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UDZIAŁ BEZPŁATNY 

(liczba miejsc ograniczona)

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

W ramach Spotkania zapewniamy bezpłatnie lunch 

oraz przerwy kawowe. 

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

działać efektywniej, zmniejszać koszty i przynosić większe zyski.

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

wpływają na koszty funkcjonowania działu 
transportu i firmy przewozowej?

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

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

i wydajność firmy transportowej?
> jak zarabiać więcej?

Chcesz zwiększyć 
wydajność i zyskowność 

swojej firmy 
transportowej? 

Chcesz w sposób mądry 
i przemyślany ograniczyć 

koszty działalności 
transportowej?

W cyklu prelekcji przygotowanych przez naszych partnerów 

poznasz rozwiązania, które pozwolą zwiększyć efektywność 

i konkurencyjność Twojej firmy.

Dodatkowo  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.

Ostatnie dwa terminy i lokalizacje 

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
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Pod
naporem
Coraz częściej słyszymy o tzw. „downsizingu”, co wprost można tłumaczyć jako 

„zmniejszanie rozmiaru”. W motoryzacji takie określenie stosuje się, gdy silnik o większej 

pojemności zastępuje się mniejszym, ale z zachowaniem tych samych parametrów. 

Producenci stosują ten zabieg, aby dostosować silniki do wymogów ekologicznych 

i jednocześnie zapewnić swoim klientom niższe zużycie paliwa. Brzmi dobrze, 

choć skojarzenia z angielskim słowem są raczej negatywne. Niestety tego typu rozwiązania 

techniczne niosą też za sobą pewne oba-

wy. Powszechnie wiadomo, że „downsi-

zingowane” jednostki napędowe mają 

skomplikowaną budowę, a ta znowu 

pociąga za sobą większe ryzyko awarii 

i wyższy koszt napraw. Również ich trwa-

łość może okazać się niezadawalająca.

Czy to oznacza, że nowoczesny silnik 

w samochodzie dostawczym może 

rozczarować? Wszystko zależy 

od świadomości kierowcy. Świat idzie 

na przód i użytkownicy aut, też muszą 

dotrzymać mu kroku. Wysiłki inżynierów 

mogą nie przynieść pożądanych efektów, 

jeżeli kierowca nie będzie wiedział, 

jak sobie radzić z nowym autem. 

Producenci przewidując takie problemy, 

zrobili krok w stronę użytkownika. 

Obok zegarów umieszczają ikonki, 

które podpowiadają, kiedy zredukować 

bieg, a kiedy warto go zmienić na wyższy. 

Stosowanie się do wskazówek elektronicz-

nego sufl era ma przynieść zapowiadane oszczędności w postaci niższego spalania.

Nowinki, nowinkami, a życie życiem. Większość kierowców tylko się denerwuje i ignoruje 

wskazania komputera. Gdyby ściśle się do nich stosować, wyprzedzanie na naszych drogach 

byłoby bardzo trudne. Ponieważ komputer pilnuje, aby obroty były optymalne, każe zmieniać 

biegi, w ocenie kierowcy zbyt szybko lub redukować zbyt późno, co pogarsza komfort jazdy. 

W efekcie każdy jeździ, jak umie… 

I jeszcze jeden problem. Jeżeli założymy, że w wyniku wysilenia silników, oprócz niższego 

spalania, dostajemy w pakiecie krótsze życie pojazdu, to jak to się ma do ekologii, 

w imię której całe to zamieszanie powstało? Podczas produkcji aut też następuje emisja dwu-

tlenku węgla, a im krótsze życie pojazdu, tym więcej nowych trzeba wyprodukować… 

W imię troski o środowisko? ▐
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Wyzwanie. Fiat Doblò Work Up ...........42

Inwestycja z potencjałem ....................44

Siłacz za kabiną ..................................34

Kässbohrer zaprasza 
na „Stację Paliw” .................................38

Fajrant? Ale nie od myślenia! ..............14
Przegląd pojazdów budowlanych ........14

Grubo...................................................16
Silna grupa. 
Iveco Construction Tour 2012 .............18
35 Keraxów zadba 
o porządek w Rosji ..............................20
Lander dla wymagających ...................20

Postępuje specjalizacja .......................22
Przegląd producentów zabudów 
i naczep budowlanych .........................23
Frontem do klienta. 
Faymonville MAX Trailer .....................26

Test

Ogumienie

Test

Serwis

BUDOWLANEBUDOWLANE

PRODUKTPRODUKT

DOSTAWCZEDOSTAWCZE

MAGAZYNMAGAZYN

Mały nie musi być gorszy! 
Wywrotka Feber Model 2012 ..............28

www.truck-van.pl

5/20124 TruckTruckVanVan&

SPISSPISTreściTreści





Często można się spotkać ze stwierdze-

niem, że kierowcom przewożącym 

żwir czy beton nie są potrzebne żadne 

wygody, bo operują na krótkich dystansach. 

Tymczasem muszą oni jeździć po kiep-

skich drogach, w hałasie i dużym zapyleniu, 

a na budowie trzeba wykonywać znacznie 

więcej manewrów, często w ograniczonej 

przestrzeni i przy dużym natężeniu ruchu. 

Wtedy znacznie łatwiej można docenić 

precyzyjny układ kierowniczy, zawieszenie 

zwykle bardzo „twarde” i kabinę, w której 

wypoczywa się nawet podczas jazdy.

Praktyczne rozwiązania

Wśród ciekawych propozycji DAF-a 

przeznaczonych do transportu budowlane-

Wysoka poprzeczka
Transport budowlany zazwyczaj kojarzy się z surowymi warunkami pracy, co dotyczy 
nie tylko pokonywanych bezdroży, ale także komfortu oferowanego przez specjalistyczne 
pojazdy. DAF zmienia to podejście i wyznacza nowe standardy.

Zajęciu wygodnej pozycji bez względu na wzrost sprzyja kolumna kierownicy z szerokim zakresem 
regulacji obejmującym wysunięcie do 8 cm i zmianę kąta nachylenia od 30 do 45o.

Zautomatyzowana 
skrzynia biegów 
AS-Tronic oraz 
hamulec silnikowy są 
obsługiwane za pomocą 
ergonomicznej, łatwo 
dostępnej dźwigienki.

www.truck-van.pl
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go jest dwustronna wywrotka CF85 zamon-

towana na podwoziu 6×4 (FAT). Do napę-

du testowego egzemplarza wykorzystano 

silnik Paccar MX o pojemności 12,9 dm3,

zapewniający moc 410 KM i maksymal-

ny moment 2300 Nm już od 1000 obr/

min. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego 

układu wtryskowego SMART z techno-

logią oczyszczania spalin SCR, jednost-

ka spełnia wymagania normy Euro 5

bez potrzeby stosowania fi ltra sadzy. 

Z silnikiem współpracuje 12-stopniowa, 

zautomatyzowana skrzynia biegów AS-

Tronic. Zależnie od potrzeb, kierowca ma 

do wyboru tryb ręczny lub automatyczny 

– zmiana jest dokonywana wielofunkcyj-

ną dźwigienką z prawej strony kolumny 

kierownicy. Tym samym przyrządem do-

konuje ręcznej zmiany biegów: pociągając 

dźwigienkę do góry następuje podwyż-

szenie przełożenia, do dołu – redukcja. 

Przydatnym rozwiązaniem jest możliwość 

ręcznej korekty biegu w trybie automa-

tycznym, bez jego wyłączania. W ten spo-

sób kierowca może łatwo dobrać pożąda-

ny bieg przy ruszaniu pod obciążeniem 

w grząskim terenie, choć ta funkcja przy-

daje się również „na trasie”. Gdy chcemy 

podwyższyć przełożenie dla zmniejszenia 

prędkości obrotowej silnika lub zredu-

kować bieg, dla wydajniejszego działania 

hamulca silnikowego MX. Ten ostatni 

pracuje równocześnie z hamulcem wyde-

chowym, zapewniając moc hamowania 

od 210 kW przy 1500 obr/min do 320 kW

przy 2100 obr/min. Jest załączany za po-

mocą tej samej dźwigni, która służy do 

obsługi AS-Tronica. W obu trybach jaz-

dy, biegi są zmieniane bardzo łagodnie 

i bez nadmiernie wyczuwalnych szarpnięć. 

W zasadniczym układzie hamulcowym za-

stosowano mechanizmy bębnowe z system 

ABS oraz ASR. Egzemplarz testowy był 

wyposażony w funkcję Hill Start Aid, za-

dy w terenie, a jednocześnie niskie zużycie 

paliwa przy jeździe na drogach utwardzo-

nych. Przy prędkości jazdy 70 km/h sil-

nik ma 1100 obr/min, rozpędzając się do 

80 km/h, wskazówka obrotomierza usta-

wia się na wartości 1250 obr/min, czyli 

dopiero w połowie „zielonego pola”. Tak 

skonfi gurowany układ napędowy po-

zwala więc na wydajny transport przy 

ograniczonym zużyciu paliwa. Podczas 

manewrowania lub jazdy na podłożu 

o kiepskiej nośności, kierowca ma do 

dyspozycji biegi pełzające, 

w najtrudniejszych sytuacjach 

może się wspomóc blokadami 

mechanizmów różnicowych 

– międzyosiowego i osiowych. 

Są one załączane za pomocą 

dwóch dodatkowych prze-

łączników zamontowanych na 

tablicy rozdzielczej nad dźwi-

gnią hamulca ręcznego.

Jeździe z wyższymi pręd-

kościami sprzyja odpowied-

nio dobrany układ zawiesze-

nia. Z przodu zastosowano 

pobiegającą staczaniu się pojazdu podczas 

ruszania na wzniesieniu, co znacząco uła-

twia jazdę, zwłaszcza w ruchu miejskim.

W teren

Napęd jest przenoszony na tylną oś tan-

demową HR 1355T ze zwolnicami w pia-

stach kół. Przełożenie mostu wynosi 4,05, 

co w połączeniu ze skrzynią z nadbiegiem 

(rozpiętość przełożeń 12,33-078) zapewnia 

wysoki moment obrotowy kół podczas jaz-

DAF FAT CF85

Dmc (kg) ............................................................. 26 000 kg
Masa własna pojazdu (kg) .................................. 13 860 kg
Liczba miejsc .................................................................... 3
Rozstaw osi (mm) .......................................................4550
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) .................... b.d.
Silnik ................................................................... CF85.410
Liczba cylindrów ............................................................... 6
Pojemność (dm3) .........................................................12,9
Moc. maks. (KM/kW/obr./min) ......................410/300/1500
Maks. mom. obr. (Nm/obr./min) ...............2000/1000÷1410
Skrzynia biegów................... zautomatyzowana 12AS2130
Przełożenie przekładni głównej ...................................4,05
Pojemność zbiornika paliwa (l) .....................................390
Przeglądy ................... co 30 tys. km, w opcji co 60 tys. km
Gwarancja ........................ 1 rok, na układ napędowy 2 lata

Dodatkowy fotel to bardzo dobry sposób na 
maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, 
ale ze względu na ograniczoną ilość miejsca na 
nogi sprawdzi się raczej na krótkich trasach.

Mimo krótkiej kabiny, za fotelami udało się 
zmieścić praktyczne kieszenie z tworzywa, 
ułatwiające przechowywanie podstawowych 
narzędzi, podnośnika itp.

Fotel kierowcy ma szeroki, bardzo 
komfortowy podłokietnik o regulowanej 
wysokości, który znakomicie sprawdza się 
przy zautomatyzowanej przekładni.

Zabudowy KH-Kipper są wytrzymałe, odporne na wytężoną, wieloletnią eksploatację, 
a jednocześnie wykonane bardzo estetycznie i z dużym naciskiem na szczegóły.

www.truck-van.pl
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Na dachu znajduje się praktyczna 
poręcz, ułatwiająca bezpieczne i wygodne wejście 
na podest umieszczony tuż nad błotnikiem.

Burta otwierana hydraulicznie zapo-
biega przysypywaniu kół, ułatwiając 
ruszanie z miejsca wyładunku.

9-tonowe resory paraboliczne, z tyłu resory 

trapezoidalne o nośności 2×13 t. Przy masie 

własnej 13 860 kg pojazd zapewnia dopusz-

czalną ładowność 12  140 kg, ładowność 

techniczna jest 7 t większa. Pozytywnych 

odczuć dostarcza też układ kierowniczy, 

który działa bardzo precyzyjnie i pozwa-

la na łatwe prowadzenie samochodu bez 

względu na rodzaj i jakość nawierzchni.

Eksperyment

Chcąc polepszyć funkcjonalność po-

jazdu, demonstracyjny egzemplarz został 

wyposażony w dodatkowy fotel zamonto-

wany na środku tunelu silnika. Na pierwszy 

„rzut oka” wygląda on niemal identycznie 

jak standardowy fotel dla pasażera, ale ze 

względu na całkowite dosunięcie do tylnej 

ściany kabiny, zrezygnowano z regulacji 

pochylenia oparcia. Inna różnica to ażuro-

wy zagłówek wykonany z miękkiej pianki. 

Cała konstrukcja została sztywno osadzona 

na stalowej podstawie, wewnątrz której wy-

gospodarowano schowek dostępny po pod-

niesieniu siedziska. To znakomite miejsce 

do przechowywania gaśnicy, apteczki itp.

Oczywiście trzeba pochwalić DAF-a za 

pełne wykorzystanie dostępnej przestrze-

ni i możliwość przewożenia dodatkowej 

osoby, ale niestety nie będzie ona podró-

żować w komfortowych warunkach. Sie-

dzisko jest umieszone dość nisko, więc 

kolana znajdują się przy brodzie, a półka 

u podstawy środkowej części tablicy roz-

dzielczej, która głęboko wchodzi w prze-

strzeń kabiny, ogranicza miejsce na stopy 

i trzeba siedzieć „okrakiem”. Z tego wzglę-

du dodatkowe miejsce można jedynie 

wykorzystywać „awaryjnie”, na krótkich 

odcinkach. Zdecydowanie praktyczniej-

szym rozwiązaniem byłaby tu jakaś prosta, 

tapicerowana ławka, którą lepiej można 

dosunąć do tylnej ściany.  

Praktyczne rozwiązanie

Zabudowa wykonana przez fi rmę KH-

Kipper typu W2H ma wymiary zewnętrzne 

5500×2500×1000 mm, zapewniając po-

jemność 12,5 m3, ale jest przystosowana do 

Dźwigienki do obsługi zabudowy zamontowane obok kolumny kierownicy to nie najszczęśliwsze 
rozwiązanie, bo utrudnia obserwację wyładunku, ale przy braku miejsca obok fotela było jedynym 
możliwym. Pojazd wyposażono w zaczep oraz kompletną instalację do obsługi przyczepy-
wywrotki również z Hydroboardem.

montażu nadstawek zwiększających tą ob-

jętość. Na podłodze zastosowano 6-milime-

trową blachę ze stali typu Raex, na ściany 

boczne 4-milimetrową blachę ze stali typu  

Optim. Przednia burta jest zakończona nie-

wielkim daszkiem osłaniającym kabinę, ma 

też drabinkę ułatwiającą wejście do skrzyni. 

Z prawej strony zastosowano burtę stałą, 

która zwiększa wytrzymałość i szczelność 

całej konstrukcji, z lewej hydrauliczną (tzw. 

Hydroboard). Otwiera się ona o kąt 170o 

za pomocą dwóch siłowników pod podło-

gą. Takie rozwiązanie umożliwia podjecha-

nie wózkiem widłowym blisko samochodu 

i sprawny załadunek palet. Przy opuszcze-

niu burty o ok. 90o możliwy jest załadunek 

z rampy lub wysyp urobku w pewnej 

odległości od pojazdu. Jest to szczegól-

nie pomocne przy usypywaniu wałów 

bądź zasypywaniu wykopów wzdłuż dro-

gi, bo materiał nie zanieczyszcza bocznych 

elementów podwozia. Dzięki wysokiej 

funkcjonalności zabudowa W2H z lewą 

burtą hydrauliczną powoli wypiera kla-

syczne wywrotki z burtami uchylnymi 

w górnej osi.

Dwustronna wywrotka na podwoziu 6×4 

to bardzo praktyczne rozwiązanie dla wielu 

zastosowań. Znakomicie sprawdzi się np. 

przy obsłudze inwestycji budowlanej w cia-

snej aglomeracji miejskiej, bo duża zwrot-

ność i mniejsze gabaryty dają jej znaczną 

przewagę nad pojazdami 4-osiowymi. Taki 

pojazd może dowozić nie tylko żwir, ale 

także materiały spaletyzowane, elementy 

betonowe, stalowe itp. Zautomatyzowana 

skrzynia, niski hałas we wnętrzu i „przyjem-

ne” zawieszenie szybko przypadną do gustu 

każdemu kierowcy-budowlańcowi! ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz
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Volvo już dawno opanowało produk-

cję wydajnych i trwałych pojazdów 

budowlanych, bo tylko takie mogły 

sprostać skandynawskim warunkom eks-

ploatacji, gdzie wszystko trzeba dosłownie 

„wyryć” spod skały, nie wspominając już 

o zimach, znacznie bardziej dokuczliwych, 

niż spotykane w naszym rejonie. To jednak 

nie zaspokajało ambicji szwedzkiego pro-

ducenta, więc jeszcze przed kryzysem roz-

poczęto szerokie konsultacje z klientami, 

by poznać ich wyobrażenia o idealnym sa-

mochodzie budowlanym. W ten sposób po-

wstał FMX, ale nie jako osobny model, tyl-

ko wydzielona linia w ramach rodziny FM. 

Wykorzystano w nim większość zespołów 

już znanych z FM i FH, tylko lepiej dosto-

sowanych do specyfi ki pracy na budowie.

Nie do zatrzymania

Egzemplarz, jaki otrzymaliśmy do testów, 

miał układ napędowy w konfi guracji 8×6, 

co w wykonaniu Volvo czyni pojazd bardzo 

uniwersalnym. Stale jest napędzana tylna 

oś zespolona, zapewniając niskie spalanie 

i ograniczone zużycie współpracujących 

elementów, gdy jazda odbywa się bez ła-

dunku lub na nawierzchniach utwardzo-

nych. W grząskim terenie kierowca może 

się wspomóc napędem przedniej osi i za-

blokować wszystkie „poprzeczne” me-

chanizmy różnicowe. Służą do tego dwa 

przyciski, z których jeden jest odpowie-

dzialny za tylne osie, drugi za napęd przed-

ni. Oba są dwustopniowe, dzięki czemu 

Przepis na sukces
Jeśli koncern produkuje jednocześnie maszyny robocze, oferowane przez niego 
pojazdy budowlane muszą się wyróżniać!
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w pierwszej kolejności zawsze włączane są 

blokady międzyosiowe, a następnie osiowe. 

Podczas jazdy z pełnym obciążeniem uda-

ło nam się kilka razy „zakopać” testowego 

FMX-a, ale zazwyczaj wystarczyło włącze-

nie tylnej blokady międzyosiowej. Potencjał 

układu napędowego jest więc bardzo duży, 

dzięki czemu samochód świetnie sobie po-

radzi nawet w kopalniach ze stromymi pod-

jazdami i rozmiękniętym podłożem.

