż w swej czysto elektrycznej 

wersji silnie obciąża on bilans energii. 

Byłby to jednak koncepcyjnie istotny 

wyłom w ambitnej idei elektrobusu.

A jednak diesel

Na torowiskach Poznania widać już na-

tomiast efekty prawie dwuletniej konse-

kwentnej pracy nad prototypem tram-

waju Tramino. Seria 45 szt. mode-

lu S105p powstała w ścisłej współpracy 

z ich użytkownikiem – Miejskim Przed-

siębiorstwem Komunikacyjnym. W po-

równaniu z premierowym S100 m.in. wy-

równano płaszczyznę boków pojazdu (li-

kwidacja podcięcia na dole przyniosła do-

datkowych 30 miejsc pasażerskich), świa-

tło drzwi dwuskrzydłowych powiększono 

z 1300 do 1500 mm, a minimalna szero-

kość przejścia wzdłuż wagonu po aran-

żacji wnętrza wynosi 750 mm. Oświetle-

nie zewnętrzne i wewnętrzne wykonano 

w technologii LED, tramwaj przystosowany 

jest też do instalacji superkondensatorów 

służących do odzysku energii z hamowa-

nia. Jan Firlik, dyrektor Pionu Przewozów 

Tramwajowych w Poznaniu poinformował, 

że przy przebiegu pierwszych 80  000 km 

współczynnik gotowości technicznej Tra-

mino oscylował na poziomie 99%.

Ubiegły rok przyniósł też sprzedaż 

500. egzemplarza Solarisa Trollino. Na-

leżał on do serii 30 szt. zakontraktowa-

nych przez MPK Lublin. Dwa pozosta-

łe polskie miasta z siecią trolejbusową 

– Gdynia i Tychy też eksploatują Solarisy 

podobnie jak przewoźnicy w 14 krajach 

Europy. Najwięcej – ponad 100 jeździ 

Zaprojektowany dla Veolia Transdev w Paryżu 18 metrowy autobus z nadwoziem o podwyższo-
nym standardzie (tzw. BHNS) od ub. r. znalazł się w ofercie Solarisa jako Urbino Metro Style. 
Koncepcja tego stylizowanego na tramwaj nadwozia będzie wykorzystana m.in. przy dostawie 8 szt. 
Trollino dla Salzburga oraz przy budowie dwuprzegubowego autobusu systemu BRT dla Austrii. 

w Czechach, skąd pochodzi zresztą 

większość stosowanych w Trollino silni-

ków trakcyjnych (Skoda Electric).

Wolumen sprzedaży poszczególnych 

rodzajów taboru Solarisa w ciągu 15 lat 

działalności (ponad 8000 autobusów od 

1996 r., ponad 500 trolejbusów od 2001 r.

