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Czas
to pieniądz!
Dosłownie. Inspektorzy Transportu Drogowego chcą przeprowadzać wzmożone 

kontrole właśnie pod kątem przestrzegania czasu pracy kierowców. 

Dlaczego? Bo to najczęstszy powód kar. Prawie 70% naruszeń stwierdzonych w 2011 r. 

dotyczyło przepisów odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu oraz przerw 

i odpoczynków kierowców. Kierowcy albo nie znają prawa, albo nie potrafi ą 

się do niego stosować. Być może nie 

wiedzą, jak odpowiednio zabezpieczyć 

się w sytuacjach losowych, od nich nie-

zależnych, kiedy muszą przekroczyć 

czas pracy, bo np. parking był pełny 

lub okolica niebezpieczna. Później, 

podczas kontroli, trudno jest się 

wytłumaczyć z nieprawidłowości. 

Raczej wątpliwe, żeby na taką skalę 

kierowcy z premedytacją przekraczali 

dozwolony czas pracy lub 

nie wykorzystywali przerw i ryzykowali 

kary. Brak wiedzy jednak nie zwalnia 

z przestrzegania prawa.

Kontrolerzy są od karania, więc szukają 

niesubordynowanych. Jeżeli tylu się 

nie stosuje, popełnia błędy, to może 

trzeba tu coś wytłumaczyć? 

Jeżeli ktoś myśli, że ITD tylko szuka 

winnych i rozdaje mandaty 

– jest w błędzie. Inspekcja Transpor-

tu Drogowego zaprasza również na 

darmowe szkolenia, które mają pomóc 

przedsiębiorcom i kierowcom w unikaniu takich problemów. Na pewno warto się zgłosić. 

Bo będzie ciężko… 90% kontroli drogowych pojazdów w 2012 r. ma stanowić 

właśnie szczegółowe sprawdzenie poprawności stosowania się do przepisów o czasie pracy. 

Przeprowadzane w siedzibie fi rmy mają uwzględniać analizę 50% dni pracy kierowców. 

Czyli o złapanie na nieprawidłowości nie będzie trudno. W tej sytuacji warto 

rozważyć spotkanie z prawnikiem. Lepiej rozgryźć temat zawczasu. Nabywanie wiedzy 

w ramach kontroli może być bardzo kosztowne. ▐
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M iędzynarodowa wystawa odbyła 

się już po raz dziewiętnasty. Tym 

razem w dniach 23-25 maja na te-

renie Centrum MT Polska w Warszawie. 

Branża pilnie przysłuchuje się dyskusji 

o alternatywnych źródłach energii, w tym 

biopaliwach. Sądząc jednak po strukturze 

wystawców, ma to niewielkie znaczenie 

praktyczne. Wyjątkiem jest gaz. Nie tylko 

jako dobrze zakotwiczony na rynku pro-

pan-butan (LPG), ale również znajdujący 

coraz więcej zwolenników gaz ziemny 

– na razie głównie w postaci sprężonej 

(CNG). Dostawcy rozwiązań służących 

przechowywaniu i dystrybucji gazów są 

nader aktywni. 

„Stację Paliw” odwiedziło w tym roku 

kilku producentów cystern do przewozu 

paliw oraz jeden jedyny importer samo-

chodów ciężarowych, które mogą wprawić 

zbiorniki w ruch: DAF Trucks Polska. Po-

nadto fi rma Stokota prezentowała cyster-

nę na podwoziu Scanii. O ile pojazdy nie 

imponowały liczebnością, to rozwiąza-

niami w nich zastosowanymi mogły mile 

zaskoczyć. Występujące na targach fi rmy 

prezentują z reguły cysterny wybiegające 

poza utarte schematy. 

Lekko i wszechstronnie

Firma Timex będąca importerem na-

czep Kässbohrer zajęła miejsce przy sa-

mym wejściu na targi. Do stoiska przycią-

gała efektowna cysterna z cylindrycznym, 

aluminiowym zbiornikiem o pojemności 

36  100 l netto. Został on podzielony na 

komory, co w połączeniu z odpowiednio 

skonstruowanym systemem załadunku 

umożliwia jednoczesny przewóz kilku 

gatunków paliw, np. benzyny i oleju napę-

dowego. Komory można napełniać przez 

górne włazy lub oddolnie. Elektroniczny 

Przywiozą i policzą
Targi „Stacja Paliw” to nie tylko wyposażenie stacji, ale również wyspecjalizowane pojazdy, 
wyróżniające się wyjątkowymi cechami użytkowymi. 

Cysterna Kässbohrer z bogatym wyposażeniem umożliwiającym staranną kontrolę nad 
załadunkiem i rozładunkiem różnego rodzaju paliw. Może je przewozić jednocześnie.

Cysterna Rohr ze zbiornikiem 
ze stopów lekkich o przekroju 
cylindryczno-eliptycznym. 
Ma masę własną 4900 kg.