Ekonomicznie

Aby samochód mógł podejmować naj-

cięższe wyzwania, istotne znaczenie ma 

zastosowana jednostka napędowa. Od-

powiednio do konfi guracji podwozia 

w testowym FMX wykorzystano silnik 

D13C Euro 5 zapewniający moc 460 KM 

i maksymalny moment 2300 Nm dostępny 

już od 1000 obr/min. Dzięki temu samo-

chód łatwo nabiera prędkości i właściwie 

„nie czuje” obciążenia. Ma w tym również 

zasługę 2-zakresowa przekładnia ręczna 

z półbiegami, zapewniająca 14 przełożeń 

do jazdy w przód (w tym 2 biegi pełzają-

ce) i 4 wsteczne. Najwyższy bieg jest bez-

pośredni, co w połączeniu z „szybkim” 

przełożeniem tylnego mostu 3,76 sprawia, 

że przy prędkości 70 km/h, wskazówka ob-

rotomierza ustawia się na 1300 obr/min,

przy 80 km/h dokładnie na końcu zielone-

go pola, obejmującego zakres od 1000 do 

1500 obr/min. Jeśli jazda odbywa się po 

płaskim terenie, nie zachodzi potrzeba jego 

przekraczania: podwyższając bieg na koń-

cu zielonego pola o „połówkę”, wskazówka 

obrotomierza schodzi do ok. 1250 obr/min,

gwarantując pewne przyspieszenie. Po-

stępując w ten sposób, łatwo dostrzec 

oszczędności. Podczas naszego testu, 

który odbywał się zarówno w terenie, 

jak i na kilkudziesięciokilometrowej tra-

sie, gdzie nie udało się uniknąć postojów 

w korkach, średnie zużycie paliwa wynio-

sło zaledwie 36 l/100 km. Doświadczony 

kierowca ten wynik z łatwością poprawi, 

choćby stosując się do zaleceń producen-

ta, wg którego najlepsze efekty przynosi 

utrzymywanie prędkości silnika w dolnej 

połówce ekonomicznego zakresu. Inną 

cenną wskazówką jest ruszanie z pierwsze-

go biegu, bez względu na obciążenie po-

jazdu. Na szczęście jest on wystarczająco 

„długi”, by swobodnie podwyższyć prze-

łożenie bez obaw o całkowite wytracenie 

prędkości. Rozpoczęcie jazdy od wyższego 

biegu skutkuje wyświetleniem komunika-

tu ostrzegawczego – wszystko by zapobiec 

przedwczesnemu zużyciu sprzęgła.

Przy wysokim zawieszeniu wejście na zderzak 
jest dość trudne. Warto więc zamówić dodatkowy 
stopień w postaci pręta odchylanego spod podwozia, 
oferowany w ramach wyposażenia opcjonalnego.

Pierwszy stopień jest zamontowany wahliwie, ustępując 
podczas najazdu na przeszkodę. Górny chowa się 
za drzwiami, dzięki czemu powstaje praktyczny schowek 
do przechowywania np. zabrudzonych rękawic.

Przednia część podwozia jest 
wyposażona w solidną osłonę 
stalową, zabezpieczającą przed 
uszkodzeniem osprzęt silnika.

Przemyślana tablica rozdzielcza zapewnia łatwy dostęp do wszystkich przyrządów bez 
konieczności odchylania pleców od oparcia fotela. Duża liczba kieszeni i półek umożliwia 
wygodne przechowywanie drobnych przedmiotów niezbędnych podczas jazdy.

Na tunelu silnika zamontowano praktyczny stolik 
z wgłębieniami na napoje. Po jego podniesieniu uzysku-
jemy dostęp do dużego schowka np. na dokumenty.

Volvo FMX 8x6 460
Dmc (kg) ...............................................................................................................32 000 kg
Masa własna pojazdu (kg)....................................................................................16 100 kg
Liczba miejsc ..................................................................................................................... 2
Rozstaw osi (mm) ........................................................................................................ 4800
Długość pojazdu (mm) ......................................................................................... 8695 mm
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) .................................................................. 9,8 m
Silnik ..................................................................................................................... D13C460
Liczba cylindrów ................................................................................................................ 6
Pojemność (dm3) .......................................................................................................... 12,8
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) .............................................................. 460/345/1400÷1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ................................................................. 2300/1000÷1400
Skrzynia biegów ....................................................................................... ręczna VT2514B
Przełożenie przekładni głównej .................................................................................... 3,76
Pojemność zbiornika paliwa (l) ...................................................................................... 380
Przeglądy .................................................................................... 20 tys. km lub 6 miesięcy
Gwarancja ........1 rok na cały pojazd, na elementy układu napędowego 2 lata lub 300 tys. km
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Zabudowa tylnozsypowa Wielton to bardzo 
solidna i przemyślana konstrukcja. Jest dopra-
cowana w szczegółach, które ułatwiają 
jej obsługę i zwiększają żywotność.

Mocowanie nadwozia za pomocą 
śrub ze sprężynami ogranicza obciąże-
nia przenoszone na podwozie.

Bagnet do sprawdzania poziomu oleju silniko-
wego jest dostępny bez otwierania przedniej 
atrapy. Takie rozwiązanie zapewnia dużą wygodę, 
ale jednocześnie umożliwia złośliwe żarty…

wóz na dłuższych odcinkach, warto pod-

piąć przyczepę, a ta może mieć dmc równą 

18 t (techniczna dmcz wynosi 50 t). Tak 

skonfi gurowane zawieszenie nie budzi ja-

kichkolwiek zastrzeżeń i bardzo dobrze 

sprawdza się w terenie. Na nierównościach 

koła łatwo zachowują kontakt z podłożem, 

zapewniając jednakowe obciążenie ele-

mentów układu przeniesienia napędu czy 

opon, a jednocześnie pozwalają na szybszy 

wyjazd z opresji.

Pozytywne wrażenia dotyczą też układu 

kierowniczego, który jest bardzo precy-

zyjny i neutralny nawet wobec głębokich 

kolein na nawierzchniach asfaltowych. Bez 

względu na jakość drogi, nie trzeba kur-

czowo trzymać kierownicy.

Zgodnie z przeznaczeniem samocho-

du zastosowano hamulce bębnowe Volvo 

Z-CAM (współpracujące z systemem 

ABS). Układ jest odpowiednio skutecz-

ny i szybo reaguje na naciśniecie peda-

łu. Wspomaga go hamulec silnikowy 

Drążek zmiany biegów pracuje dość lek-

ko i łatwo trafi a w odpowiednie położenia. 

Warto podkreślić bezproblemową zmianę 

połówek nawet przy szybkim zwolnieniu 

pedału sprzęgła, co ma znaczenie np. pod-

czas wjazdu na wzniesienia.

Jak po sznurku

Wytrzymałe zawieszenie mechanicz-

ne osi zespolonej RADD-TR2 jest przy-

stosowane do najbardziej wymagających 

zadań transportowych i jazdy po złych 

nawierzchniach. Obejmuje konwencjo-

nalne resory trapezowe o nośności 26 t. 

Z przodu zastosowano 3-piórowe resory 

paraboliczne, ich nośność to 2×8 t. Skrajne 

osie współpracują ze stabilizatorami, za-

pobiegającymi nadmiernym przechyłom 

nadwozia. Przy masie własnej podwozia 

z zabudową 16 100 kg FMX dysponuje 

ładownością techniczną 25  900 kg, do-

puszczalna to 15 900 kg. Realizując prze-

VEB+, sterowany za pomocą 4-pozycyj-

nej dźwigienki z prawej strony kolumny 

kierownicy. W pierwszym położeniu 

hamulec silnikowy załącza się automa-

tycznie razem z uruchomieniem układu 

zasadniczego. Wykorzystując trzy kolej-

ne położenia, można ręcznie zwiększać 

intensywność hamowania – maksymal-

na moc to aż 375 kW. Ponadto na końcu 

dźwigienki znajduje się przełącznik ko-

łyskowy, który w trybie automatycznym 

pozwala na regulację prędkości jazdy 

podczas hamowania. Funkcja utrzymy-

wania zadanej prędkości wyłącza się po 

naciśnięciu pedału przyspieszenia lub 

ustawieniu dźwigienki w położeniu neu-

tralnym.

Znaki szczególne

Kabina to kolejna mocna strona FMX-a,

zapewniająca o dużym doświadczeniu 

szwedzkiego producenta. Ma masyw-

Odchylane drabinki ułatwiają założenie plandeki 
czy pomoc operatorowi maszyny załadowczej 
w prawidłowym rozłożeniu urobku.

Przestrzeń za fotelami łatwiej byłoby 
wykorzystać, gdyby znalazły się tam np. 
jakieś szerokie kieszenie z tworzywa.

Na takim fotelu aż chce się usiąść! Oprócz 
typowej regulacji ma on również wysuwane 
siedzisko, zapewniając idealne podparcie kolan.
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ny przedni zderzak o tworzywowo-sta-

lowej konstrukcji, podzielony tak, że 

naroża można łatwo odkręcić i w ra-

zie potrzeby wymienić, co oczywiście 

obniża koszty ewentualnych napraw. 

Szeroki stopień w zderzaku pozwala 

na wygodne i bezpieczne oczyszczenie 

szyby czołowej lub ustawienie lusterka 

rampowego, nad nim znajduje się so-

lidny uchwyt holowniczy o sile uciągu 

25 t. Dzięki temu bardzo szybko można 

wyciągnąć zapadającą się po osie cięża-

rówkę przy użyciu np. ładowarki. FMX-a 

wyróżniają przednie lampy. Są nie tyl-

ko ładne i nowoczesne, ale także prak-

tyczne. Wszystkie funkcje porozdzie-

lane na osobne punkty świetlne można 

w razie uszkodzenia wymienić pojedyn-

czo. Dostęp jest bardzo prosty od strony 

stopni wejściowych.

Testowy pojazd był wyposażony w krót-

ką, dzienną kabinę. Mimo kompaktowych 

wymiarów pozwalających na zamontowa-

nie jak największej skrzyni ładunkowej, 

w środku jest wystarczająco dużo miejsca. 

Nawet przy dalszym odsunięciu foteli, 

przy tylnej ścianie łatwo zmieścić podsta-

wowe narzędzia czy torbę podróżną, ale 

przydałyby się tam chociaż jakieś kiesze-

nie. Mniejsze przedmioty można włożyć 

do dwóch zamykanych półek nad przed-

nią szybą lub w schowku pod stolikiem. 

Tablica rozdzielcza jest mocno „wygięta” 

w stronę kierowcy, dzięki czemu sięganie 

nawet do dalej położonych pokręteł czy 

przełączników nie wymaga odrywania 

pleców od oparcia. W prawidłowej i eko-

nomicznej eksploatacji pojazdu pomaga 

rozbudowany komputer pokładowy z du-

żym wyświetlaczem w głównym zestawie 

wskaźników. Dzięki łatwemu sterowa-

niu i logicznemu menu, korzystanie 

z niego jest bardzo intuicyjne. Na tab-

licy rozdzielczej wygospodarowano mnó-

stwo półek, sprzyjających utrzymaniu 

porządku.

Dopracowana 
w szczegółach

Testowy FMX miał zabudowę samowy-

ładowczą half-pipe fi rmy Wielton. Podło-

gę skrzyni o pojemności 19 m3, wykonano 

z 8-milimetrowej blachy ze stali Hardox 

400, na ściany boczne użyto 6-milimetro-

wej blachy z Domexu 700. Konstrukcja 

została zamontowana na ramie pośred-

niej wykonanej z ceownika zimnogiętego 

o wysokości 200 mm. Do ramy podwozia 

przymocowano ją za pośrednictwem spe-

cjalnych śrub ze sprężynami, które ogra-

niczają przenoszenie obciążeń na pojazd. 

W wyposażeniu zabudowy znalazł się też 

zatrzask Hyfi x, stabilizator nożycowy oraz 

dwie ręcznie rozkładane, solidne podpory, 

zabezpieczające skrzynię przed samoczyn-

nym opadnięciem. Warta uwagi jest kon-

strukcja mechanizmu przytrzymującego 

tylną klapę, który opuszcza się na tyle ni-

sko, że nie pozostają na nim resztki wysy-

pywanego materiału, gwarantując pewne 

zamknięcie. Dla ułatwienia obsługi zabu-

dowy są na niej zamontowane dwie rozkła-

dane drabinki.

W niepewnych czasach warto inwesto-

wać w rozwiązania sprawdzone i uniwer-

salne, a kompetencje FMX-a są bardzo 

szerokie. Może być z powodzeniem stoso-

wany przy typowych pracach budow-

lanych, bo rozłączany napęd zapew-

nia oszczędną eksploatację, jak również 

w warunkach wymagających zdecydo-

wanie lepszej trakcji. W połączeniu z no-

woczesnym wyglądem i przemyślanym 

wnętrzem kabiny może być atrakcyjny dla 

wielu fi rm operujących w transporcie bu-

dowlanym. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, R. Romaniuk
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Gdy popyt maleje, cena spada. Tak 

uczą podręczniki ekonomii. W prak-

tyce bywa różnie. Chwila spokoju 

może skłonić potencjalnych użytkowników, 

aby lepiej kalkulowali zakupy i staranniej 

wybierali. Ze swej strony dobry towar trzy-

ma cenę i warto mieć to na uwadze. 

Automat? Czemu nie…

Wśród dominujących na rynku budow-

lanym pojazdów, atutem niektórych była 

głównie łatwa dostępność. Teraz można 

podejmować decyzję bez presji czasu. 

Warto, ponieważ innowacje, które zado-

mowiły się w dalekim transporcie, docie-

rają do segmentu budowlanego. Zarazem 

pewne specyfi czne rozwiązania są stale 

doskonalone. 

Przykładem służą zautomatyzowane 

skrzynie biegów. Obecnie producenci 

ciężarówek mają już w ofercie urządze-

nia przeznaczone specjalnie do pojazdów 

DAF CF podwozia CF ciągniki

Silnik GR, PR, MX GR, PR, MX
Moc (KM) 220÷510 220÷510
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 4×2, 6×4, 8×4 4×2

KamAZ podwozia ciągniki

Silnik KamAZ, Cummins B, ISLe KamAZ, Cummins ISX, Deutz BF8M
Moc (KM) 225÷400 225÷512
Dmc (t) 18÷32 18÷32
Napęd 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8 4×2, 6×4, 6×6, 8×8

Iveco Eurocargo podwozia Trakker podwozia Trakker ciągniki

Silnik Tector 6 Cursor 8, Cursor 13 Cursor 8, Cursor 13
Moc (KM) 217÷289 310÷500 310÷500
Dmc (t) 11,5÷15 18÷32 18÷26
Napęd 4×2, 4×4 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8 4×2, 4×4, 6×4, 6×6

Przegląd pojazdów budowlanych  

Fajrant?Fajrant?  

W ubiegłym roku sprzedaż sprzętu budowlanego zwolniła. 
Czy to znaczy, że pora wybrać się na zakupy?

Ale nie od myślenia!Ale nie od myślenia!
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Kolejny element tyleż wygodny, co ograni-

czający zużycie pojazdu. 

Dzielone zderzaki, osłony newralgicz-

nych punktów podwozia czy wygodne 

uchwyty do oczyszczania szyb to kolejne 

drobiazgi, które można łatwo docenić. 

Tak samo stopień do kontroli załadunku 

czy elektrycznie sterowane szyby i lusterka 

– dodatkowo podgrzewane. 

Nie zawsze krótka

Także pojazd jako całość może być co-

raz lepiej dostosowany do swoich zadań. 

Standard: krótka kabina i co najmniej dwie 

osie napędzane można rozszerzyć lub za-

węzić. I to w sposób nietypowy. Do pew-

nych zadań wystarcza jedna oś napędowa. 

W innych sprawdzi się długa kabina. Przy-

da się nie tylko w ciągnikach siodłowych, 

ale również niektórych pojazdach dźwi-

gających nadwozia specjalistyczne. Ich 

operator ma więcej miejsca nie tylko na 

odpoczynek, ale również rzeczy niezbęd-

ne do pracy: strój roboczy czy dodatkowe 

narzędzia. 

Nowoczesność i indywidualne wybory 

królują również w zakresie serwisu i innych 

usług posprzedażnych. Często bardziej 

opłaca się skorzystać z kontraktu serwiso-

wo-naprawczego niż samemu utrzymywać 

warsztat. Samochody wplecione w łańcuch 

dystrybucji materiałów czy pilnych zadań 

na budowie nie mogą zawodzić. Kierowa-

nie ich pracą oraz wypracowanie oszczęd-

ności materiałów eksploatacyjnych jest 

ułatwione przy wykorzystaniu systemów 

telematycznych. Doskonale sprawdzają się 

nie tylko w dalekim transporcie, ale rów-

nież w warunkach budowy. Nie jest bo-

wiem prawdą, że samochód w terenie musi 

„spalić swoje”. Musi, kiedy jedzie, a nie gdy 

stoi godzinami z włączonym silnikiem. 

Telematyka natychmiast wychwytuje takie 

nieprawidłowości. 

Wpływ na wydatki ma również ogumie-

nie i materiały eksploatacyjne: oleje i sma-

ry. Nowoczesne silniki są wymagające, ale 

warunki budowy i wynikająca stąd często-

tliwość przeglądów nie muszą skłaniać do 

wyboru rozwiązań najdroższych. Chodzi 

o rozwiązania optymalne. Podobnie spra-

wa ma się z ogumieniem. Warto zapłacić, 

ale trzeba wiedzieć za co. 

Ostatnią, ale nie najmniej ważną spra-

wą jest profesjonalne szkolenie kierow-

ców. W segmencie budowlanym nacisk 

na nie jest niewielki, co dziwi tym bar-

dziej, że właśnie w tak silnie zróżnicowa-

nych warunkach jazdy byłoby najbardziej 

potrzebne. ▐

Michał Kij
K. Dziewicka

MAZ podwozia ciągniki

Silnik JaMZ, MMZ, OM501LA JaMZ, OM501LA
Moc (KM) 155÷435 230÷435
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 4×2, 6×4, 8×4 4×2, 6×4

MAN TGM podwozia TGS podwozia TGS ciągniki

Silnik D0836 D2066, D2676 D2066, D2676
Moc (KM) 250÷340 320÷540 320÷540
Dmc (t) 13÷26 18÷32 18÷26
Napęd 4×4, 6×4 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8 4×2, 4×4, 6×4, 6×6

Mercedes-Benz 
  Atego Axor Axor Actros Actros Zetros
  podwozia podwozia ciągniki podwozia ciągniki podwozia

Silnik OM904,  OM906, OM906, OM501LA, OM501LA, OM926LA
  OM906 OM926, OM926, OM502LA OM502LA
   OM457 OM457  
Moc (KM) 177÷286 238÷428 238÷428 320÷598 320÷598 326
Dmc (t) 10,5÷15 18÷32 18÷26 18÷32 18÷26 18÷26
Napęd 4×4 4×2, 4×4,  4×2 4×2, 4×4, 6×4, 4×2, 4×4, 4×4,
   6×4, 8×4  6×6, 8×4, 8×6, 8×8 6×4, 6×6 6×6

Renault Premium Premium Kerax Kerax
  Lander podwozia Lander ciągniki podwozia ciągniki

Silnik DXi7, DXi11 DXi7, DXi11 DXi11, DXi13 DXi11, DXi13
Moc (KM) 270÷460 270÷460 380÷520 380÷520
Dmc (t) 18÷32 18÷26 18÷32 18÷16
Napęd 4×2, 6×4, 8×4 4×2, 6×4 4×2, 4×4, 6×4,  4×2, 4×4, 6×4,
    6×6, 8×4, 8×8 6×6

Scania seria P, G, R podwozia seria P, G, R ciągniki

Silnik DC9, DC12, DC13, DC16 DC9, DC12, DC13, DC16
Moc (KM) 230÷730 230÷270
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8 4×2, 4×4, 6×4, 8×4

Volvo FMX podwozia FMX ciągniki

Silnik D11C, D13C D11C, D13C
Moc (KM) 330÷500 330÷500
Dmc (t) 18÷32 18÷26
Napęd 4×4, 6×4, 6×6, 8×4 4×2, 4×4, 6×4, 6×6

Tatra TerrNo1 podwozia TerrNo1 ciągniki Jamał podwozia Phoenix

Silnik T3, Cummins ISM,  T3, Cummins ISM, T3 Cummins ISM, MX265, MX300,
  ISL, Caterpillar ISL, Caterpillar ISL, Caterpillar MX340, MX375
Moc (KM) 310÷595 310÷595 310÷437 360÷510
Dmc (t) 26÷32 18÷26 26 18÷32
Napęd 6×6, 8×8 4×4, 6×6 6×4, 6×6 4×4, 6×6, 8×6, 8×8

biegów sprzyja znacznemu wydłużeniu 

trwałości układu przeniesienia napędu, 

przede wszystkim sprzęgła, które w pojeź-

dzie budowlanym ma często krótki żywot. 

Doskonalone są również urządzenia ste-

rujące terenowym układem napędowym. 