i ok. 100 hybryd od 2006 r. oraz seria 

45 tramwajów od 2011 r.) studzi fanta-

zje – diesel (czy też silnik spalinowy za-

silany gazem) jeszcze nie umarł. Sko-

ro wiodący producenci silników wy-

sokoprężnych już przygotowali wer-

sje Euro 6... Skoro po 8 latach przerwy 

Solaris odnowił kontakty z MAN-em,

od którego będzie otrzymywać jednostki 

wyśrubowane do nowej normy... Jak do-

tąd Krzysztof Olszewski celnie typował 

strategie i zapewne dlatego prowadzi fir-

mę trzema torami. ▐

Jan Getter
Fot. Solaris

infolinia: 801 80 20 20                 www.intercars.com.pl

szkolenia.intercars.com.pl

Gwarancją jakości są nasi dostawcy

Biała Podlaska – 83/342-44-18    Bielsko-Biała – 33/485-35-20    Białystok – 85/664-45-92    Błonie – 22/731-13-73    Bydgoszcz – 52/327-94-20
Ciechanów – 23/673-01-81    Częstochowa – 34/360-82-16    Czosnów – 22/714-11-81    Chełm – 82/564-71-85    Dąbrowa Górnicza – 32/639-98-57    
Elbląg – 55/233-25-83    Gdańsk – 58/320-61-39    Gdynia – 58/783-20-90    Gliwice – 32/270-44-68    Gorzów Wlkp. – 95/733-03-54    Grudziądz – 56/643-17-61    
Grójec – 48/670-29-07    Inowrocław – 52/354-06-80    Janki – 22/735 89 75    Jelenia Góra – 75/754-85-51    Jarocin – 62/505-48-83    Kalisz – 62/501-62-80    
Katowice – 32/605-67-60    Kielce – 41/343-23-60    Kłodzko – 74/865-91-46    Komorniki – 61/899-44-55    Konin – 63/244-65-72    Koszalin – 94/347-19-74    
Kraków – 12/682-11-06    Krosno – 13/420-04-45    Kutno – 24/254-96-79    Kokoszkowy k/ Starogard Gdański – 58/300 64 20    Legionowo – 22/767-53-96
Leszno – 65/528-71-16    Lublin – 81/718-43-10    Lublin – 81/531-00-70    Łomża – 86/218-01-80    Łódź – 42/677-70-07    Mysłowice – 32/786-47-20    
Nowy Sącz – 18/414-14-97    Nowy Targ – 18/261-17-14    Olszewo-Borki – 29/769-18-44    Olsztyn – 89/532-99-71    Opole – 77/403-06-53    
Ostróda – 89/678-94-42    Ostrowiec Świętokrzyski – 41/247-57-60    Piaseczno – 22/716-08-47    Piotrków Trybunalski – 44/646-63-65    Płock – 24/267-40-
02    Poznań – 61/846-05-86    Pruszków – 22/739-26-08    Puławy – 81/465-25-62    Pułtusk – 23/691-92-40    Racibórz – 32/414-91-58    Radom – 340-60-07    
Rybnik – 32/423-72-24    Rzeszów – 17/865-97-20    Sandomierz – 15/833-38-54    Siedlce – 25/633-46-50    Sierpc – 24/236-02-80    Słupsk – 59/848-62-11    
Sochaczew – 46/863-94-00    Sosnowiec – 32/290-13-57    Szczecin–Zimowa 4 – 91/880-23-21    Szczecin–E.Plater 7 – 91/431-11-95    Starachowice – 
41/273-04-15    Świdnica – 74/850-00-71    Tarnów – 14/628-42-46    Tomaszów Mazowiecki – 44/726-17-58    Toruń – 56/657-72-78    Tychy – 32/779-90-10    
Wałcz – 67/250-40-20    Warszawa–Annopol – 22/519-93-12    Warszawa–Płowiecka – 22/517-92-92    Warszawa–Powsińska – 22/651-86-53    Wejcherowo 
– 58/573-90-04    Wrocław–AK – 71/797-77-33    Wrocław–Graniczna 8c – 71/385-94-91    Wieliczka – 12/278-64-34    Wieluń – 43/843-79-76    Wołomin, Nowe 
Lipiny – 22/517-92-32    Wyszków – 29/743-17-04    Zamość – 84/677-58-10    Zielona Góra – 68/476-50-50    Zgierz – 42/714-14-33

Szkolenia techniczne dla rynku ciężarowego

Asortyment na miarę ciężarówki

www.truck-van.pl
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Pod koniec marca zakończyliśmy już 

drugi cykl spotkań transportowych, 

tym razem zatytułowany: „Jak zara-

biać więcej? Jak inwestować właściwie?”. 

Byliśmy w Święcicach k. Warszawy, Bia-

łymstoku, we Wrześni k. Poznania, Kra-

kowie i we Wrocławiu. Rozmawialiśmy 

o oszczędnościach, ale nie pod kątem ob-

cinania wydatków, a racjonalnego inwesto-

wania w takie produkty, które zamiast ge-

nerować kolejne koszty, przyczynią się do 

powiększania wpływów. 

Gorący temat: rosnące ceny paliw, nie 

pozostawia wyboru. Trzeba zacząć dzia-

łać w kierunku złagodzenia skutków pod-

wyżek, a tym samym zmniejszenia kosz-

tów utrzymania fl oty pojazdów. Kurczą-

ce się marże na rynku transportowym tyl-

ko podgrzewają atmosferę. W tej sytuacji 

warto przeanalizować wszystkie koszty, ja-

kie ponosi fi rma w związku ze swoją dzia-

łalnością i sprawdzić, gdzie można zaosz-

czędzić.

W tej walce nie należy jednak zapo-

minać o zmieniającym się prawie, które 

w sposób znaczący wpływa na działalność 

transportową. Nieznajomość przepisów 

nie zwalnia z obowiązku ich przestrzega-

nia. Trzeba być na bieżąco, dlatego tema-

tykę kosztową uzupełniały zagadnienia 

prawne. 