W kilku markach blokady mechanizmów 

różnicowych osiowych i międzyosiowych 

załącza się za pomocą pokrętła. Wyklucza 

to pomyłkę w kolejności ich załączania 

i rozłączania w ferworze jazdy terenowej. 

budowlanych. Uwzględniają one wymogi 

jazdy terenowej po grząskim czy śliskim 

podłożu i zachowują się stosownie do wa-

runków. Zwiększają bezpieczeństwo jazdy, 

ponieważ zdejmują z kierowcy uciążli-

wy, zwłaszcza na wertepach, obowiązek 

sięgania do dźwigni zmiany biegów. Dla 

wielu użytkowników nie mniej ważne są 

oszczędności eksploatacyjne. Chodzi nie 

tyle o zużycie paliwa, co o koszty serwisu. 

Zastosowanie zautomatyzowanej skrzyni 
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Doświadczenie to wspa-

niała rzecz. Baza, która 

pozwala rozwiązywać 

problemy, których istnienia 

inni nawet nie podejrzewają. 

Nowe Scanie są ukoronowa-

niem wielu lat rozwoju i sys-

tematycznego eliminowania 

słabych punktów. Dlatego są 

tak praktyczne i wygodne, 

o czym można było się prze-

konać w żwirowni w okolicach 

Mszczonowa. 

Czarna maska

Na początek u dilerów po-

jawią się nowe ciężarówki 

z kabinami G. Później dołączy 

wariant P. Obydwa wyróżniają 

się czarnym, matowym wlotem 

powietrza, ukształtowanym 

tak, jak w najnowszej Scanii R,

co w modelu P jest nowością. 

Dołem biegnie wysunięty, sta-

lowy zderzak. Pod nim jest 

osłona, chroniąca od spodu 

chłodnicę i przednią część 

miski olejowej. Najniższy sto-

pień do kabiny jest składany, 

a światła są chronione kratką. 

Elementy te są skonstruowane 

i umocowane, tak, aby ułatwić 

ich wymianę w razie uszko-

dzenia. Każdy rodzaj lamp: 

główne, dalekosiężne i prze-

ciwmgielne jest zamontowany 

osobno. Ryzyko, że wszystkie 

naraz zostaną nieopatrznie 

zniszczone jest mniejsze. 

Hak zamontowany w zde-

rzaku może uciągnąć 35 t, 

a zatem w większości wypad-

ków można użyć go do wydo-

stania z opresji pojazdu, bez 

opróżniania ładowni. 

Jak na samochód budowla-

ny, Scania daje dobry dostęp 

do kabiny. Wewnątrz znaj-

dziemy znajome mechanizmy 

sterownicze. Dużym udogod-

nieniem jest panel zawierający 

pokrętło do włączania blokad 

mechanizmów różnicowych 

z przełącznikiem kontroli 

trakcji, a przy odpowiedniej 

konfi guracji napędu również 

z przyciskami do unoszenia 

osi wleczonej i dociążania na-

pędzanej. Zgromadzenie tych 

akcesoriów w jednym miejscu 

sprawia, że łatwiej jest posłu-

w kabinie). Skrzynią można 

sterować ręcznie, co powinno 

rozwiać wątpliwości kierow-

ców przekonanych, że „auto-

mat w teren się nie nadaje”. 

Takie używanie skrzyni to 

jednak ostateczność, ponieważ 

oprogramowanie sterujące nią 

automatycznie uwzględnia po-

trzeby jazdy terenowej i rzad-

ko wymaga pomocy ze strony 

kierowcy. 

Po przełączeniu w tryb 

„Off -road” skrzynia stara się 

nie rozłączać sprzęgła (w wa-

riancie ze sprzęgłem sterowa-

GruboGrubo
Zawsze była skuteczna, a teraz wyraźnie to pokazuje. Jednak zmiany w gamie budowlanych 
Scanii sięgają dalej niż potężny zderzak.

giwać się nimi podczas jazdy 

terenowej. 

Trzymać bieg

Ciężarówka może być wy-

posażona w skrzynkę manual-

ną, jednak warto zainwestować 

w zautomatyzowaną Opticru-

ise z trybem pracy terenowej 

„Off -road”. Dzięki niej można 

znacząco wydłużyć trwałość 

układu przeniesienia napędu, 

szczególnie w wariancie ze 

sprzęgłem sterowanym elek-

trohydraulicznie (bez pedału 

Zgrupowane w jednym miejscu sterowanie układem 
przeniesienia napędu to dobry pomysł. Pokrętło załącza blokady 
mechanizmów różnicowych. W zależności od rodzaju układu 
napędowego panel może być uzupełniony o przycisk sterujący 
unoszoną osią oraz dociążający oś napędzaną.
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nym elektrohydraulicznie) i og-

ranicza liczbę zmian biegów. 

Silnik pracuje w szerszym za-

kresie obrotów, co pozwala 

w pełni wykorzystać jego osiągi 

w terenie. Ponadto gdy cięża-

rówka napotka „opór materii”, 

skrzynia nie przełącza biegu, 

tylko utrzymuje go pomimo 

mocnego wciskania gazu, co 

pozwala wydostać się z tarapa-

tów. Jeśli już Opticruise zmie-

nia przełożenie, robi to bardzo 

szybko, aby nie czynić niepo-

trzebnych przerw w dopływie 

momentu obrotowego do kół. 

Skrzynia ma ponadto zwy-

kły tryb „Normal”, użyteczny 

w lekkim terenie i na drogach 

utwardzonych oraz „Power”, 

pozwalający silnikowi wcho-

dzić na obroty maksymalnej 

mocy, co przydaje się w górach. 

Wszystkimi funkcjami Opti-

cruisa można sterować małą 

dźwignią pod kierownicą. 

Również nowy retarder 

R4100 jest dostosowany do 

jazdy w piachu i błocie. Mak-

symalny moment hamowania 

wynosi 4100 Nm, a przy niskich 

prędkościach jest o 20÷25% 

większy niż w poprzednio 

używanym retarderze R3500. 

Funkcjonalnie zresztą w pełni 

mu odpowiada. Lepsze osiągi 

zwalniacza w terenie wynikają 

między innymi ze zwiększe-

nia wewnętrznego przełożenia 

z 3,04 do 3,26. Zmiana ta powo-

duje, że szybka jazda po szosie 

jest mniej ekonomiczna, dlate-

go retarder najlepiej nadaje się 

do pojazdów, które rzadko będą 

przekraczać 70 km/h. 

„Mocniejsze” przełożenie 

znalazło się również w dwu-

stopniowych osiach napędo-

wych: 4,21 zamiast 3,81. Pro-

gresywne resory paraboliczne 

dla tylnego wózka usztywniają 

się lub „rozluźniają” stosownie 

do obciążenia, co pozytyw-

nie wpływa na komfort jazdy 

w każdych warunkach. 

Pojazdy poruszające się głów-

nie po dobrych drogach mogą 

mieć zawieszenie pneumatycz-

ne, które jest lekkie i zajmuje 

mało miejsca, a jednocześnie 

zapewnia wysoki prześwit. Do 

podwozi czteroosiowych eks-

ploatowanych w takich warun-

kach można zamówić przednią 

oś 10-tonową, która ma iden-

tyczną masę, jak 9-tonowa. 

Na trzy

Ciężarówki prezentowane 

w Mszczonowie były wyposa-

Na dłużej warto było nato-

miast zatrzymać się przy sa-

mochodzie G400 8×4, który 

wyposażony był w najnowszą, 

zautomatyzowaną skrzynkę Op-

ticruise z trybem „Off -road”. 

Ten bowiem pojazd wyraźnie 

zyskiwał przy bliższym pozna-

niu. O ile w normalnym trybie 

skrzynia rzeczywiście miała 

kłopot, aby poradzić sobie ze 

skutecznym przekazywaniem 

napędu do kół na cięższych 

przeszkodach terenowych, 

to po załączeniu trybu „Off -

road” 3/4 problemów znika-

ło. Scania nabierała werwy, 

choć 8×4 to kompromisowa 

konfi guracja napędu, trochę 

szosowa, trochę terenowa. 

Skrzynia rzeczywiście nie 

zmieniała biegów niepotrzeb-

nie, zwłaszcza w śliskich miej-

scach, gdzie rosnąca prędkość 

obrotowa kół nie oznaczała, że 

robi się łatwiej, ale że trudniej. 

Wywrotka 8×4 z Opicruise 

wydaje się dobrym rozwiąza-

niem w typowych warunkach 

eksploatacji, w jakich pracują 

tysiące innych ciężarówek bu-

dowlanych w Polsce. 

Polski importer nie spodzie-

wa się dużego ruchu w segmen-

cie budowlanym w tym roku. 

Może to oznaczać, że nabywcy 

dadzą szansę tylko najlepszym 

pojazdom. Gdyby tak się stało, 

Scania może być spokojna. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

żone w zabudowy wykonane 

w Polsce. Każdy z partnerów 

Scanii przygotował wywrot-

kę trójstronną. Na podwo-

ziu G400 6×4 znalazła się 

skrzynia Elbo z lewą burtą 

otwieraną hydraulicznie (tzw. 

hydroboard). Z tyłu zamonto-

wano krótką rynnę zsypową. 

Zwijaną plandekę ochronną 

założono z przodu. Podobną 

wywrotkę na Scanii G400 6×6, 

wyposażoną w demontowalną 

szufl ę zsypową przygotowała 

fi rma KH-Kipper. Wywrotka 

na podwoziu G400 8×4 rów-

nież miała rynnę zsypową, 

a Meiller podkreśla, że wszyst-

kie elementy jego zabudowy, 

łącznie z siłownikiem wypro-

dukował sam, przez co całość 

jest odpowiedniej jakości. 

Jako ciekawostkę Scania za-

prezentowała „leśnika” G480 

6×4 z niską kabiną sypialną 

i zabudową MHS do transpor-

tu dłużycy, wykorzystującą żu-

raw Palfi nger i wózek Doll. 

Nie odpuszczać

Pogoda była łaskawa i te-

ren żwirowni nie zamienił się 

w błotniste bajoro. Niemniej 

grząskich miejsc nie brako-

wało. Pokonanie ich Scania-

mi, z których większość miała 

skrzynie manualne nie nastrę-

czało poważnych trudności. 

Wystarczyło zadbać, aby wjeż-

dżać w teren po załączeniu 

niezbędnych blokad, nie tracić 

niepotrzebnie prędkości i nie 

zmieniać biegów w nieodpo-

wiedniej chwili. Znajomość 

„terenowego ABC” pozwalała 

dość pewnie poruszać się cię-

żarówkami. 

Wywrotka trójstronna Elbo 
na podwoziu G400 6×4. To jedna 
z najbardziej lubianych na rynku 
konfiguracji napędu.

Scania G400 8×4 wyposażona w nową skrzynkę 
ze sterowaniem Opticruise i trybem terenowym 
„Off-road” oraz retarder R4100. Układ napędowy, 
którego zaletom w terenie warto przyjrzeć się bliżej.

Model G400 6×6 był wyposażony 
w demontowaną rynnę zsypową z tyłu. 
Lewa burta jest otwierana hydraulicznie, 
podobnie jak w zabudowie Elbo.

Scania jest teraz lepiej 
uzbrojona do pojedynku 
z bezdrożem.

Więcej o budowlanych Scaniach 
w programie „Na Osi” 
na antenie TVN Turbo. 

Zapraszamy do oglądania.
Sponsorem programu „Na Osi” jest

www.truck-van.pl
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Odwiedził wszystkie zakątki Polski, 

od Bałtyku do Tatr. Zatrzymywał 

się tylko w piątki i tylko tam, gdzie 

kopalnie lub żwirownie gwarantowały, że 

będzie grząsko, ślisko i pod górę. W takich 

warunkach klienci i partnerzy Iveco mogli 

należycie przetestować dostępne pojazdy. 

Usiąść za kierownicą i przekonać się na 

własnej skórze, co potrafi  włoska cięża-

rówka. 

Debiutantka

Impreza dała sposobność, aby poznać 

pełen przekrój produktów Fiat Industrial. 

Poza ciężarówkami Iveco były zatem ma-

szyny Case New Holland oraz pojazdy 

Astra. Firma ta dostarcza potężne cię-

żarówki terenowe oraz wozidła sztywne 

i przegubowe. 

Podczas Iveco Construction Tour za-

debiutował w Polsce nowy model: Astra 

HD9. Na zewnątrz wyróżnia się nową, 

stalową kabiną o ciekawej stylizacji. We-

wnątrz są dwa miejsca oraz stosunkowo 

niski tunel silnika, ułatwiający przecho-

dzenie w poprzek kabiny, co w trudnym 

terenie nieraz się przydaje. Kabina jest 

zawieszona w czterech punktach, z wy-

korzystaniem sprężyn i amortyzatorów 

dwustronnego działania, a jej zachowanie 

poprawia stabilizator. Fotel kierowcy ma 

zawieszenie pneumatyczne. Dzięki temu 

jazda w terenie jest mniej męcząca i wy-

godniejsza. Szyby w drzwiach są opuszcza-

ne elektrycznie. Najniższy stopień wejścio-

wy do kabiny jest elastycznie zawieszony, 

co chroni go przed zniszczeniem. 

Do wyboru są silniki serii Iveco Cur-

sor 13 o mocy 440, 480, 520 lub 560 KM. 

Współpracuje z nimi mechaniczna, 16-bie-

gowa skrzynia ZF. Na życzenie montowa-

na jest 16-biegowa ZF AS Tronic lub au-

tomatyczna Allison. Dostępne są również 

inne konfi guracje napędu: 6×4, 6×6, 8×4 

i 8×8. Model HD9 występuje również jako 

ciągnik siodłowy. Jako pojazd do najcięż-

szych zadań ma zawieszenie na resorach 

półeliptycznych oraz hamulce bębnowe. 

Wyposażony jest też w hamulec silniko-

wy Iveco Brake Turbo o sile hamowania 

Silna grupa
W marcu i kwietniu Polskę przemierzał konwój maszyn do zadań trudnych i najtrudniejszych. 
Iveco Construction Tour 2012 zgromadził nie tylko ciężarówki, ale również maszyny budowlane.

Nowy model Astra HD9 ma stalową kabinę. Ciekawa stylizacja zapowiada dobre własności terenowe podwozia 8×6 i wcale nie przesadza. 
Firma korzysta ze sprawdzonych silników Iveco Cursor 13 i skrzyń biegów ZF. 

www.truck-van.pl

5/201218 TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANEPrezentacjaPrezentacja



347 KM (255 kW). W teście wzięło udział 

podwozie 8×6 o technicznej dmc 50 t. 

Najpopularniejsze

Nowej Astrze towarzyszyły Iveco Trak-

kery w najbardziej poszukiwanych na 

polskim rynku wariantach: 6×4, 6×6, 8×4 

i 8×8. Modele trzyosiowe cenione są za 

dobre własności terenowe, szczególnie 

w wariancie 6×6, czteroosiowe natomiast 

wyróżniają się dużą ładownością przy 

spełnieniu nacisków na osie dopuszczal-

nych na drogach publicznych. 

Trakker jest ciężarówką, której bu-

dowę można ściśle dopasować do prze-

widywanych warunków eksploatacji. 

Lżejszy wariant ma ramę o grubości po-

dłużnic 7,7 mm. W ciężkim ich grubość 

wynosi 10 mm. Do wyboru jest bardzo 

wytrzymałe zawieszenie tylnego wózka 

na resorach półeliptycznych lub zapew-

niające dobry komfort jazdy pod zróż-

nicowanym obciążeniem na resorach 

parabolicznych, a także pneumatyczne, 

którego pracę nadzoruje system ECAS. 

Hamulce tarczowe montowane są tylko 

przy przedniej osi i to wyłącznie wtedy, 

gdy jest nienapędzana. Z tyłu zawsze 

zakładane są bębny, które w modelach 

z napędem wszystkich osi są również 

z przodu. 

Trakker korzysta z silników Cursor 8 

i Cursor 13 o mocy od 310 do 500 KM 

oraz skrzyń ZF: manualnych o 9 lub 16 

przełożeniach lub zautomatyzowanych 

12- i 16-biegowych. Wśród podwozi dwu-,

trzy- i czteroosiowych nie ma wariantu 

8×6. Ciągniki występują w układzie 4×2, 

4×4, 8×4 i 6×6. 

Kabina, którą Trakker dzieli ze Stralisem, 

ma krótki wariant ActiveDay (AD) oraz 

sypialny ActiveTime (AT). Są nieco węższe 

od „długodystansowej” kabiny ActiveSpace 

(AS), przez co są lżejsze, a w terenie mniej 

podatne na przypadkowe uszkodzenie. 

Żonglując tylko wymienionymi wyżej 

wariantami wyposażenia, można stworzyć 

pojazdy zarówno do pracy w otoczeniu bu-

dowy, na przykład do dowozu materiałów, 

jak i ciężarówki zdolne do pracy w cięż-

kich warunkach kopalni odkrywkowych 

o technicznej masie całkowitej przekra-

czającej 40 t. Trakkery są importowane do 

licznych krajów na całym świecie i wszę-

dzie doskonale się sprawdzają, czy to roz-

palona pustynia czy zmarznięta tundra. 

Ostatnio terenowe ciężarówki Iveco poka-

zały, co potrafi ą podczas Rajdu Dakar. Za-

jęły w nim pierwsze, drugie i piąte miejsce. 

Nie samą ciężarówką…

Samochody prezentowane podczas 

Iveco Construction Tour wyposażone 

były w zabudowy polskich fi rm. Uzupeł-

nieniem gamy budowlanej Iveco są cią-

gniki siodłowe Stralis z kabinami AT oraz 

AS, przydatne przy transporcie materia-

łów. Dobrano im do pary naczepy z pol-

skich zakładów. Można było zapoznać się 

z przykładowymi zabudowami i pojazda-

mi fi rm: Feber, Gervasi, KH-Kipper, Ski-

bicki i Wielton. Na jednym z podwozi 8×4 

znalazła się betonomieszarka FM Leżajsk. 

Partnerem serii spotkań była również 

spółka Michelin Polska, która przedstawiła 

opony serii X Works. 

Współpraca producenta podwozia i do-

stawcy zabudowy gwarantuje nabywcy po-

jazdu długą i bezproblemową eksploatację. 

Warto sobie uświadomić, że możliwości 

polskich fi rm zabudowujących są imponu-

jące. Wywrotki z hydraulicznie otwierany-

mi burtami czy naczepy zoptymalizowane 

pod kątem masy własnej i ładowności to 

tylko najbardziej przekonujące przykłady. 

Iveco ma w ofercie pełną gamę pojaz-

dów terenowych, nie tylko do ciężkich 

zastosowań. Sprawnością wyróżnia się 

Eurocargo 4×4 oraz Daily 4×4. Obydwa 

nie są konstrukcjami kompromisowymi, 

którym „dołożono” napęd obu osi. Od po-

czątku do końca zaprojektowano je jako 

pojazdy terenowe i rzeczywiście takimi są. 

Ich relatywnie małe wymiary pozwalają im 

sprostać wymaganiom, jakie stawia przed 

nimi praca w fi rmach energetycznych 

czy telekomunikacyjnych. Oba modele są 

w stanie dotrzeć dosłownie wszędzie. War-

to tu dodać, że kabina brygadowa Daily 

mieści 7 osób. 

Po tegorocznym Construction Tour na-

wet najbardziej wymagający nabywcy mo-

gli się przekonać, że cokolwiek potrzebują, 

znajdą to w Iveco. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Ciągnik 4×2 z relatywnie małą i lekką kabiną sypialną 
ActiveTime doskonale nadaje się do dowozu materiałów 
budowlanych.

Wysoko zawieszone, czteroosiowe Trakkery z łatwością pokonują trudny teren, 
zwłaszcza w wariancie 8×8. Model 8×4 jest lżejszy, co pozwala mu przewieźć 
jednorazowo więcej ładunku, zachowując dobre własności na bezdrożach. 

Ukoronowaniem oferty włoskiego koncernu 
są wozidła Astra, przydatne przy budowie dróg 
lub w kopalniach odkrywkowych.

Typową konfiguracją napędu podwozi 
pod betonomieszarki jest 8×4. Zabudowę 
wykonała spółka FM Leżajsk.
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Lander 
dla wymagających

Podczas wystawy Intermat w Paryżu, 
Renault Trucks po raz pierwszy zaprezentowało 
pojazd budowlany w nowej konfiguracji: 
Premium Lander Tridem 8×4*4.

Lander 8×4*4 Tridem wyposażony w pod-

noszoną tylną oś skrętną o nośności 

10 t, jest idealnym pojazdem do prze-

wożenia ciężkiego sprzętu i wykonywania 

manewrów w trudno dostępnych miejscach. 

Zoptymalizowano również jego wydajność, 

tym samym redukując koszty paliwa. 

Dzięki trzeciej podnoszonej osi, manew-

ry wykonywane na wstecznym biegu, będą-

ce często głównym sposobem poruszania 

się podczas prac budowlanych w środowi-

sku miejskim, stały się znacznie łatwiejsze. 

W porównaniu z pojazdami w tradycyjnej 

konfi guracji 8×4, promień skrętu zreduko-

wano o 10 do 15%, w zależności od rozsta-

wu osi. Jak tylko pojazd opuści plac budo-

wy, kierowca ma możliwość podniesienia 

trzeciej osi, dzięki czemu zmniejsza poziom 

eksploatacji opon i zużycia paliwa. 

Premium Lander Tridem 8×4*4 jest już sprze-

dawany we Francji, a wkrótce będzie dostępny 

również w innych krajach europejskich. ▐

Fot. Renault

35 Keraxów 
zadba o porządek w Rosji
Rosyjska firma Rosdorstroy, odpowiedzialna 
za porządkowanie i naprawę dróg kupiła 35 Renault Kerax 
wyposażonych w pakiet „Extreme Cold”.

Keraxy już wcześniej zmierzyły się 

z surowym rosyjskim klimatem pod-

czas prac budowlanych oraz w kopal-

niach. Tym razem trafi ą w okolice St Pters-

buraga, miasta słynącego z oblodzonych 

dróg i ciężkich warunków pogodowych.

Duża ładowność, spory prześwit oraz 

zoptymalizowana moc sprawiły, że Ke-

rax cieszy się w Rosji dobrą reputacją. 

W 2009 r. otrzymał nagrodę dla najlepsze-

go pojazdu w kategorii HGV, a w 2010 ty-

tuł ciężarówki roku. Teraz, po raz kolejny, 

jedna z dużych fi rm rosyjskich zdecydowa-

ła się postawić właśnie na niego. Jesienią 

Renault Trucks Vostok dostarczy 35 pod-

wozi w konfi guracji 6×4 fi rmie Rosdor-

stroy, specjalizującej się w porządkowaniu 

i reperowaniu dróg. Obecnie Rosdorstroy 

dysponuje 100 pojazdami ciężarowymi, 

z czego 1/3 stanowią Keraxy.

Te 34-tonowe pojazdy wyposażone 

w silnik DXi11 o mocy 380 KM, będą 

pracowały w bardzo ciężkich, zimowych 

warunkach na terenie St Petersburga 

i okolic. W związku z tym, wyposażo-

no je w pakiet „Extreme Cold”, zawie-

rający system wstępnego podgrzewania 

oleju silnikowego na postoju, dzięki cze-

mu łatwiej go później uruchomić. Co 

więcej, system ten wyposażony został 

w specjalne płyny chłodnicze, które nie 

zamarzają nawet przy –40°C, podgrzewacz 

paliwa oraz system ogrzewania kabiny za-

pewniający kierowcy maksymalny kom-

fort. Pojazdy posiadają również urządzenia 

do kruszenia lodu na jezdni oraz wyposa-

żenie typowe dla pługów śnieżnych. ▐

Fot. Renault
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Polski rynek jest pod tym 

względem bardzo cieka-

wy. Poza sztandarowymi 

markami z importu, mamy sze-

reg krajowych wytwórni, które 

śmiało sięgają po nowoczesne 

technologie. Jednocześnie na-

dal funkcjonują produkty sto-

sunkowo proste, nastawione 

na niski koszt wytworzenia czy 

wręcz samoróbki. Te ostatnie 

stanowią jednak margines, a ich 

użytkownicy są nieliczni. 

Prawo wpływa

Na wschodzie naszego kra-

ju przebiega granica Zacho-

du. Przynajmniej jeśli są-

dzić po kształcie wywrotek. 

W Rosji popularne są pojaz-

dy ze skrzyniami o wysokich 

burtach i dużej pojemności. 

Oczywiste jest, że chodzi 

o przewóz jak największej ilo-

ści ładunku za jednym razem. 

Nacisk na osie nie ma duże-

go znaczenia, najważniejsza 

jest nośność podwozia. U nas 

działalność policji i Inspek-

cji Transportu Drogowego 

doprowadziła do ogranicze-

nia masy poruszających się 

po drogach, załadowanych 

pojazdów. Ryzyko kontroli 

i mandatu sprawia, że opłaca 

się inwestować w wywrotki 

„skrojone na miarę”, które po 

napełnieniu nie spowodują 

przeciążenia osi. 

Obowiązujące przepisy wy-

musiły pośrednio zmiany 

w ofercie producentów wy-

wrotek. W roli wytrzymałych 

pojazdów o dużych możli-

wościach przewozowych wy-

stępują samochody i naczepy 

z tylnozsypowymi, stalowy-

mi skrzyniami rynnowymi 

(half-pipe). Odznaczają się 

wytrzymałością przy stosun-

kowo niskiej masie własnej. 

Można ją dodatkowo zop-

tymalizować, wykorzystu-

jąc odmienne gatunki stali 

na podłogę i ściany boczne. 

Jest to typowa praktyka przy 

budowie skrzyń o przekroju 

prostokątnym. 

Te ostatnie nadal dominują 

na rynku, najczęściej jako wy-

wrotki trójstronne. Ze względu 

na potrzeby przedsiębiorstw 

komunalnych czy zajmujących 

się budową dróg, skrzynie (tak-

że half-pipe) wyposażane są 

w rynny umożliwiające współ-

pracę pojazdu z rozściełaczem 

asfaltu. Innym, cenionym 

urządzeniem jest burta odchy-

lana hydraulicznie, najczęściej 

z jednej strony pojazdu. Dzię-

Postępuje specjalizacja
Naczepy i zabudowy wykorzystywane na budowie różnicują się nie tylko ze względu 
na zastosowanie, ale również zaawansowanie techniczne.
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ki niej wysypywany ładunek 

nie dostaje się pod koła sa-

mochodu. W niektórych kon-

strukcjach może otwierać się 

w dół o pełne 180°, co zwiększa 

wszechstronność skrzyni. 

Rozpowszechniają się rów-

nież zwijane plandeki, który-

mi zabezpieczany jest ładunek 

w czasie transportu, na co rów-

nież niemały wpływ mają kon-

trole drogowe. 

Masa krytyczna

Z jednej strony powstają 

pojazdy przystosowane do 

transportu maksymalnej ilo-

ści jednorodnego ładunku, 

z drugiej – uniwersalne, któ-

rych skrzynia jest przystosowa-

na do różnorodnych ładunków, 

łącznie ze spaletyzowanymi. 

Tam, gdzie to możliwe, masa 

własna pojazdów jest zmniej-

szana. Najczęściej dokonu-

je się tego, stosując skrzynię 

aluminiową zamiast stalowej. 

Dotyczy to głównie naczep-

wywrotek, które dostosowuje 

się w ten sposób do transportu 

ładunków stosunkowo lekkich, 

np. kruszyw. Dostępne są rów-

nież pojazdy wykonane w ca-

łości ze stopów lekkich, łącznie 

z ramą. Tu należy jednak skal-

kulować, jaką oszczędność 

masy własnej rzeczywiście 

można uzyskać, zamawiając 

taki pojazd. Rama z lekkie-

go metalu musi być niestety 

grubsza, aby była odpowiednio 

wytrzymała, a to niweluje do 

pewnego stopnia zysk z zasto-

sowania innowacyjnego two-

rzywa do jej budowy. W na-

czepach o znacznej długości, 

aluminiowa rama może wcale 

nie przynieść korzyści. 

Na masę naczepy ma wpływ 

również konstrukcja osi. Za-

chodnioeuropejscy producen-

ci mają w ofercie osie o niskiej 

masie, jednak ich cena jest 

wyższa niż standardowych. 

Prostym sposobem odchudze-

nia osi jest montaż hamulców 

tarczowych w miejsce bębno-

wych. Tak też się robi w sa-

mowyładowczych naczepach 

budowlanych, wychodząc 

z założenia, że i tak najczęściej 

będą jeździły po twardych 

drogach i ich kontakt z trud-

nym terenem będzie ograni-

czony. 

Z różnym 
zaawansowaniem

Dostawcy zabudów i naczep 

samowyładowczych różnią 

się cenami i poziomem sto-

sowanej technologii. Najbar-

dziej zaawansowani używają 

robotów do spawania skrzyń, 

co gwarantuje wysoką jakość 

spawu. Oni również skłonni są 

oferować dodatkowe rozwiąza-

nia, podnoszące walory użyt-

kowe pojazdu, takie jak cho-

ciażby działające „dożywotnio” 

oświetlenie z diodami LED. 

Oczywiście za dopłatą. 

Odbiorcy poszukujący po-

jazdów prostszych również 

znajdą coś dla siebie. Tańsze 

nie musi oznaczać gorsze, choć 

jakość zabudowy, w przypadku 

niektórych fi rm może zależeć 

po prostu od egzemplarza. 

Użyteczność każdej zabudowy 

podnosi natomiast instalacja 

hydrauliczna z siłownikiem re-

nomowanej fi rmy. 

Wiedza polskich producen-

tów pozwala im tworzyć po-

jazdy o zindywidualizowanym 

charakterze, które w bezpiecz-

ny dla podwozia sposób wyzy-

skują do końca jego możliwo-

ści. Przykładem są wywrotki 

z żurawiem za kabiną. 

Inne zabudowy budowla-

ne: betonomieszarki, pompy 

do betonu czy skrapiarki są 

u nas oferowane przez fi rmy 

o dużym doświadczeniu, które 

potrafi ą właściwie wykorzystać 

każde podwozie – tak nowe, 

jak używane, adaptowane do 

nowych zadań. W przypad-

ku drogich zabudów, które 

w pracy nie pokonują dużych 

dystansów, wykorzystanie od-

remontowanego, używanego 

podwozia pozwala zaoszczę-

dzić wydatków przy kupnie. 

Osobną sprawą są kwoty wy-

dawane podczas eksploatacji. 

Gdy weźmiemy je pod uwagę, 

może się okazać, że inwestycja 

w całkiem nowy pojazd jest 

jednak korzystniejsza. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka

PRZEGLĄD PRODUCENTÓW PRZEGLĄD PRODUCENTÓW 
NACZEP I ZABUDÓWNACZEP I ZABUDÓW

 F IRMA
ZAKRES USŁUG

Acerbi 

ACTM 

Auto Hit 

Auto Kiper 

Auto Nadwozia Bednarczyk 

Benalu 

Bodex 

Broshuis 

Carnehl 

Camro 

Chieftain 

CMT 

D.A.C 

Elbo 

Emika 

Faymonville

Feber

Fliegl 
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Zabudowy i naczepy

11

44

77

22

55

88

33

66

99

 wywrotka  wywrotka tylnozsypowa wywrotka
 tylnozsypowa typu half-pipe trójstronna

 zabudowa  zabudowa skrzyniowa wywrotka tylnozsypowa
 skrzyniowa z żurawiem typu scow-end

 naczepa wywrotka  naczepa tylnozsypowa naczepa
 tylnozsypowa typu half-pipe niskopodwoziowa

Gervasi 

Gniotpol 

Goldhofer 

Gras 

Henschel 

Istrail 

Janmil 

Jusam 

Kargomil 

Kässbohrer 

Kempf 

KH-Kipper 

Kögel 

Mega 

Meiller Kipper 

MP Group 

MRauto

Müller Mitteltal 

Nova 

Nooteboom 

Prefa Żuraw

Pro-Staff 

Reisch 

Schmitz

Schwarzmüller 

Skibicki 

Stas 

Stokota 

Trailor 

Tramp

VDS Construct 

Viberti 

Wielton 

Zorzi 
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Ołtarzew k. Warszawy
ul. Poznańska 339
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 / 733 53 00
fax +48 22 / 733 53 02

www.ewt .p l

EWT TRUCK & TRAILER POLSKA Sp. z o.o.
Cargobull Trailer Center

Firma EWT Truck & Trailer jako Generalny Przedstawiciel Firmy 
Schmitz Cargobull na Polskę posiada w swojej ofercie szeroką gamę 
produktów: naczepy furgonowe, skrzyniowe, samowyładowcze, 
podkontenerowe, zabudowy furgonowe oraz zabudowy wywrotki. 

Oferujemy również pełny zakres usług serwisowych: naprawy bie-
żące, gwarancyjne i powypadkowe, umowy full-service, sprzedaż 
oryginalnych części zamiennych oraz 24-godzinny mobilny serwis 
pomocy na drodze. 

W naszym nowo wybudowanym obiekcie w Strykowie pod Łodzią 
posiadamy dodatkowo myjnię, serwis ogumienia, hamownię podwo-
ziową. Mieści się tam również Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

Świadczenie kompleksowych usług oraz zadowolenie Klientów jest 
dla nas największym priorytetem. 

ul. Baranowskiego 10a
98-300 Wieluń
tel. +48 43 / 843 45 10
fax +48 43 / 843 08 54

www.w ie l ton .com.p l

WIELTON S.A.

Wielton S.A. to największy w Polsce i jeden z wiodących w Euro-
pie producent naczep, przyczep i zabudów do samochodów cię-
żarowych. Odbiorcami produktów Spółki są fi rmy transportowe, 
budowlane produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne w kraju oraz 
zagraniczny dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep.

Oferta Wieltonu obejmuje ok. 80 typów pojazdów transporto-
wych, a ich sprzedaż jest realizowana za pośrednictwem sieci dys-
trybucji, obejmującej 17 oddziałów regionalnych w całej Polsce. 
Za granicą Wielton posiada dwie spółki zależne – na Ukrainie 

i w Rosji, przedstawicielstwa han-
dlowe na Litwie, Łotwie, Białorusi, 
Bułgarii oraz sieć dealerów na terenie 
Holandii, Czech, Słowacji, Włoch, 
Rumunii, Niemiec oraz Serbii.

Jesteśmy pionierem pod względem 
wprowadzania nowoczesnych tech-
nologii i opracowywania własnych 
rozwiązań konstrukcyjnych. Nasza 
produkcja jest w dużej części zro-
botyzowana, a większość procesów 
produkcyjnych wykonujemy we wła-
snym zakresie.

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

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

■  WYWROTKI

■  HAKOWCE

■  SKRZYNIE STAŁE

■  MONTAŻ 
 ŻURAWI

■  MONTAŻ 
 CZOŁOWNIC

■  PRZYCZEPY 
 SPECJALISTYCZNE

■  MONTAŻ 
 POSYPYWAREK 
 I PŁUGÓW

KH-KIPPER Sp. z o. o.

ul. Opłotek 42
01-940 Warszawa 
tel./fax: +48 22 8650308 
e-mail: office.warszawa@schwarzmueller.com

Firma Wilhelm Schwarzmüller GmbH jest największym produ-
centem przyczep i nadwozi w Austrii i dzięki swojej obecności 
w 21 krajach europejskich zyskała pozycję jednego z wiodących 
dostawców ciągnionych pojazdów użytkowych w Europie Cen-
tralnej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej. Przedsiębiorstwo 
produkuje ponad 12.000 pojazdów użytkowych rocznie, zatrudnia 
ponad 2.200 pracowników i w ramach grupy fi rm wypracowu-
je skonsolidowany obrót wynoszący około 350 mln EUR. Ciągłe 
nowe opracowania, wieloletnie doświadczenie i najwyższa jakość 
charakteryzują różnorodną paletę wyrobów w zakresie zabudów, 
przyczep, naczep budowlanych: 

■ platform ■ wywrotek ■ niskopodwoziowych ■ do przewozu konte-
nerów, oraz do przewozu drewna (pojazdy kłonicowe). 

Schwarzmüller 
Polska Sp. z o.o. 
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Świetnie zdaje sobie z tego sprawę bel-

gijski producent naczep specjalistycz-

nych Faymonville. Mimo że jego ofer-

ta jest bardzo szeroka i zróżnicowana, to 

teraz została jeszcze uzupełniona przez po-

jazdy nowej marki o nazwie MAX Trailer.

Geneza

Przyczyną do powstania koncepcji 

MAX Trailer był niewątpliwie ogólnoświa-

towy kryzys w latach 2008–2010. Mocno 

dał się on odczuć producentom naczep, 

przez co wielu z nich całkowicie zniknęło 

z rynku. Według Faymonville przyczyną 

takiej sytuacji była błędnie przyjęta strate-

gia na przetrwanie zapaści, bo zdecydowa-

na większość producentów koncentrowała 

się na obniżaniu cen pojazdów i właśnie 

w taki sposób, chciała konkurować z inny-

mi fi rmami. Mało kto zastanawiał się, jak 

obniżać koszty produkcji, choćby przez 

standaryzację realizowanych procesów, 

bądź miał takie zamiary, ale nie potrafi ł ich 

skutecznie wprowadzić. 

Zanim przystąpiono do projektu MAX 

Trailer, Faymonville dużo rozmawiał ze 

swoimi dilerami i klientami, dzięki czemu 

wyłonił się nowy obraz rynku naczep spe-

cjalistycznych. Pojawiły się dwie zróżni-

cowane grupy klientów. Pierwszą tworzą 

przedsiębiorcy nadal zainteresowani bardzo 

zaawansowanym technicznie sprzętem, któ-

ry wykorzystują do transportu największych 

ładunków. Równocześnie coraz wyraźniej 

krystalizuje się druga grupa klientów, szu-

kających pojazdów wysokiej jakości, ale 

z prostszymi rozwiązaniami konstrukcyj-

nymi i oczywiście w „dobrej” cenie. Są to 

najczęściej fi rmy budowlane, potrzebujące 

przewozić maszyny między frontami robót. 

Mając własną naczepę niskopodwoziową nie 

muszą zatrudniać podwykonawców i są bar-

dziej niezależni. Właśnie dla takich klientów 

Faymonville postanowił stworzyć nową serię 

pojazdów MAX Trailer.

Przemyślany sposób

Naczepy MAX Trailer to nie tylko nowe 

pojazdy, ale zupełnie nowa marka, z od-

dzielną strategią sprzedaży i marketingu. 

Ma dotrzeć do całkowicie nowych klien-

tów na wielu rynkach.

W celu obniżenia kosztów produkcji, na-

czepy MAX Trailer są mocno ustandaryzo-

wane. Wiele elementów wykorzystywanych 

do ich budowy zostało opracowanych z za-

stosowaniem dotychczasowych technologii, 

przez co fi rma gwarantuje, że mają one taką 

samą jakość jak pozostałe pojazdy. Jednak 

ze względu na fakt, że nie są one aż tak 

skomplikowane, nie ma tylu opcji do wy-

boru, Faymonville może zaoferować tańszy 

produkt. Mimo tego, każdy klient znajdzie 

dla siebie idealne rozwiązanie, bo gama na-

Frontem do klienta
Dostarczanie dóbr użytkowych to nie sztuka dla sztuki. 
Jeśli ma przynosić zyski niezależnie od sytuacji na 
rynku, musi doskonale trafiać w potrzeby i oczekiwania 
przyszłego użytkownika.

22 marca br. symbolicznie wbito pierwszą łopatę 
pod budowę nowej hali produkcyjnej oraz serwisu. 
Uroczystości przewodniczył Alain Faymonville, 
prezes grupy Faymonville (po prawej).
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czep marki MAX Trailer będzie obejmowa-

ła ok. 20 modeli, a docelowo może jeszcze 

ulec zwiększeniu. Wpływ na polepszenie 

atrakcyjności ceny miało też przemodelo-

wanie całej linii produkcyjnej.

Wszystkie nowe pojazdy są zgodne 

z europejskimi przepisami transportowymi, 

ich długość mierzona od sworznia królew-

skiego do tylnej części pojazdu nie przekra-

cza 13 600 mm, a szerokość 2550 mm.

Z rozmachem

Faymonville ma obecnie trzy fabryki, 

ulokowane w Belgii (Büllingen), Luxem-

burgu (Lentzweiler) i Polsce (Goleniów). 

Łącznie zatrudnia ok. 500 osób i jest w sta-

nie wytwarzać rocznie ok. 2 tys. pojazdów. 

W 2011 r. fi rma wyprodukowała 1200 na-

czep, osiągając obroty rzędu 145 mln euro. 