Do współpracy zaprosiliśmy fi rmę 

MAN Truck & Bus Polska, która na przy-

kładzie MAN TGX Effi  cientLine, przed-

stawiła możliwości zaoszczędzenia nawet 

do 3 litrów paliwa na 100 km. Pojazd to 

również odpowiednie ogumienie. Dlatego 

przedstawiciele z fi rmy Michelin przeko-

nywali do korzystania z czerech żyć opony 

i wykazywali, jak dużo dzięki temu można 

zyskać. Kolejnym krokiem w walce o niż-

sze rachunki za paliwo jest skorzystanie 

z możliwości, jakie daje karta paliwowa. 

Firma DKV szczegółowo przedstawiła 

konkretne oszczędności, które można wy-

generować, zostając jej klientem.

Oprócz tego fi rma TimoCom zaprezen-

towała swoje najnowsze oprogramowanie 

i przedstawiła zabezpieczenia, które mają 

chronić uczestników elektronicznej giełdy 

transportowej przed nieuczciwymi kon-

trahentami. A do zalet najnowszych osią-

gnięć z dziedziny informatyki, które przy-

czyniają się nie tylko do oszczędności 

w fi rmie transportowej, ale również 

usprawniają jej działanie i poprawiają kon-

kurencyjność na już i tak dość trudnym 

rynku, przekonywała fi rma InterLan, pre-

zentując swój program Speed. 

Nieznajomość prawa może również 

kosztować. I to nie mało. Uczestnicy na-

szych spotkań mogli zapoznać się z ostat-

nimi zmianami, jakie zaszły w ustawie 

o transporcie drogowym i prawie o ruchu 

drogowym, które szczegółowo objaśniał 

Łukasz Chwalczuk, ekspert Kancelarii 

Prawnej Iuridica. Natomiast jak nie popeł-

niać błędów w związku z rozporządzeniem 

561 (o czasie pracy kierowcy) i co zrobić, 

żeby nie utracić licencji do prowadzenia 

działalności transportowej przestrzegała, 

Iwona Szwed z Biura Prawnego Arena 561. 

Nasze spotkania kończyło wystąpie-

nie Jerzego Różyka z kancelarii CDS, któ-

ry wskazał najczęściej spotykane zapisy 

w umowach o ubezpieczenie OCP, które 

powodują, że odszkodowanie za powstałą 

szkodę nie jest wypłacane przez ubezpie-

czyciela. 

Podczas naszych spotkań ze środowi-

skiem transportowym staraliśmy się zwró-

cić uwagę na kluczowe elementy, które 

w sumie mogą przyczynić się do uspraw-

nienia działalności biznesowej, ogranicza-

jąc koszty i poprawiając konkurencyjność. 

Nasi eksperci przez cały czas byli do dys-

pozycji uczestników. Odpowiadali na in-

dywidualne pytania, rozwiązywali proble-

my, doradzali. Wspólnie spędzony dzień 

kończyło losowanie niespodzianek ufun-

dowanych przez naszych partnerów.

Ale to jeszcze nie koniec. Już 17 kwiet-

nia odbędzie się kolejne spotkanie z tego 

cyklu, tym razem w Sosnowcu pod-

czas Targów Transportu, Spedycji i Logi-

styki SilesiaTSL Expo. A potem następ-

ne: w Szczecinie (24 kwietnia), Gdańsku 

(15 maja) oraz Rzeszowie (22 maja). Ser-

decznie zapraszamy wszystkich, którzy 

chcą usprawnić swoją działalność i unikać 

błędów prawnych oraz szukają rozwiązań, 

które pozwalają ograniczyć koszty i przy-

czynią się do większych zysków.

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka
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SPOTKANIA TRANSPORTOWE: 
„Jak zarabiać więcej? Jak inwestować właściwie?”

Kosztowa wyliczanka

Więcej o naszych spotkaniach 
w TSL Biznes 4/2012. 

Zapraszamy do lektury.

Pięć lokalizacji i prawie 500 zgłoszeń. 
Nie ma wątpliwości. Transportowcy są żądni wiedzy 
i nie szczędzą czasu na jej zdobywanie.

MAN TGX w ekonomicznej wersji 
EfficientLine towarzyszył nam podczas 
wszystkich pięciu spotkań. Zainteresowani 
mogli dokładnie go obejrzeć i umówić się na 
jazdy próbne.

www.truck-van.pl
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