Zdecydowana większość tej kwoty (90%) 

pochodzi z eksportu. Dotychczasowa war-

tość inwestycji zrealizowanych w naszym 

kraju jest równa 13 mln euro, a niebawem 

zwiększy się o kolejne 5 mln euro. Tyle ma 

pochłonąć rozbudowa istniejącej fabryki 

specjalnie na potrzeby MAX Trailer. Prze-

widywana wielkość produkcji w początko-

wym okresie funkcjonowania zakładu to 

ok. 600 pojazdów rocznie. Nowe przed-

sięwzięcie będzie skutkowało wzrostem 

zatrudnienia o ok. 40 osób, a docelowo ma 

być ok. 150 pracowników.

Faymonville jest przekonany, że budo-

wany zakład będzie najbardziej zaawan-

sowaną fabryką naczep specjalistycznych 

w Europie, a może i na świecie. Wśród 

stosowanych technologii znajdą się m.in. 

laserowe cięcie stali, spawanie automatycz-

ne czy metalizowanie. Mając do dyspozy-

cji nowoczesny i kompletny sprzęt, fi rma 

będzie mogła samodzielnie realizować 

wszystkie procesy produkcyjne, począw-

szy od wytwarzania drobnych elementów 

stalowych, poprzez obróbkę powierzchni 

i zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Finał

Gdy naczepa zostanie polakierowana, 

przechodzi do pierwszego etapu monta-

żu końcowego. W tym momencie zosta-

je „uzbrojona” we wcześniej wykonane 

i ocynkowane elementy, takie jak rampy, 

kosze na poszerzenia czy też różnego ro-

dzaju uchwyty. Na drugim etapie pojazd 

jest wyposażany we wszystkie instalacje 

pneumatyczne, elektryczne i hydraulicz-

ne. Potem dochodzą zbiorniki powierza, 

zawory, osie i koła. Odtąd naczepa prze-

jeżdża po zakładzie o „własnych siłach”. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że na 

całej hali montażu końcowego nie będzie 

ani jednej suwnicy. Do przemieszczania 

naczep między kolejnymi etapami fi rma 

będzie stosowała przejezdne platformy, 

co pozwoli zaoszczędzić czas i ograniczyć 

koszty związane z transportem wewnętrz-

nym. Na piątym etapie będzie wykony-

wany końcowy test pojazdu, jak również 

montaż dodatkowych elementów przewi-

dzianych w ramach indywidualnego wy-

posażenia. Razem z nową halą przezna-

czoną do produkcji naczep MAX Trailer 

powstanie nowoczesny warsztat napraw-

czy. W ten sposób fi rma będzie dyspono-

wała własnym, profesjonalnym serwisem 

naczep Faymonville.

Sprzedaż nowych pojazdów ma się od-

bywać za pośrednictwem dotychczasowej 

sieci dilerskiej belgijskiego producenta, 

choć niewykluczone, że do końca roku 

pojawi się kilku nowych przedstawicieli. 

Sprzedaż za pomocą sieci dilerskiej wpi-

suje się też w ogólną koncepcję obniżania 

kosztów produkcji, bo w celu optymali-

zacji transportu, naczepy będą dostarcza-

ne do przedstawicieli np. bez najazdów. 

W zamyśle Faymonville to na dilerze 

będzie spoczywał obowiązek fi nalnego 

skompletowania naczepy. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Naczepy marki MAX Trailer są tańsze od swoich odpowiedników z gamy Faymonville o ok. 10÷15%. Kluczem do zmniejszenia ceny 
była standaryzacja pojazdów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

Naczepy MAX Trailer są głównie przeznaczone do względnie lekkiego transportu specjalistycznego, jaki na własne potrzeby realizują 
np. firmy budowlane. Zwykle nie wymaga on specjalnych pozwoleń czy zmian w organizacji ruchu.
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Nawa linia wywrotek to przede wszyst-

kim kompletnie nowe podwozia. 

Z trzech dotychczas dostępnych dłu-

gości ramy oferta powiększyła się do 6, co 

pozwala dopasować pojazd do indywidual-

nych potrzeb klienta, zapewniając mu taką 

kubaturę muldy, jaką sobie tylko wymarzy, 

pod warunkiem, że zmieści się w przedziale 

od 24 do 76 m3.

Projektując nową wywrotkę postawiono 

na budowę modułową składającą się w więk-

szości z tych samych elementów. Udało się 

również ograniczyć liczbę tych elementów. 

Sześć nowych ram ma ich mniej niż trzy 

ramy poprzedniej generacji, co uprościło 

budowę i technologię produkcji. Około 90% 

komponentów ram jest identycznych, co po-

zwala zmniejszyć zaplecze magazynowe do 

serwisowania wszystkich typów naczep Fe-

ber. Prostsza jest obsługa i dobór części.

Zmieniono również mocowanie sworz-

nia królewskiego. Jest teraz lżejsze, bardziej 

zwarte i ma wytrzymalszą konstrukcję. Aby 

zwiększyć wartość użytkową wywrotki, 

Feber wykonał sporo pracy, analizując wła-

ściwości techniczne dostępnych na rynku 

rozściełaczy. Trud ten nie poszedł na marne. 

Uwieńczeniem jest dostosowanie tylnych 

zderzaków do współpracy z szeroką ga-

mą rozściełaczy, co powinno znacznie uła-

twić pracę wywrotki. Tylne błotniki są krót-

sze od pozostałych, a chlapacze można od-

winąć, tak żeby nie przeszkadzały podczas 

pracy.

Kolejną nowością jest ergonomiczna 

konstrukcja mocowania koła zapasowego. 

Wymiana koła w naczepie nie należy do naj-

przyjemniejszych czynności. Jeżeli dodamy 

do tego niesprzyjające warunki atmosferycz-

ne, może się okazać prawdziwą udręką. Dla-

tego ważne jest, aby ograniczyć jak najwię-

cej uciążliwości w tym zakresie. Wciągarka 

w nowej wywrotce jest zamontowana od czoła 

pojazdu i można ją napędzać kluczem pneu-

matycznym. Nowe mechanizmy mocowania 

koła zapasowego są trwalsze i odporniejsze na 

trudne warunki pracy, z poprawioną ergono-

mią obsługi dla wybranych typów. Kosze za-

mocowano niżej, co ułatwia wymianę.

Na styk

Długość skrzyni muld z zamknięciem 

typu klapo-drzwi oraz drzwi została do-

stosowana do przewozu europalet tak, aby 

zmieściło się ich jak najwięcej. Wszystkie 

skrzynie mają powierzchnię równą wielo-

krotności europalet ustawianych wzdłuż 

lub w poprzek, co ma na celu jak najlep-

sze wykorzystanie powierzchni ładunko-

wej. Chodzi o to, żeby nie wozić powietrza 

w wywrotce. Dodatkowo brak wolnego 

miejsca zabezpiecza towar przed przesuwa-

niem, np. podczas gwałtownego hamowa-

nia czy przy przechyłach pojazdu. Palety są 

zaklinowane, stoją więc w miejscu. W ten 

sposób uzyskano lepszy stosunek masy wła-

snej pojazdu do liczby przewożonych palet. 

Dodatkową zaletą jest brak potrzeby mo-

cowania ładunków spaletyzowanych przy 

założeniu 100% załadowania. 

W nowej linii wywrotek zastosowano 

panele równoległe do ściany skośnej. Deski, 

tak jak przednia ściana i tylna klapa, są po-

chylone pod kątem 20°. W praktyce powo-

duje to, że ładunek nie przywiera i łatwiej 

można opróżnić skrzynię. Z tyłu pochylo-

na ściana umożliwia kiprowanie do hałdy. 

Jeżeli wywrotka ma tylną ścianę prostą, 

podczas takiej operacji może dojść do wyła-

mania tylnej klapy. Im ściana jest pochylona 

pod większym kątem, tym lepiej samoczyn-

nie zabezpiecza się przed wyłamaniem, po-

nieważ nie wbija się w ładunek. Pochylenie 

20° to standard europejski, stosowany przez 

czołowych producentów naczep.

Dodatkowo nowe zawiasy zwiększają 

prześwit pod tylną klapą. Zawias jest na ra-

mieniu kilkanaście stopni wyżej. Tylna kla-

pa ma teraz nowy systemy haków zamykają-

cych i napinających. Ryglowana jest dwoma 

lub czterema hakami. Cały mechanizm ma 

działać tak, żeby podczas wywrotu one jak 

najszybciej się otwierały, czyli żeby ładunek 

nie napierał, ani nie zaczął się zsypywać na 

tylną klapę. Wywrotka musi być przyjazna 

dla użytkownika, dlatego powinno się sto-

sować takie rozwiązania, które ograniczą 

do minimum konieczność interwencji kie-

Mały nie musi 
być gorszy!

InterCars przygotował całkowicie nową wywrotkę 
model 2012. Po raz pierwszy firma przeprowadziła gruntowną 
modernizację swojego czołowego produktu. 
Doświadczenie, uwagi użytkowników i talent konstruktorów 
sprawiły, że ma się czym pochwalić.

Sześć nowych długości ramy, daje producentowi 
możliwość zbudowania naczepy wywrotki z muldą 
o kubaturze dokładnie dopasowanej do potrzeb klienta.
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rowcy. Wszystkie mechanizmy powinny 

odpowiednio reagować na określone sytu-

acje. W tym wypadku oznacza to właściwy 

moment otwarcia klapy podczas wywrotu 

i jej zamknięcia po zakończeniu kiprowania.

Kolejną nowością jest nowy portal w sys-

temie zamykania klapo-drzw. Konstrukcja 

jest teraz lżejsza, a drzwi delikatniejsze i ła-

twiejsze w obsłudze. Można również szyb-

ko wypiąć górną belkę, co pozwala załado-

wać skrzynię wózkiem widłowym od tyłu. 

Drzwi łatwo i precyzyjnie domykają się bez 

potrzeby używania siły. Na życzenie klien-

tów wprowadzono podwójne uszczelnienie 

systemu zamknięcia klapo-drzwi, co znacz-

nie wpłynęło na pozytywne postrzeganie 

produktu. Odświeżono również konstruk-

cję zsypów zbożowych, które ujednolico-

no. Drobne techniczne zmiany usprawniły 

ergonomię obsługi szybrów zbożowych, 

z opcją dodatkowego wyposażenia w de-

montowalne leje zbożowe.

Giętko

Nowa platforma podłogowa opracowana 

dla wszystkich naczep ma teraz długość od 

7,5 do 10,5 m, daje to w sumie sześć nowych 

wariantów. Dodatkowo siódmy o długości 

12,5 m występuje w starej wersji, ale już 

wkrótce ma być poddany modernizacji.

Do produkcji nowej wywrotki Feber 

używa bardzo wytrzymałej stali Domex. 

Robi się z niej nie tylko pasy czy belki, ale 

również wykorzystuje przy produkcji wie-

lu elementów wewnętrznych, np. moduły 

nóg podporowych, moduły tylne anty-

skrętne czy płyty podsiodłowe, co zwięk-

sza wytrzymałość pojazdów. Elementy te 

są optymalizowane, czyli odpowiednio 

wygięte, co umożliwia właśnie ten rodzaj 

blachy, która może być wyginana nawet 

o 360°. Według producenta stal Domex 

jest najbardziej optymalna pod względem 

wytrzymałości we wszystkich możliwych 

kierunkach blachy, czyli wzdłuż, w po-

przek i na wskroś, dlatego tak świetnie 

spełnia swoje zadanie. 

Każdy element nowej wywrotki zapro-

jektowano od nowa. Inżynierowie podczas 

projektowania opierali się na testach wy-

trzymałościowych i symulacjach kompu-

terowych, co zaowocowało zwiększeniem 

wytrzymałości całej konstrukcji. 

Wszystkie ramy maksymalnie skróco-

no, dzięki czemu zmniejszył się promień 

zawracania oraz zataczanego łuku (wycho-

dzenie szyi za obrys ciągnika) i łatwiej jest 

manewrować w ciasnych zaułkach. Gdy 

wywrotka jest bliżej ciągnika, zestaw jest 

krótszy i tym samym lepiej zachowuje się 

podczas manewrowania. 

Zmieniono również budowę słupów 

narożnych ściany przedniej, wzmocnio-

nych od strony wewnętrznej, co poprawiło 

aerodynamikę, zmniejszyło zawirowania 

powietrza, a tym samym zużycie paliwa. 

Tylna klapa w wywrotce typu half-pipe jest 

wykrawana z jednego arkusza blachy, dzięki 

czemu zyskała na sztywności i szczelności 

oraz straciła na wadze.

Najbardziej kontrowersyjnym elemen-

tem każdej wywrotki jest pomost roboczy. 

Mimo wielu starań trudno go zaprojekto-

wać tak, aby zaspakajał potrzeby użytkow-

ników bez zastrzeżeń. Ale prace trwają. 

Również Feber podjął się tego zadania i go 

zmodernizował, dodatkowo zabezpieczając 

powłoką KTL. Pojawił się też czytelniejszy 

i łatwiejszy w obsłudze nawet w odzieży 

ochronnej panel sterowania. W nowy, więk-

szy przycisk systemu wspomagania wyjeż-

dżania z trudnego terenu łatwiej teraz trafi ć.

Nowe kły stabilizujące skrzynię ładunko-

wą zmieniły miejsce. Są bardziej wysunięte 

do przodu, co powoduje, że skrzynia jest 

stabilniejsza. Wprowadzono również lżejszą 

oś wywrotu. 

W sumie udało się zmniejszyć masę całej 

nowej rodziny, nie tracąc przy tym na trwa-

łości i wytrzymałości konstrukcji. Efekt taki 

osiągnięto głównie poprzez optymalizację 

wyposażenia, czyli nie montuje się zbęd-

nych do danych zadań akcesoriów.

Newralgiczne elementy szczególnie nara-

żone na korozję zabezpieczone są dodatko-

wą powłoką antykorozyjną (KTL, powłoka 

ocynkowa), bądź powstają z blachy nie-

rdzewnej, co podwyższa trwałość naczepy.

Wszystkie naczepy Feber mają ogólno-

europejską homologację e9, czyli można 

je zarejestrować w całej Europie. Posiadają 

także znak bezpieczeństwa CE oraz certyfi -

kat TÜV. Dzięki temu Feber może nie tylko 

walczyć o rynek krajowy, ale również zyskać 

przychylność europejskich klientów. 

Naczepy marki Inter Cars są produkowane 

od 8 lat, i z roku na rok zdobywają coraz więk-

szą rzeszę zwolenników. W 2011 r. znalazło 

w Polsce nabywców prawie 500 pojazdów tej 

marki, zgarniając prawie 13% rynku naczep 

samowyładowczych i zajmując czwartą po-

zycję w tym segmencie. „Mały nie musi być 

gorszy” – mówi Michał Wiśniewski, dyrektor 

zarządzający, Feber Sp. z o.o. I ma rację. Warto 

też pamiętać, że „mały” może być „wielki”, to 

tylko kwestia czasu i zapału. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Feber

W ofercie znajdują się również wywrotki zamykane 
klapą zewnętrzną, zarówno pochyloną pod kątem 
20o, dostosowaną do kiprowania na hałdę, jak 
i klapo-drzwiami. W tym wypadku obydwa warianty 
są ryglowane czterema hakami.

Naczepa wywrotka z aluminiową skrzynią 
marki Inter Cars o masie własnej 4910 kg
może przewieźć 29 090 kg. W tym 
przypadku skrzynia jest zamykana klapą 
wewnętrzną ryglowaną dwoma hakami. 

Nowe kły stabilizujące skrzynię ładunkową 
zmieniły miejsce. Są bardziej wysunięte do przodu, 
co powoduje, że skrzynia jest stabilniejsza.

Zmieniono budowę słupów narożnych ściany 
przedniej i wzmocniono je od strony wewnętrznej. 
Taki zabieg poprawił aerodynamikę pojazdu.
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Przegląd opon budowlanych

 Barum
Budowlane on/off  road

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne 

BU 54 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

BU 51 12,00R20

NR 55 11,00R20

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

BS 71 12,00R20

BS 73 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

 Bridgestone
Budowlane on/off  road

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

M840 10R22,5; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 275/70R22,5;
295/80R22,5; 315/80R22,5; 12,00R24

Oś napędowa

L355 13R22,5; 315/80R22,5

Oś naczepy

M840 10R17,5 

M748 385/65R22,5; 425/65R22,5; 445/65R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

L317 12R22,5; 13R22,5

Oś naczepy

HTR 365/80R20; 11R22,5; 315/80R22,5; 425/65R22,5

HTR2 385/65R22,5; 445/65R22,5; 295/60R22,5; 
385/55R22,5

HTR2Extra 
Duty

385/65R22,5

on/off road

HTC 275/70R22,5; 425/65R22,5

HTC 1 385/65R22,5; 445/65R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

HSO 13R22,5

HSO Sand 12,00R20; 14,00R20

HCS 14,00R20; 365/85R20; 395/85R20

Oś napędowa

HDO 13R22,5; 315/80R22,5

 Dunlop

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

SP 382 11R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5; 315/80R22,5; 
385/65R22,5

Oś napędowa

SP 482 13R22,5; 295/80R22,5; 315/80R22,5

Oś wleczona

SP 282 385/65R22,5; 445/65R22,5

 Goodyear

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

MSS 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 275/70R22,5; 
295/80R22.5; 315/80R22,5; 375/90R22,5; 12,00R24; 
445/75R22,5

MSS II 12R22,5; 12,00R20; 12,00R24;13R22,5; 265/70R19,5;
275/70R22,5; 295/80R22,5; 315/80R22,5; 325/95R24; 
385/65R22,5

MSS II DS. 13R22,5; 315/80R22,5; 385/65R22,5

Oś napędowa

MSD 12,00R20; 12R22,5; 375/90R22,5; 295/80R22,5; 
12,00R24

MSD II 12R22,5; 12,00R20; 12,00R24; 315/80R22,5; 
13R22,5; 295/80R22,5; 325/95R24; 385/55R22,5; 
495/45R22,5

MSD DS. 13R22,5; 315/80R22,5

MST 385/65R22,5; 445/65R22,5

Terenowe
Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

ORD 12,00R20; 14,00R20; 12R22,5; 13R22,5; 12,00R24;
365/85R20; 375/90R22,5

 Kormoran

Budowlane on/off  road
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

F ON/OFF 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5; 
315/80R22,5

Oś napędowa

D ON / OFF 12.00R20; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5;295/80R22,5; 
315/80R22,5

Oś wleczona

ON/OFF 385/65R22,5

 Michelin

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

X Works XZ* 315/80R22,5; 325/95R24

XZY 9,5R17,5; 9R22,5; 10R22,5

XZY 2 12,00R20; 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5; 
315/80R22,5

XZH 2 R 13R22,5

XZY 3 285/65R22,5; 385/65R22,5; 425/65R22,5; 
445/65R22,5, 

Oś napędowa

X Works XD* 315/80R22,5; 13R22,5; 325/95R24

XDY 3 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

XDY 12,00R20; 295/80R22,5; 12,00R24, 

Oś wleczona

XTY 2 265/70R19,5; 275/70R22,5

*Nowość. Opony objęte dodatkowymi usługami: „Gwa-

rancja na uszkodzenia” oraz „Gwarancja bieżnikowania”.

Terenowe

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

XS 24R20,5; 525/65R20,5

XZL 8,25R16; 11,00R16; 255/100R16; 11,00R20;12,00R20; 
14,00R20; 16,00R20; 275/80R20;335/80R20 MPT; 
365/80R20 MPT; 365/85R20; 395/85R20;24R21; 
13R22,5; 445/65R22,5*

XML 325/85R16; 14,00R20

*w przygotowaniu

 Pirelli

Budowlane on/off  road

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

AP05 385/65R22,5 

FG88 13R22,5; 315/80R22,5

Oś prowadząca

FG:01  315/80R22,5; 295/80R22,5; 13R22,5

Oś napędowa

TG88 13R22,5; 315/80R22,5

TG:01 315/80R22,5; 295/80R22,5; 13R22,5

Terenowe

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

TQ99 
Diamante

13R22,5 

 Continental
Budowlane
Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

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

HSR 1 245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5; 
305/70R19,5; 255/70R22,5; 275/70R22,5305/70R22,5

HSR Extra 
Duty

10,00R20

HSR 2 13R22,5; 315/80R22,5; 315/70R22,5; 385/65R22,5; 
385/55R22,5

HSR2Extra 
Duty

315/80R22,5

on/off road

HSC 11,00R20; 12,00R20

HSC 1 11R22,5; 12R22,5; 13R22,5; 295/80R22,5; 
315/80R22,5; 385/65R22,5

HSC 1Extra 
Duty 

12R22,5; 315/80R22,5

Oś napędowa

HDR 245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5; 
305/70R19,5; 10,00R20; 11R22,5; 12R22,5; 
255/70R22,5; 275/70R22,5; 305/70R22,5

HDR Extra 
Duty

10,00R20

HDR 1Extra 
Duty

12R22,5

HDR2 295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/70R22,5

HDR2 Extra 
Duty

315/80R22,5

on/off road

HDC 12,00R20

HDC 1 12,00R24; 12R22,5; 13R22,5; 
295/80R22,5315/80R22,5

HDC 1Extra 
Duty

315/80R22,5

 Sava

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

Avant MS 2 13R22,5; 315/80R22,5

Oś napędowa

Orjak MS 12R22,5; 13R22,5; 315/80R22,5

Oś wleczona

Cargo MS 385/65R22,5
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Szlachetną i bardzo ciekawą inicjatywą 

jest m.in. wspieranie młodych spor-

towców z domów dziecka. We wrześniu 

2011 r., na boiskach Parku Skaryszewskiego 

zostały zorganizowane Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka 

„Nadzieja na Euro”, w których udział wzięło 

29 drużyn z domów dziecka głównie 

z Polski – 24, ale także z Ukrainy, Słowacji, 

Francji, Czech i Rosji. 

Tamte mistrzostwa były jednak tylko 

„rozgrzewką” do tego, co będzie się działo 

w tym roku. Obecna edycja konkursu wy-

startowała pod koniec kwietnia. Najlepsi 

zawodnicy utworzyli Reprezentację Polski, 

która zagra w biało-czerwonych barwach 

na Mistrzostwach Europy Dzieci z Domów 

Dziecka. Turniej zostanie rozegrany 12 

i 13 maja na stadionie warszawskiej Legii 

i weźmie w nim udział 20 drużyn z całej 

Europy. Continental wyposaży młodych 

zawodników w sprzęt sportowy oraz ufun-

duje nagrody dla zwycięzców i upominki 

dla uczestników. Najlepsza drużyna otrzy-

ma bilety na mecz otwarcia Euro 2012 Pol-

ska – Grecja.

Podczas Mistrzostw zostanie rozegrana 

specjalna konkurencja ContiTest, która 

wyłoni najlepszego strzelca i bramkarza 

obu imprez. 

Euro 2012

W ramach Mistrzostw UEFA Euro 

2012 osiem reprezentacji rozegra w Pol-

sce mecze grupowe. Na stadionach 

i w strefach kibica swoje drużyny będą 

wspierać miliony fanów futbolu, a w tym 

wielu zagranicznych kibiców. Z myślą 

o nich Continental nie tylko wyposaży au-

tokary w swoje opony, ale uruchomi rów-

nież specjalne linie ContiBusów kursujące 

w czterech polskich miastach-gospoda-

rzach. Cała fl ota obejmie 40 pojazdów 

klasy premium (Mercedes-Benz Citaro 

i Conecto G). Zapewnią one bezpłatny 

transport kibiców między stadionami 

i strefami kibica oraz wspomogą fl otę au-

tobusów miejskich. Dodatkowo zostaną 

ustawione specjalne przystanki nawiązu-

jące wyglądem do ławek rezerwowych. 

W dniach rozgrywek będą dyżurować przy 

nich hostessy pomagające kibicom w naj-

szybszym dotarciu do stadionu.

Wszystkie ContiBusy będą wyposażo-

ne w limitowane opony Continental HSU 

1 EM Edition w rozmiarze 275/70 R22,5, 

przygotowane specjalnie na tę okazję. 

Na ich bokach są wytłoczone emblematy 

w kształcie piłeczek oraz żółte logo Con-

tinental. Ich bieżnik, dzięki wytrzymałej 

na zużycie mieszance gumowej oraz do-

datkowo wzmocnionej ścianie bocznej, 

charakteryzuje się wyjątkową odpornością 

na kontakt z krawężnikami. Długi okres 

eksploatacji w ruchu miejskim oraz bardzo 

dobre właściwości jezdne zawdzięczają 

optymalnemu konturowi, mieszance gu-

my i głębokości bieżnika. Zastosowane 

przez Continental rozwiązania obniża-

ją poziom hałasu i wibracji, zapewniając 

Nie tylko opony
Continental to przede wszystkim jeden z czołowych producentów opon, 
ale koncern jest też coraz bardziej znany z zaangażowania w liczne imprezy sportowe.

O wygodę i bezpieczeństwo kibiców w czasie Mistrzostw zadba 
dodatkowa flota 40 ContiBusów. Korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Opony limitowanej serii HSU 1 EM Edition 
będą miały emblematy w kształcie piłeczek 
oraz żółte logo Continental.
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kierowy i pasażerom komfortowe warunki 

podróży.

Podróżujący Contiautobusami w cza-

sie Mistrzostw będą mogli czuć się 

bezpiecznie, bo każdy pojazd zostanie 

sprawdzony wg najwyższych standar-

dów Continental obowiązujących w sieci 

Conti360°. Ogumienie będzie codzien-

nie monitorowane. W każdym mieście 

będą dyżurowały dwa samochody serwi-

sowe. Podczas codziennych inspekcji zo-

stanie sprawdzone m.in. ciśnienie, stan 

bieżnika i ściany bocznej. W razie awarii 

mobilny serwis ją usunie lub wymieni 

oponę na nową.

Niepewna przyszłość

Przekazanie informacji o zaangażowa-

niu Continentala w przedsięwzięcia spor-

towe było też okazją do podsumowania 

rynku opon do samochodów ciężarowych. 

W 2010 r. nastąpił duży wzrost sprzedaży 

po kryzysie. Miniony rok na rynku euro-

pejskim zakończył się jednak „na minusie”. 

Rynek opon spadł o 1,1%. W pierwszym 

półroczu dominowały wzrosty, nawet rzędu 

kilkunastu procent, w drugim spadki, które 

w grudniu sięgnęły aż 25% (w porównaniu 

do grudnia 2010 r.). Wzmożony popyt na 

opony w pierwszym półroczu prawdopo-

dobnie był podyktowany obawą przed za-

powiadanymi przez producentów wzrosta-

mi cen. Klienci robili więc zapasy. Okazało 

się, że słusznie, gdyż w ciągu roku opony 

podrożały średnio 15÷20% (każdy z produ-

centów wprowadził 3 do 4 podwyżek). 

Jak to wyglądało na poszczególnych 

rynkach? W 2011 r. zanotowano najwięk-

szy spadek sprzedaży w krajach DACH 

(Niemcy, Austria, Szwajcaria) (4,9%), 

Europie Zachodniej (4,7%), Europie Po-

łudniowej (2,1%), natomiast wzrosty 

w Europie Wschodniej (14,4%), Europie 

Północnej (10,4%), Europie Środkowej 

Izabela Zalewska, 
dyrektor marketingu 
Continental Opony Polska 

„Angażujemy się nie tyl-
ko w największe świa-
towe imprezy, takie jak
UEFA Euro 2012, ale 
wspieramy również lo-
kalne inicjatywy, któ-
re pomagają rozwijać 
pasję do sportu wśród 
najmłodszych. Chcemy, 

aby emocje, które towarzyszą nam pod-
czas Mistrzostw, stały się również udzia-
łem młodych piłkarzy z domów dziecka.”

Marcin Cywiński,
Dział Opon Użytkowych 
Continental Opony Polska 

„Powierzchnia kontaktu 
opony z drogą jest wiel-
kości pocztówki, dla-
tego właściwości bież-
nika mają decydujący 
wpływ na bezpieczeń-
stwo pasażerów. Zale-
ży nam, aby zarówno 
kibice, jak i zawodnicy 

mieli zagwarantowaną komfortową i bez-
pieczną podróż, o czym będą się mogli 
przekonać, podróżując autobusami wypo-
sażonymi w nasze opony.”

(3%). Najwięcej opon sprzedano w Turcji, 

Niemczech i Włoszech, Polska zajmuje 7. 

miejsce i praktycznie „depcze po piętach” 

Hiszpanii. Wszystkie ważne rynki zano-

towały jednak spadki. Najbardziej do-

tkliwe były w Wielkiej Brytanii (–11,4%), 

Hiszpanii (–10,4%) oraz Niemczech 

(–7,4%). Przeciwna sytuacja była w Rumu-

nii (+23,6%), Polsce (+9,8%) oraz Turcji 

(+7,1%). 

Na tym tle sprzedaż opon ciężarowych 

wypadła u nas dość dobrze, choć wzrost był 

zdecydowanie niższy niż w 2010 r. – 29,2%. 

Praktycznie przez 11 miesięcy 2011 r. ry-

nek rósł, rekordowy pod tym względem był 

kwiecień – 65,7%. Wzrost sprzedaży opon 

na polskim rynku to m.in. efekt zwiększe-

nia sprzedaży samochodów ciężarowych 

o dmc powyżej 3,5 t o nieco ponad 60%. 

Bieżący rok zaczął się bardzo poważnym 

hamowaniem. W styczniu sprzedaż opon 

do samochodów ciężarowych na rynku eu-

ropejskim zmniejszyła się o 23,7%, w lutym 

32,4%. Największe spadki dotyczą Europy 

Południowej (35,9%), DACH (31%) oraz 

Europy Zachodniej (25,7%). Bardzo kiepskie 

wyniki są notowane przede wszystkim we 

Włoszech (–41,7%), Turcji (–38,8%) i Belgii/

Luxemburgu (–36,1%). W Polsce początek 

roku wyglądał dość optymistycznie. Styczeń 

zakończył się wzrostem sprzedaży o 13,7%, 

ale w lutym nastąpił spadek o 29,1%. Zda-

niem Grzegorza Jeziaka, szefa Działu Opon 

Ciężarowych w Continental Opony Polska, ta 

sytuacja może okazać się przejściowa, bo nie-

bawem skończą się zapasy opon, a po zimie 

więcej samochodów wyjedzie na drogi. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Continental, K. Wójtowicz
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Żurawie samochodowe mogą być 

montowane za kabiną pojazdu lub 

z tyłu skrzyni załadunkowej. Te 

pierwsze znajdziemy przede wszystkim na 

wywrotkach lub samochodach przewożą-

cych dłużycę, inne na pozostałych pojaz-

dach, a szczególnie wtedy, kiedy żurawie 

mają również obsługiwać przyczepę. Na 

tylnym zwisie są umieszczone również 

żurawie z systemem demontowanej kon-

soli stosowane w transporcie materiałów 

budowlanych lub materiałów na paletach. 

Konsola umożliwia zdemontowanie żura-

wia bezpośrednio po rozładunku w zaled-

wie kilka minut. 

Żurawie samochodowe mogą podnosić 

i opuszczać ładunek, transportować go 

wokół pojazdu lub na zadaną odległość od 

pojazdu poprzez zmianę wysięgu. Zazwy-

czaj mają nośność od kilku do kilkudzie-

sięciu ton, jednak w miarę zwiększania wy-

sięgu żurawia zmniejsza się jego udźwig. 

Siłacz za kabiną
Jeszcze nie tak dawno przenośne hydrauliczne żurawie samochodowe uchodziły niemal 
za szczyt transportowej ekstrawagancji. Dziś trudno sobie wyobrazić sprawny załadunek 
i rozładunek wielu pojazdów bez coraz bardziej popularnych HDS-ów.

Żurawie proste, które podczas przemiesz-

czania się pojazdu ustawione są wzdłuż osi 

pojazdu mają o około 20% większy udźwig 

niż żurawie składane za kabiną lub za tylną 

ścianą skrzyni załadunkowej, ustawione 

poprzecznie do kierunku jazdy ciężarówki. 

Wprawdzie łączniki montowane w ukła-

dzie ramion zwiększają udźwig żurawi 

składanych, ale w ten sposób zwiększa się 

też liczba elementów konstrukcyjnych ule-

gających szybkiemu zużyciu.

Żurawie mogą być wyposażone w dodat-

kowy osprzęt, który nie tylko ułatwia pracę, 

ale i zwiększa zastosowanie tych urządzeń. 

Na standardowym wyposażeniu są widły 

w różnych wersjach i chwytaki boczne do 

przenoszenia palet, kosze osobowe, chwy-

taki do materiałów sypkich i świdry. 

Sterowanie żurawiami odbywa się ręcz-

nie za pomocą dźwigni lub cięgna albo 

zdalnie. Rozwiązanie korzystające z po-

mocy radia jest najdroższe, ale również 

najwygodniejsze, a w przypadku długiego 

wysięgu żurawia wręcz wskazane. Dzięki 

zdalnemu sterowaniu operator żurawia 

może stać na piętrze budynku i z najbliż-

szej odległości obserwować wyładunek, 

a ponadto dostosować prędkość ruchu żu-

rawia do podnoszonego ładunku. 

Żurawie hydrauliczne przenośne są 

produkowane przez takie fi rmy, jak: Pal-

fi nger, HIAB, HMF, Atlas, Eff er, Fassi, PM 

i HYVA Crane.

Pod pełną kontrolą

Jednym z wiodących producentów żu-

rawi jest fi rma Palfi nger, która obecnie 

posiada w swojej ofercie około 100 podsta-

wowych modeli samochodowych żurawi 

przeładunkowych o momentach udźwigu 

od 1,4 do 114 tm. 

Zdaniem Dariusza Tomaszewskiego, 

specjalisty ds. serwisu z fi rmy Graco, ofi -

Żuraw HMF 2020-K3 z systemem EVS zamontowany 
na dwuosiowym Axorze marki MB wyposażony 

w świder ziemny i wyciągarkę hydrauliczną stanowi 
wielozadaniową maszynę idealną do wykonywania 

odwiertów i stawiania słupów kablowych.
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cjalnego przedstawiciela fi rmy Palfi nger 

w Polsce, jednym z kluczowych systemów 

żurawi produkowanych przez tę fi rmę jest 

elektronicznie sterowany system przeciw-

przeciążeniowy Paltronic, ostrzegający 

operatora o zbliżaniu się do maksymalne-

go momentu udźwigu i wyłączający pracę 

maszyny przy jego przekroczeniu. Układ 

ten, współpracując z systemem kontroli 

podparcia ISC (Integrated Stability Con-

trol), zapewnia optymalne wykorzystanie 

udźwigu zależnie od stanu obciążenia 

i układu rozstawienia podpór. 

Ponadto Palfi nger wprowadził na ry-

nek jako element wyposażenia, układ in-

teligentnej kontroli stateczności – HPSC 

(High Performance Stability Control), 

który jest szczególnie przydatny, gdy ilość 

miejsca jest ograniczona i pojazd może 

być podparty z jednej strony żurawia albo 

tylko częściowo lub nawet pracować bez 

użycia podpór.

Z kolei system HPLS (High Power Lift  

System) zwiększa udźwig, redukując pręd-

kości robocze poszczególnych członów 

urządzenia po osiągnięciu maksymalnego 

obciążenia, dzięki czemu znacznie zmniej-

szają się obciążenia dynamiczne związane 

z przemieszczaniem ładunku. 

Podczas pracy na granicy momentu 

udźwigu przydatny może okazać się system 

AOS (Active Oscilation Suppresion), który 

ogranicza drgania żurawia spowodowane 

przemieszczaniem ciężkiego ładunku, po-

prawiając precyzję sterowania i zmniejsza-

jąc obciążenia w układzie hydraulicznym. 

Charakterystyczne dla tego producenta 

jest zastosowanie sześciokątnych profi li do 

konstrukcji wysięgników żurawi. „Dzięki 

temu zwiększa się nośność układu telesko-

powania, a tym samym udźwig żurawia” 

– podkreśla Dariusz Tomaszewski. Palfi n-

ger stosuje również bezobsługowy układ 

ramion wysuwnych dzięki zastosowaniu 

ślizgów tefl onowych i układ podwójnej 

dźwigni kolankowej Power Link Plus, po-

prawiający krzywe udźwigu żurawia.

Szczególnie dużą popularnością cie-

szy się rodzina żurawi przeładunkowych 

High Performance 

o wysokich mo-

mentach udźwigu 

i niewielkiej masie 

własnej.

Jak informuje pro-

ducent, wszystkie żu-

rawie z serii High 

Performance posia-

dają przynajmniej 

jedną dźwignię ko-

lankową, która za-

pobiega szybkiemu 

spadkowi udźwigu 

przy zwiększaniu wy-

sięgu. Żurawie kla-

sy powyżej 8 Tm po-

siadają tzw. dźwig-

nię Plus umożli-

wiającą przeprost ramienia zginanego

względem ramienia głównego o 15° w gó-

rę. Zwiększa to precyzję ruchów żu-

rawia, umożliwiając bardzo dokładne

ustawianie ładunków, ważne m.in. 

przy pracach wykończeniowych w bu-

downictwie. W mechanizmie telesko-

powania wysięgnika żurawi High Perfor-

mance wprowadzono ślizgi bezobsługo-

we, nie wymagające smarowania, co przy-

nosi znaczne oszczędności w kosztach 

eksploatacji.

Żyroskop prawdę ci powie

Zdaniem Jakuba Niemczyka, wicepreze-

sa HMF, kolejnego czołowego producenta 

HDS-ów, żurawie produkowane przez tę 

fi rmę wyróżniają się również nowocze-

snością rozwiązań. Wszystkie konstruk-

cje powyżej 7 Tm zostały zaprojektowane 

w ciągu ostatnich 3 lat, a produkcja naj-

nowszych modeli żurawi z najniższym 

udźwigiem rozpocznie się jeszcze w tym 

roku. HMF chwali się również dynamicz-

nym systemem stabilizacji pojazdów, na 

których zamontowane są żurawie. „Zasięg 

i udźwig żurawia zmienia się dynamicz-

nie w trakcie rozładunku, w zależności od 

aktualnego stopnia obciążenia pojazdu” 

– wyjaśnia wiceprezes. Opatentowany 

przez HMF system stabilizacji EVS opiera 

się na wskazaniach żyroskopu i cały czas 

Żuraw przeładunkowy Palfinger PK 11002 
High Performance może podnieść do 5700 kg. 
Jego zakres obrotu to 400o.

HIAB XS 022 to mały, kompaktowy i wszechstronny żuraw przeznaczony 
do rozmaitych zastosowań. Jest montowany na lekkich pojazdach dostawczych. 
Można go doposażyć nawet w trzy ramiona wysuwne o maksymalnym wysięgu 
wynoszącym prawie osiem metrów.
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we, wszystkie w wielu wariantach, dzięki 

którym mogą być spełnione indywidualne 

oczekiwania klientów. Żurawie w wersji C 

w stosunku do modeli bazowych wypo-

sażone są w krótsze ramię wewnętrzne. 

„Przez tę zmianę konstrukcyjną uzyskuje 

się wysokie parametry udźwigu w pobli-

żu osi obrotu żurawia, nie tracąc na jego 

manewrowości” – informuje producent. 

Użytkownicy tego typu żurawi mają moż-

liwość podnoszenia stosunkowo małym 

żurawiem bardzo ciężkiego ładunku, jak 

np. bębny z kablami, maszyny itp.

Żurawie, które mają różną liczbę ramion 

wysuwnych można także wyposażyć w JIB, 

czyli tzw. bocianek. JIB jest to mały żuraw 

zamontowany na ostatnim ramieniu żura-

wia bazowego. Zastosowanie go znacznie 

przedłuża ramiona żurawia i tym samym 

zwiększa zakres jego działania. Rozwiąza-

nie to umożliwia podawanie materiałów 

budowlanych na kolejne kondygnacje bu-

dowli daleko od jej krawędzi. JIB może 

być zainstalowany już od modelu F65A. 

W tym przypadku zwiększa on zasięg żu-

rawia z 8 m do ponad 14 m, a w modelu 

F700 z 20 m do 30 m.

Firma HIAB oferuje żurawie ogólne-

go stosowania o udźwigu od 1 do blisko 

80 Tm i wysięgu od 2 do 27 m. Dzięki za-

stosowaniu koncepcji modułowej budo-

wy XS, urządzenia można ściśle dopa-

sować do potrzeb użytkownika; każdy 

żuraw można wyposażyć w jedno z wie-

lu różnych typów ramion wewnętrznych 

i zewnętrznych o różnej długości i geo-

metrii oraz w różną liczbę ramion wy-

suwnych. W zależności od modelu żura-

wia można wybrać nawet do dziewięciu 

ramion wysuwnych.

monitoruje stabilność pojazdu z dokład-

nością do 1/1000 stopnia. Dla odróżnienia 

statyczny system stabilizacji pojazdu usta-

wia się jednorazowo według parametrów 

obowiązujących przy pustej skrzyni za-

ładunkowej, przez co udźwig i zasięg żu-

rawia jest mniejszy. Kolejne ograniczenia 

tych parametrów pojawiają się, kiedy nie 

można wyciągnąć w całości podpór stabi-

lizacyjnych żurawia. Niepełne ich rozłoże-

nie prowadzi do skokowego ograniczenia 

wartości udźwigu. Dzięki systemowi EVS 

udźwig żurawia jest korygowany dopiero 

wtedy, gdy pojazd przekracza wychylenie 

graniczne.

Hyva Crane produkuje żurawie hydrau-

liczne o udźwigu już od 1 Tm (linia HA). 

To najprostsze konstrukcyjnie urządze-

nia. Pełne możliwości technologiczne tego 

producenta prezentuje jednak najbardziej 

zaawansowana konstrukcyjnie linia HC, 

która składa się z żurawi o udźwigu od 9,8 

do 74 Tm. Żurawie tej serii posiadają wy-

sięgnik przegubowy, standardowe stero-

wanie radiowe, system zginania ramienia 

unoszącego i moduł pełnej kontroli (Total 

Control Unit) od modelu HC151. Stan-

dardowo żurawie są również wyposażone 

w liczne funkcje specjalne: Extra Exten-

sion Speed – specjalny zawór regene-

racyjny, który ponownie wykorzystuje 

olej hydrauliczny w trakcie wydłużania 

ramienia, zapewniając wysoką szybkość 

bez pogorszenia bezpieczeństwa żurawia; 

LCS (Lift  Control System – system kon-

troli udźwigu), który zwiększa udźwig 

żurawia o 10% (ponadto zmniejsza szyb-

kość żurawia przy unoszeniu ładunków 

o ciężarze zbliżonym do maksymalnego 

udźwigu) oraz LAS: system zginania ra-

mienia unoszącego, który dzięki przegu-

bom ósemkowym zapewnia stały udźwig 

żurawia we wszystkich położeniach wy-

sięgnika.

Dla każdego coś miłego

Oferta fi rmy Fassi należy do najbogat-

szych na rynku. Zawiera 32 modele bazo-

Firma HMF Polska udowodniła, że nowoczesność można połączyć z klasyką. 
Żuraw HMF 1420-K4 z innowacyjnym systemem EVS zamontowany na tradycyjnej konstrukcji 
dwudziestoletniego Stara 266 w wersji terenowej stanowi idealne rozwiązanie podczas 
usuwania awarii linii energetycznych.
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Hydrauliczny zawór główny jest zawsze 

dostosowany do konkretnego udźwigu 

i funkcji określonego żurawia. Im wyż-

sza jest wydajność tego urządzenia, tym 

wymagany jest większy przepływ oleju. 

Hiab V91 to zawór, który zapewnia rów-

nież kompensację ciśnienia, co poprawia 

zarówno szybkość, jak i precyzję działania 

żurawia.

Żurawie tego producenta wyróżniają 

się również funkcją bezpieczeństwa VSL. 

Rozwiązanie to automatycznie i natych-

miast dostosowuje udźwig żurawia do 

aktualnej stateczności w trakcie pracy. Po-

łożenie każdej podpory jest monitorowane 

i w razie potrzeby następuje ograniczenie 

udźwigu dla określonych kątów obrotu. 

„Jeśli działania operatora grożą utratą sta-

teczności lub przeciążeniem, system dys-

kretnie go o tym poinformuje, a w razie 

potrzeby płynnie i łagodnie zatrzymuje 

określony ruch” – zapewnia producent. 

Wszystkie funkcje elektroniczne są zarzą-

dzane przez system SPACE – komputer za-

projektowany tak, aby inteligentnie wspo-

magać obsługę żurawia.

Na koniec warto zwrócić uwagę na za-

awansowany system sterowania HiPro, 

oferujący wyjątkową szybkość, precyzję 

i bezpieczeństwo użytkowania żurawi. 

Uzyskano to dzięki połączeniu zdalnego 

sterowania CombiDrive2, inteligentnego 

systemu SPACE 5000 i wspomnianego za-

woru V91. „Udźwig został znacznie zwięk-

szony dzięki automatycznemu sterowaniu 

szybkością (ASC), a zarządzanie wydat-

kiem pompy (PFD) maksymalizuje wydaj-

ność, gwarantując ciągłą niezwykle płynną 

pracę – podkreśla producent.

EFFER znany jest z żurawi hydrau-

licznych o udźwigu powyżej 40 Tm. Aby 

równomiernie rozłożyć naprężenia w żu-

rawiach produkowanych przez tę fi rmę, 

wszystkie krawędzie ramion wewnętrz-

nych i zewnętrznych są zaokrąglone. 

W dużych jednostkach stosuje się ramio-

na wysuwane o przekroju dekagonalnym 

(dziesięciokątnym). Profi le dekagonalne 

mogą przenieść o wiele większe obciążenia 

niż heksagonalne (sześciokątne stosowane 

przez innych producentów) przy zachowa-

niu o wiele niższej wagi.

Zdaniem producenta, wytwarzane 

przez tę fi rmę mniejsze żurawie również 

zdobywają rynek, a to dzięki zastosowa-

niu dźwigni kolankowych, materiałów 

o wyższej wytrzymałości, a także pro-

stych hydraulicznych lub elektrohy-

draulicznych zabezpieczeń antyprze-

ciążeniowych. Ponadto coraz więcej 

modeli posiada system nieograniczonego 

kąta obrotu, gdzie obrót żurawia dokonu-

je się za pomocą przekładni planetarnej 

z silnikiem hydraulicznym. 

Właściwy wybór żurawia, wobec boga-

tej oferty modeli i rozwiazań technologicz-

nych, nie jest sprawą łatwą. W dużej mie-

rze decydujące znaczenie powinny mieć 

jednak takie czynniki, jak udźwig i prze-

znaczenie żurawia oraz precyzja sterowa-

nia i bezpieczeństwo jego obsługi. Wysoka 

precyzja oznacza, że system sterowania 

pozwala na płynną obsługę żurawia, nawet 

przy dużej szybkości i ciężkim ładunku, 

oraz że operator może łagodnie opuścić 

ładunek, także w dużej odległości od po-

jazdu. O bezpiecznej obsłudze żurawia de-

cydują zaś rozwiązania, które zapewniają 

stateczność i bezpieczny ruch urządzenia 

oraz ostrzegają przed wypadkiem związa-

nym z jego obsługą. ▐

Michał Donda
Fot. Cargotec, HMF, Graco 
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W 
tym roku po raz drugi swoje pro-

dukty zaprezentuje Kässbohrer, 

którego generalnym importerem 

zarówno w Polsce, jak i na Litwie, Łotwie 

i w Estonii jest fi rma Timex S.A. Podczas 

targów zostanie zaprezentowana pięcio-

komorowa cysterna do przewozu paliw 

płynnych – Kässbohrer STB38/5. W cało-

ści aluminiowa cysterna do przewozu pa-

liw płynnych umożliwia zarówno oddolny, 

jak i odgórny załadunek. Wyposażono ją 

w system pomiarowy marki Alfons Haar 

– Precima C800 legalizowany na olej na-

pędowy. Cysterna posiada również pompę 

o napędzie hydraulicznym, zwijadło węża 

mokrego z wężem o długości 40 m, dru-

karkę oraz schowki na węże. Całość została 

wykonana z należytą starannością. Wnę-

Najwyższa jakość

Timex S.A. rozpoczął sprzedaż produk-

tów Kässbohrer od naczep plandekowych 

blisko dwa lata temu. Jednocześnie zostały 

Kässbohrer zaprasza 
na „Stację Paliw”
W dniach 23–25 maja 2012 roku odbędzie się kolejna, XIX już edycja Międzynarodowych 
Targów „Stacja Paliw”. Coroczne spotkanie firm związanych z szeroko pojętym rynkiem 
paliwowym tym razem będzie miało miejsce w warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym 
MT Polska znajdującym się przy ulicy Marsa.

Naczepa Kässbohrer STB38/5 to w całości aluminiowa cysterna do przewozu paliw płynnych. Załadunek jest możliwy zarówno od dołu, jak i z góry.

trze skrzyni z rurociągami i systemami po-

miarowymi uporządkowano, dzięki czemu 

jest czytelne i proste w obsłudze.

podjęte działania związane z uzyskaniem 

certyfi katu Transportowego Dozoru Tech-

nicznego, ponieważ bez jego akceptacji 

» Timex zadbał o to, by do Polski trafi ały wyłącznie naczepy
 spełniające najwyższe normy jakościowe «
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obejrzeć w Centrali Sprzedaży Naczep 

Kässbohrer TIMEX S.A. w Koniku No-

wym. Wszystkie pojazdy tego typu wypo-

sażone są w nowej konstrukcji falochrony. 

Zmieniono również konsole mocujące 

zbiornik do ramy tak, aby umożliwić kom-

pensację termodynamiki zbiornika. Naj-

większą jednak zmianą jest wprowadzenie 

w standardzie na rynek europejski cysterny 

o zwiększonej średnicy, co przy zachowa-

niu tej samej pojemności spowodowało 

zredukowanie długości całego pojazdu, 

a tym samym zwiększyło jego sztywność 

i wytrzymałość, jak również poprawiło 

manewrowość. 

W produkcji są również pojazdy de-

dykowane do transportu substancji che-

micznych przeznaczone na polski rynek , 

skonstruowane pod indywidualne po-

trzeby klienta, z wieloma specjalistycz-

nymi rozwiązaniami. To właśnie dzięki 

elastyczności fabryki, jak również bar-

dzo szerokiemu wachlarzowi możliwych 

rozwiązań technicznych, Kässbohrer jest 

wybierany przez kolejne fi rmy jako mar-

ka, która zapewni najwyższą jakość i bez-

problemową eksploatację przez następne 

lata.

Fot. Timex
   

 
www.kaessbohrer.com.pl

» Kässbohrer produkuje cysterny paliwowe, 
do mas bitumicznych, do przewozu substancji 

chemicznych, artykułów spożywczych oraz duże 
cysterny asenizacyjne «

pojazdy zbiornikowe nie mogą poruszać 

się po polskich drogach. Już w pierwszych 

miesiącach współpracy obu fi rm, inspek-

torzy TDT odwiedzili fabrykę naczep, by 

przeprowadzić audyt dotyczący cystern 

i w jego wyniku Kässbohrer otrzymał cer-

tyfi kat nr TDT-UW-11/11. Timex zadbał 

też o to, by do Polski trafi ały wyłącznie na-

czepy spełniające najwyższe normy jako-

ściowe. Każda z importowanych do Polski 

cystern jest kontrolowana przez inspekto-

rów Transportowego Dozoru Techniczne-

go jeszcze w fabryce. W ten sposób fi rma 

gwarantuje, że na rynek trafi ają wyłącznie 

naczepy z ich aprobatą.

Zaprezentowana w minionym roku 

naczepa potwierdziła obiegową opinię 

o wysokiej jakości produktów marki Käss-

bohrer, a trzy dni targów obfi towały w spo-

tkania z klientami. Bezpośrednim efektem 

ubiegłorocznych targów było podpisanie 

kolejnych kontraktów na dostawy na-

czep paliwowych do Polski. W tym roku 

Kässbohrer również zaprezentuje swoje 

nież standardowe naczepy plandekowe, 

niskopodwoziowe oraz silosy. 

» W tym roku Kässbohrer zaprezentuje swoje 
najnowsze produkty, z którymi będzie się można 
zapoznać podczas targów Stacja Paliw, na stoisku 

producenta (numer stoiska B3) «

najnowsze produkty, z którymi będzie się 

można zapoznać na stoisku producenta 

(numer stoiska B3).

Bogata oferta

Cysterny paliwowe to nie jedyne pojaz-

dy zbiornikowe, jakie znajdziemy w ofer-

cie Kässbohrera. Firma produkuje również 

cysterny do mas bitumicznych, cysterny 

do przewozu substancji chemicznych, ar-

tykułów spożywczych oraz duże cysterny 

asenizacyjne. W ofercie znajdują się rów-

Interesującą propozycją jest najnowsza 

naczepa do transportu mas bitumicznych, 

którą w każdej chwili można dokładnie 

Naczepa Kässbohrer STC do transportu produktów chemicznych z cylindrycznym, 
jednokomorowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej. 

Naczepa cysterna do transportu mas bitumicznych. Częściowa rama
spawana z wysokiej jakości wytłaczanych sekcji aluminiowych.
Jednokomorowy zbiornik, lekkiej konstrukcji, wykonany ze stali nierdzewnej.
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N iedawno na naszych łamach zagościł 

Daily z nadwoziem furgonowym, 

popularny „blaszak”. Miał rozstaw 

osi 3,95 m i długość 7 m, co przy wysoko-

ści H2 – 2,76 m dawało ładownię o objęto-

ści 15,6 m3. Jej długość sięgała 4,56 m. 

Tego rodzaju samochód jest wygodny 

w pracy. Próg załadunku biegnie na wysoko-

ści 75 cm, a we wnętrzu nadwozia można się 

swobodnie wyprostować. Drzwi do ładowni, 

również boczne, sięgają dachu. Możliwo-

ści przewozowe lokują ten furgon wysoko 

wśród samochodów dostawczych. Szczegól-

nie ze względu na konstrukcję ramową oraz 

bliźniacze koła na tylnej osi. Czyżby ideał?

Z kostką

Tym razem mamy „na warsztacie” 

podwozie z zabudową. Ma podobny roz-

staw osi: 4,1 m i długość 7 m. Wymiary 

zewnętrzne zabudowy to: 4,6×2,2×2,4 m 

(długość×szerokość×wysokość). Objętość 

ładowni przekracza 20 m3, a długość jest 

prawie taka sama, jak w furgonie. 

Ramowe podwozie ma podobną kon-

strukcję w obu samochodach. Z tyłu są 

„bliźniaki”. Aby było jeszcze ciekawiej, 

również trzylitrowy silnik o mocy 146 KM 

oraz sześciobiegowa, ręczna skrzynia bie-

gów są te same. Ostatni bieg, o przełożeniu 

0,79 ma charakter nadbiegu i pozwala za-

oszczędzić na paliwie. Jednak w furgonach 

standardowe przełożenie mostu napędo-

wego to 3,31 lub 3,91 w zależności od wy-

sokości dachu. W podwoziach pod zabu-

dowę standardem jest 4,18, a 3,91 i 4,44 są 

w opcji. Furgon ma więc przełożenie „ra-

czej szybkie”, a podwozie „raczej mocne”. 

Wrócimy jeszcze do przyczyny tych różnic. 

Zabudowa nie tylko ma większą obję-

tość niż furgon, ale jest bardziej praktyczna. 

W środku nie ma nadkoli, boki nie zwęża-

ją się ku górze, a przednia ściana jest pła-

ska i równa. Choć w nowym modelu Daily 

spłaszczono ściankę działową, w furgonach 

nadal wnika ona do wnętrza ładowni. Du-

żych, wysokich ładunków, np. lodówki, nie 

dosunie się równo „do ściany”. W kontene-

rze jest to natomiast możliwe. 

Kontener ma również minusy. Przede 

wszystkim do środka nie da się wejść tak 

łatwo, jak do furgonu. Podłoga jest zbyt 

wysoko. Trzeba skorzystać z wysuwanego, 

wąskiego stopnia. W furgonie rolę schod-

ka pełni szeroki, tylny zderzak, a wysocy 

mogą próbować wejść do wnętrza jednym 

krokiem. Ponadto w kontenerze do dachu 

sięgają tylko tylne drzwi. Boczne są niższe 

i wąskie. Pełnią wyłącznie rolę pomocniczą. 

Jeśli w grę wchodzi załadunek wózkiem wi-

dłowym, można cokolwiek włożyć do środ-

ka tylko od tyłu. W furgonie możliwy jest 

załadunek mechaniczny z boku. Trzeba jed-

nak zachować ostrożność. Odsunięte drzwi 

boczne czy otwarte tylne daleko wystają 

poza obrys nadwozia. Drzwi kontenera kła-

dą się płasko na ścianach zabudowy. Ryzyko 

uszkodzenia jest mniejsze. 

W furgonie można przymocować ładu-

nek do uchwytów w podłodze. Do opcji 

należą ściany pokryte sklejką i szyny. Kon-

tener miał płaską podłogę i ściany o lekkiej 

konstrukcji, wzmocnione listwami ze sklej-

ki. W połowie wysokości nadwozia biegły 

Większa porcja
Daily z kontenerem przewyższa objętością ładowni furgon integralny o zbliżonym 
rozstawie osi i długości, ale nie ma nic darmo.
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aluminiowe listwy z otworami, do których 

można umocować przewożone rzeczy. 

Zarówno furgon, jak podwozie pod za-

budowę miały dopuszczalną masę całko-

witą 3,5 t. Masa własna furgonu wynosi 

2,4 t, co zostawia około 1 tony ładowno-

ści. Podwozie ma masę własną blisko 2 t. 

Po doliczeniu masy zabudowy na ładunek 

zostaje 800 kg. 

Z oporami

Różnica w doborze przełożenia mostu 

tylnego bierze się przede wszystkim z roli, 

jaką mają odgrywać oba samochody. Pod-

wozie często pracuje ciężej niż furgon inte-

gralny. Musi być przystosowane do różnego 

typu zabudów, również tych nastawionych 

bardziej „zadaniowo” niż „przewozowo”. 

Choćby nadwozia komunalne czy samo-

wyładowcze. Tego typu praca wiąże się 

z częstszym pokonywaniem dróg o złej 

nawierzchni, stwarzających większe opory 

toczenia, niekiedy wręcz grząskich. Ponad-

to nabywcy mają w stosunku do podwozia 

mniej skrupułów i częściej je przeładowują. 

Ostatnia sprawa, to opory ruchu. Zabudo-

wa pogarsza własności aerodynamiczne 

pojazdu. Można taki samochód zmusić do 

szybkiej jazdy, ale czy warto? 

Przy standardowym przełożeniu i ogu-

mieniu w pełni załadowane podwozie ma 

zdolność pokonywania wzniesień 82%, 

podczas gdy furgon 67%. Za to ten ostatni 

jest szybszy, osiąga prędkość maksymalną 

157 km/h. Podwozie najwyżej 124 km/h 

i to w zależności od gabarytów zabudowy. 

Wiąże się z tym również poziom hałasu 

w kabinie. Podwozie z zabudową jest gło-

śniejsze przy szybkiej jeździe. Opór aerody-

namiczny rośnie wraz z kwadratem prędko-

ści, zatem i zużycie paliwa auta z kontenerem 

będzie relatywnie większe wraz ze wzrostem 

prędkości jazdy niż w furgonie. Spojler na 

dachu pomaga, ale nie redukuje do zera ne-

gatywnego wpływu, jaki ma wysoka, kancia-

sta zabudowa na współczynnik Cx. 

Nie sposób mówić, że którykolwiek 

wariant jest lepszy czy gorszy. Furgon 

sprawdzi się na dłuższych trasach, poko-

nywanych z wysoką prędkością. Dopóki 

trzymamy się przepisów jest również zdol-

ny zabrać cięższy ładunek. Podwozie jest 

lepsze w typowym, krótkodystansowym 

ruchu dystrybucyjnym. Bez rozwijania 

dużych prędkości, za to w zróżnicowanych 

warunkach drogowych. Coraz rzadziej, 

ale wciąż zdarzają się błotniste dojazdy do 

sklepów czy hurtowni. Poza tym, mimo 

wszystko wygodniej je napełnić przy po-

mocy wózka widłowego. Trywializując 

nieco: nie trzeba uważać na lakier. 

Z mocą

Obydwa samochody w pełni korzystają 

z mocnych punktów Iveco. Przede wszyst-

kim układu napędowego z silnikiem 

o mocy 146 KM i maksymalnym momen-

cie obrotowym 350 Nm. Samochód nie ma 

problemów ze sprawnym rozpędzaniem się 

czy przyspieszaniem podczas wyprzedza-

nia. Proste podwozie jest odporne na prze-

ciążenia wynikające z nadmiaru ładunku 

czy dróg złej jakości. Kabina w każdym no-

wym modelu zyskuje na funkcjonalności. 

Jakość tworzyw jest przyzwoita. Kierowca 

ma sporo miejsca na swoje rzeczy. Jego fo-

tel, regulowany w trzech płaszczyznach jest 

wygodny. Drzwi do kabiny otwierają się do-

statecznie szeroko, aby można było wygod-

nie wsiadać i wysiadać. Iveco jest zwrotne, 

a w lusterkach wstecznych z panoramiczną 

wkładką na dole dużo widać. Podwoziem 

z zabudową można manewrować równie 

swobodnie, jak furgonem. 

Furgon i kontener służą do tego samego, 

ale tylko w pewnym zakresie. Każdy z nich 

ma cechy, których nie posiada drugi. War-

to o tym wiedzieć, dając jednemu z nich 

zatrudnienie. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Lekka zabudowa firmy Partner ma blaszane 
poszycie, podłogę ze sklejki i półprzejrzysty 
dach z tworzywa. Od wewnątrz ściany 
chronione są listwami ze sklejki. Są również 
szyny do mocowania ładunku.

Kontener może dużo zmieścić i można 
go szczelnie wypełnić od podłogi 
do sufitu. W furgonie przeszkadzają 
nadkola i zaokrąglone ściany.

Iveco jest przyjazne dla użytkownika, drobiazgi można wygodnie rozlokować.

Rozkładany 
stopień pomaga 
wejść do 
ładowni.

Spojler na dachu 
kabiny to konieczność, 
jeżeli chcemy 
zaoszczędzić paliwo. 

Do zamykanej na kluczyk skrzynki można 
włożyć rękawice robocze. Producent 
zabudowy proponuje również inne akcesoria, 
np. zbiornik na wodę z kranikiem. 
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Do testu otrzymaliśmy egzemplarz 

wyposażony w najmocniejszy do-

stępny silnik 2,0 Multijet, osiągający 

135 KM. Podobnie jak mniejsze jednostki, 

spełnia on normę Euro 5 i współpracuje 

z układem Start & Stop. Łatwo się domy-

śleć, że taki Work Up bez trudu nabiera 

prędkości nawet pod pełnym obciążeniem 

(ładowność 1 t), dzięki czemu można szyb-

ko zapomnieć, że to samochód użytkowy. 

Duży zapas mocy ułatwia pokonywanie 

wzniesień czy sprawne wyprzedzanie. 

Potencjał

Fiat słynie z oszczędnych silników, więc 

w tym przypadku nabywca Work Upa rów-

nież nie będzie miał powodów do narze-

kań. W cyklu mieszanym średnie zużycie 

paliwa wyniosło ok. 8 l/100 km. Przy kra-

cie zakabinowej i skrzyni wystających poza 

obrys nadwozia trzeba to uznać za bardzo 

dobry wynik. Jadąc „na pusto” albo z pła-

skim ładunkiem można byłoby go jednak 

poprawić, eliminując niekorzystne zawi-

rowania powietrza. Niestety fi rma, która 

zabudowuje wersję pianale (platforma) nie 

przewidziała żadnego zabezpieczenia, na-

wet w postaci plandeki. 

To pierwsza różnica w porównaniu 

z Truckiem, który bardzo często był wypo-

sażany w nadbudówkę wykonaną z lami-

natu, chroniącą ładunek przed kradzieżą 

czy niekorzystnymi warunkami atmosfe-

rycznymi. Druga znacząca różnica doty-

czy silników. Truck palił znacznie więcej, 

ale można było go „zagazować”. Doblò nie 

daje takiej możliwości, bo jest napędzany 

tylko turbodieslami. Choć wszystkie jed-

nostki są bardzo oszczędne, wysiłki kon-

struktorów dążących do zapewnienia jak 

najniższych kosztów eksploatacji skutecz-

nie niweczą szybko rosnące ceny paliw.

3 europalety

Doblò Work Up to jedyny taki pojazd 

w swojej klasie. Dzięki wykorzystaniu 

podwozia z dłuższym rozstawem osi 

(3105 mm) jego skrzynia ładunkowa ma 

długość/szerokość odpowiednio 2,3/1,82 m,

co daje powierzchnię ładunkową równą 

4,2 m2 i pozwala na swobodne przewiezie-

Fiat Doblo ̀ Work Up

Dmc (kg) ........................................................ 2505
Masa własna pojazdu (kg) ............................. 1505
Liczba miejsc ....................................................... 2
Rozstaw osi (mm) .......................................... 3105
Długość pojazdu (mm) ................................... 4965
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) ...... 11,2
Silnik ................................ 2.0 Multijet 16v 135 KM
Liczba cylindrów .................................................. 4
Pojemność (cm3) ............................................ 1956
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) ............ 135/99/3500
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ............... 320/1500
Skrzynia biegów.....................ręczna, 6-stopniowa
Średnie zużycie paliwa (l/100 km) .................... 6,0
Przeglądy ..........................................co 30 tys. km
Gwarancja ............................. 2 lata na podzespoły 
  ........mechaniczne, 3 lata na powłokę lakierniczą,
  ................................. 8 lat na perforację podwozia
Cena wersji podstawowej (zł netto) ............ 73 300

Wyzwanie
Do gamy Fiat Professional dołączył model Work Up. 
Na polskim rynku nowa wersja Doblo ̀ ma wypełnić lukę 
po zanikającym Polonezie Trucku.

Znakomicie wyprofilowana kierownica umożliwia 
pewny chwyt, a jednocześnie pozwala na wygodną 
obsługę przycisków do sterowania systemem 
audio czy zestawem głośnomówiącym. 
Już w standardowej kompletacji jest regulowana 
w dwóch płaszczyznach.

Na każdej burcie zostały zamontowane 
rozkładane stopnie wejściowe ułatwiające dostęp 
do wnętrza skrzyni. W bezpiecznym mocowaniu 
ładunku pomagają okucia chowane w podłodze, 
po trzy na każdą stronę, a także dwa uchwyty 
w ścianie zabezpieczającej ładunek.
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nie 3 europalet. Aluminiowe burty o wy-

sokości 350 mm są opuszczane do pionu, 

ułatwiając podjazd wózkiem widłowym 

z obu stron lub z tyłu pojazdu. To duża 

przewaga nad zwykłymi pikapami, za-

pewniającymi możliwość załadunku tyl-

ko z tyłu, co oczywiście pociąga za sobą 

problemy dosunięcia palety do kabiny, 

a później jej zdjęcia. Burty wyposażono 

w rozkładany stopień, pozwalający na łatwy 

i bezpieczny dostęp do skrzyni. Podłoga 

tej „małej ciężarówki” znajduje się na wy-

sokości 890 mm – optymalnej nawet dla 

załadunku i rozładunku ręcznego. 

Rozkładane stopnie to nie jedyne udo-

godnienie. Producent zabudowy zadbał też 

o możliwość łatwego wskoczenia na skrzy-

nię lub sięgnięcia do jej zawartości przy 

zamkniętych burtach. W tym celu z obu 

stron samochodu wkomponowano szero-

kie wnęki z zabezpieczeniem przeciwpo-

ślizgowym, na które można stanąć nawet 

obiema stopami. Przednia część zabudowy 

jest zakończona solidną kratą, chroniącą 

kierowcę i pasażera przed źle zamoco-

wanym ładunkiem. Taka sytuacja może 

mieć jednak miejsce tylko w przypadku 

zaniedbania kierowcy, bo zabudowa ma 

odpowiednią liczbę okuć, co ułatwia za-

bezpieczenie nawet mniejszych przedmio-

tów. Dwa uchwyty znajdują się w przedniej 

ścianie, pozostałe w podłodze. Te ostatnie 

umieszczono we wgłębieniu stalowej ramy, 

umożliwiając pełne wykorzystanie szero-

kości skrzyni. Co więcej, zamontowano 

pod nimi specjalne podkładki gumowe, 

eliminując hałas, jaki mógłby powstawać 

podczas jazdy na nierównościach. Takie 

rozwiązania pokazują dbałość producen-

ta o najdrobniejsze szczegóły oraz wysoką 

jakość montażu, którą widać również po 

wysokiej precyzji działania zamków burt.

Najbardziej cenne przedmioty, np. elek-

tronarzędzia mogą być umieszczone w do-

datkowym schowku pod skrzynią. Jest on za-

mykany tym samym kluczem, który służy do 

uruchamiania silnika czy otwierania drzwi. 

Wymiary skrytki pozwalają na przewożenie 

przedmiotów o długości maksymalnie 2 m.

Konkretnie

Doblò Work Up jest wyposażany w ka-

binę 2-miejscową. Chcąc zapewnić jak 

największą przestrzeń ładunkową, zasto-

sowano optymalną długość, umożliwia-

jąc wygodne podróżowanie osób nawet 

o wyższym wzroście. Przy całkowitym 

odsunięciu foteli i pochyleniu oparć, za 

siedzeniami zmieści się tylko płaska, nie-

wielka teczka. Z drobnymi, małymi przed-

miotami nie ma najmniejszego problemu. 

Liczne półki, pojemny schowek przed pa-

sażerem czy głębokie kieszenie w poszy-

ciach drzwi sprzyjają utrzymaniu porząd-

ku. Fotele mają dość prosty kształt, ale są 

odpowiednio twarde, ułatwiając pokony-

wanie dłuższych tras.

FSO Truck też miał pojedynczą kabinę, 

ale tylko w początkowym okresie produk-

cji. Po 4 latach od wprowadzenia modelu 

do oferty dołączyła wersja z kabiną prze-

dłużoną, która mieściła 5 osób, a potem od-

miana 4 drzwiowa. Takie rozwiązanie jest 

odpowiednie dla klientów, którzy potrze-

bują uniwersalnego środka transportu, dys-

ponującego dużą przestrzenią ładunkową, 

a jednocześnie umożliwiającego przewóz 

rodziny czy ekipy robotników. Brak takiego 

wyboru w niektórych sytuacjach może być 

dla Work Upa dyskwalifi kujący. 

Nowy Doblo ̀  to bardzo udany pojazd. 

Pojemna, solidnie wykonana skrzynia za-

montowana na sprawdzonym podwoziu 

zapewniającym niskie koszty eksploata-

cji z pewnością sprawdzi się w wielu fi r-

mach. Wśród najbardziej prawdopodob-

nych są przedsiębiorstwa zajmujące się 

np. usługami komunalnymi, remontami 

i wykańczaniem mieszkań (taka skrzynia 

wygodnie zmieści stelaż do oparcia okien 

i drzwi) czy np. transportem butli z ga-

zem. Jak na następcę Poloneza Trucka 

Doblo ̀  Work Up jest jednak drogą alter-

natywą. Fakt ten może rozczarować po-

tencjalnych nabywców. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Aluminiowe burty mają dźwignie 
zamków chowane w słupkach oraz 
zewnętrzny profili umożliwiający 
zaczepienie pasów mocujących.

Silnik 2,0 Multijet to najmocniejsza 
jednostka oferowana w modelu Work Up. 
Zapewnia bardzo dobre osiągi nawet pod 
pełnym obciążeniem, jest ekonomiczna, 
a do tego pracuje bardzo cicho. 

Cenne przedmioty można 
umieścić w zamykanym 
na klucz schowku 
wygospodarowanym pod 
skrzynią ładunkową.

Przydatnym rozwiązaniem są 
stopnie wejściowe pod skrzynią, 
które pozwalają na łatwe 
sięgnięcie do wnętrza zabudowy 
bez otwierania burt.

Zastosowane fotele 
choć mają prosty 
kształt, są odpowiednio 
komfortowe i ogra-
niczają zmęczenie 
na długich trasach.

Przy maksymalnym odsunię-
ciu foteli do tylnej ściany, 
w pozostałej przestrzeni 
zmieści się co najwyżej 
płaska teczka, zestaw kluczy 
i trójką ostrzegawczy.

Środkowa część tablicy rozdzielczej 
to udane połączenie ciekawego 
wyglądu i sprawdzonych, praktycznych 
rozwiązań. W jej górnej części znajduje 
się wgłębienie My-Port do łatwego 
montażu nawigacji TomTom.
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Podkarpacie od dawna potrzebowało 

takiego punktu, jednak mimo szcze-

rych chęci, trudno było pokonać 

biurokratyczne przeszkody, jakie stawa-

ły na drodze do realizacji tej inwestycji. 

W końcu się udało. „Kiedy zaczynaliśmy 

tutaj sprzedawać ciężarówki, nasi han-

dlowcy zapewniali klientów, że już za rok 

pod Rzeszowem będzie serwis. W pierw-

szym i w drugim roku klienci w to wierzy-

li. W trzecim i czwartym już wątpili, a póź-

niej się śmiali. Większość jednak z nami 

została i dzisiejsza uroczystość jest także 

podziękowaniem za ich cierpliwość i za-

ufanie. Chcę, żeby to było święto naszych 

klientów” – powiedział Marian Kołodziej-

czyk, prezes Eurocomplex Trucks.

Cierpliwość się opłaciła. To trzeci 

z kolei punkt dystrybucyjno-naprawczy 

prowadzony przez tego koncesjonariu-

sza. Wieloletnie doświadczenie oraz fakt 

posiadania już dwóch takich obiektów: 

w Krakowie i Lublinie, zaowocowały 

powstaniem nowoczesnego warsztatu 

z możliwością dalszego rozwoju i profe-

sjonalnego centrum sprzedaży.

„Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć 

w otwarciu tego nowoczesnego serwisu. 

Gratuluję fi rmie Eurocomplex Trucks upo-

ru i konsekwencji w prowadzeniu biznesu” 

– powiedział podczas uroczystości otwarcia 

Philippe Gorjux, prezes Renault Trucks. 

Rozwojowo

Nowy obiekt stanął na placu o po-

wierzchni 1,18 hektara. Oprócz tego do 

dyspozycji jest jeszcze sąsiednia działka 

o powierzchni ponad 1 ha. Budynek serwi-

su ma modułową konstrukcję umożliwia-

jącą w przyszłości jego powiększenie. Po-

wierzchnia użytkowa obiektu to 1498 m2,

w tym hala serwisowa ponad 600 m2, z cze-

go 460 m2 to warsztat, 53 m2 zespołownia 

i 100 m2 myjnia technologiczna. W warsz-

tacie są trzy 25-metrowe stanowiska prze-

jazdowe: jedno z dwoma podnośnikami, 

drugie z kanałem naprawczym z rolkami 

i szarpakami oraz trzecie płaskie. W tym 

samym czasie może być naprawianych pięć 

pojazdów, co gwarantuje szybką obsługę. 

Zróżnicowane rodzaje podnośników: czte-

Inwestycja z potencjałem
Od marca w Olchowej k. Rzeszowa działa autoryzowany serwis Renault Trucks, Eurocomplex Trucks.
Jego oficjalne otwarcie nastąpiło dokładnie w 15. rocznicę powstania firmy.

Uroczystości towarzyszył przejazd całej gamy pojazdów, 
które znajdują się w ofercie Renault Trucks. Począwszy 
od Mastera skończywszy na Magnum.

Philippe Gorjux, prezes Renault 
Trucks przecina wstęgę.
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rokolumnowe i hydrauliczne zapewniają, 

że określone naprawy mogą być realizo-

wane w zależności od potrzeb przy użyciu 

odpowiednich urządzeń. Myjnia wypo-

sażona jest w wysokociśnieniową myjkę 

z gorącą wodą. 

Wszystko na miejscu

Nad całym kanałem naprawczym pra-

cuje wciągnik suwnicowy ułatwiający 

przenoszenie i montaż ciężkich podzespo-

łów samochodowych. Mechanicy mają do 

dyspozycji zestaw narzędzi podręcznych, 

które są umieszczone na indywidualnych 

wózkach. Na wyposażeniu jest też komplet 

niezbędnych narzędzi specjalnych i urzą-

dzeń diagnostycznych. Na hali warsztato-

wej znajduje się centralka zautomatyzo-

wanego systemu dystrybucji oraz odbioru 

zużytych płynów eksploatacyjnych. Zbior-

niki i pompy są w piwnicy budynku, gdzie 

ulokowano magazyn części zamiennych, 

materiałów eksploatacyjnych, części prze-

znaczonych do utylizacji itp. Transport do 

magazynu ułatwia winda towarowa. „Takie 

rozwiązanie pozwala przede wszystkim 

utrzymać porządek w serwisie. Nic nie-

potrzebnego nie zajmuje miejsca w warsz-

15 lat wytrwałości

Firma Eurocomplex Trucks Sp. z o.o. powstała w lutym 1997 r. w Krakowie. 1 marca wy-
stawiono pierwszą fakturę. Od początku działa w sieci Renault Trucks jako autoryzowany 
dystrybutor samochodów nowych i używanych. W kwietniu 1998 roku otwarto serwis samo-
chodów ciężarowych.
W styczniu 2003 r. firma przeniosła swoją siedzibę do nowego obiektu w podkrakowskich 
Piekarach, wybudowanego według europejskich standardów Renault Trucks. 
Na początku 2006 r. otwarto tymczasowy serwis wraz z punktem dilerskim w Kazimierzówce 
k. Lublina. Po dwóch latach rozpoczęto budowę nowej siedziby oddziału lubelskiego w Kali-
nówce. W październiku 2009 r. koncesja została oficjalnie otwarta. 
Klika lat temu Eurocompleks kupił ziemię pod nową inwestycję w Olchowej k. Rzeszowa. 
Wiosną tego roku nowoczesny obiekt został oddany do dyspozycji klientów. Znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie powstającej właśnie autostrady A4. 

tacie i nie utrudnia pracy mechanikom” 

– zapewnia Mariusz Czarnota, szef serwi-

su w Olchowej. Docelowo w serwisie ma 

pracować 18 osób, w tym 12 mechaników. 

Wszyscy są odpowiednio przeszkoleni do 

obsługi nowoczesnych urządzeń diagno-

stycznych i naprawczych.

W dwukondygnacyjnej części biurowo-

socjalnej wydzielono specjalną strefę od-

poczynku dla kierowców. Gdy naprawa się 

przedłuża, do ich dyspozycji są dwa pokoje 

motelowe. Eurocomplex dysponuje rów-

nież mobilnym warsztatem, który pomaga 

kierowcom w usunięciu awarii na drodze. 

Mechanicy pełnią dyżur całą dobę. 

Podkarpacki serwis liczy, że dziennie 

będzie korzystać z jego pomocy 12 do 14 

pojazdów, co w sumie w ciągu miesiąca 

daje około 300 zleceń. Jak zapewnia Ma-

rian Kołodziejczyk, na tym terenie bardzo 

brakowało takiego serwisu, a potencjał jest 

duży. Oprócz nowych pojazdów w Olecho-

wej będzie również prowadzona sprzedaż 

samochodów używanych. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Nowoczesne wnętrze, przemyślane rozlokowanie 
urządzeń i dbałość o szczegóły na pewno docenią 
nie tylko mechanicy, ale również klienci.

Na urodzinach nie mogło zabraknąć tortu. Od prawej: 
Philippe Gorjux, prezes Renault Trucks i Marian Kołodziejczyk, 
prezes Eurocomplex Trucks, wspólnie kroją pierwsze kawałki.

…A szósty jeździ już w barwach Mega Trans 
i służy Małgorzacie i Andrzejowi Ochałom.

Podczas uroczystego otwarcia nastąpiło przekazanie symbolicznych kluczyków pierwszym 
klientom. Pięć ciągników Renault Magnum odebrali Beata i Mariusz Lisowie, z firmy Dom-Trans…
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Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:

> www.TSL-biznes.pl/prenumerata

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

> fax: 22 205 07 57

> pocztą: 

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

> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata 
(11 wydań): 

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

www.TSL–biznes.pl/prenumerata
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Kod    Poczta

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

Data i podpis
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wiedzieć więcej
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   obu tytułów 129 zł

Prenumerata roczna
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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