Firma LDS wystawiła 
cysternę ze stali o pod-
wyższonej wytrzymałości 
do przewozu LPG.

DAF LF z zabudową firmy Stokota. Długa kabina 
ma leżankę, która jest tylko o 4,5 cm krótsza niż w CF.
Mierzy równe 2 m, zatem pozwoli złapać oddech 
w ciężkiej pracy kierowcy rozwożącego paliwo.

Cobo North to polski oddział hiszpańskiego 
producenta cystern. Działa od 2011 r. 
i zapewnia, że jego pojazdy należą do 
najlżejszych na rynku.

www.truck-van.pl
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system ostrzega przed przepełnieniem 

komór. Pojazd wyposażony jest w system 

pomiarowy zawierający między innymi 

licznik i drukarkę. W podwoziu użyto 

trzech osi BPW, z których pierwsza jest 

unoszona. Ciekawostką jest system, który 

uniemożliwia jazdę, jeśli dolne klapy nie 

są zamknięte lub drabinka prowadząca 

na górę nie jest złożona i zabezpieczona. 

Mimo bogatego wyposażenia, naczepa 

jest relatywnie lekka. Jej masa własna nie 

przekracza 6150 kg. To tylko jeden z szere-

gu specjalistycznych pojazdów, będących 

w ofercie Kässbohrera. 

Konkurencyjny pojazd fi rmy Rohr 

przedstawił Tank-Service. Naczepa typu 

TS-R jest konstrukcją, w której układ jezd-

ny oraz inne elementy podwozia są umoco-

wane bezpośrednio do zbiornika, bez po-

średnictwa ramy. Cylindryczno-eliptyczny 

zbiornik jest wykonany ze stopu aluminio-

wego i ma objętość 38 000 l. Pojazd również 

może transportować kilka gatunków paliw 

jednocześnie, a zawartość zbiorników i ilość 

wydanego paliwa jest monitorowana przez 

system elektroniczny. Cysterna porusza się 

na osiach Daimler. Nieobecność ramy ko-

rzystnie odbija się na masie własnej pojaz-

du. Wynosi ona około 4900 kg. 

Przypomniała o sobie również spółka 

LDS. Przedstawiła naczepę do przewo-

zu i dystrybucji LPG. Zbiornik ze stali 

o podwyższonej wytrzymałości ma prze-

krój cylindryczny. Na górze przykrywa go 

aluminiowa osłona przeciwsłoneczna. Po-

Autocysterna Stokota o objętości 
18 000 l. Podwozie to Scania G400 
z napędem 6×2 i osią wleczoną.

Samochód serwisowy Modul-System jest wykonany 
w przemyślany sposób z materiałów dobrej jakości.

Mercedes-Benz Sprinter LGT z fabryczną zabudową LPG to rozsądny wybór w czasach 
szalejących cen benzyny. Przynajmniej póki fiskus nie dorwie się do cen gazu.

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

To bardzo odpowiada zawodowym 
kierowcom z Europy. Obiecujemy.

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

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

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

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

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

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

5 ARGUMENTÓW ZA KRONE

jazd wyposażony jest w zawory denne fazy 

ciekłej i gazowej oraz zawór awaryjny. Na-

czepa wystawowa poruszała się na osiach 

SAF, ale jak u innych producentów wybór 

układu jezdnego należy do nabywcy. Prak-

tycznym udogodnieniem jest automatycz-

na klapa zamykająca obudowę z armaturą 

i układem dystrybucyjnym. Zasila ją pneu-

matyczny układ zestawu. Masa własna na-

czepy to 12 000 kg. 

Nowym graczem jest polska spółka Cobo 

North, której głównym akcjonariuszem jest 

hiszpańska fi rma Cobo. Naczepy są rekla-

mowane, jako najlżejsze na rynku. Najmniej-

sza z nich, aluminiowa SOA-28 ma objętość 

28 000 l i masę własną 4700 kg. Jednak mo-

del SOA-40 ze zbiornikiem również ze sto-

pu aluminium o objętości 40 000 l waży już 

5600 kg. Zbiornik ma przekrój eliptyczny 

www.truck-van.pl
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Przedsiębiorstwo od początku swojej 

działalności zajmuje się międzyna-

rodowym transportem drogowym. 

Na początku drogi Ireneusz Malinowski 

dysponował trzema ciągnikami siodło-

wych z naczepami plandekowymi. W la-

tach 2000-2005 tabor fi rmy powiększył 

się do dwunastu zestawów, a fi rma za-

częła się specjalizować również w prze-

wozach chłodniczych. Po 2006 roku wła-

ściciel znacznie zmodernizował fl otę. 

W fi rmie pojawiły się nowe ciągniki DAF XF 

105 Euro 5, a w działalności zaczął  domino-

wać transport chłodniczy. Już w ciągu trzech 

lat PHU Malinowski pozyskało wielu stałych 

kontrahentów z Europy i Azji, realizując 

przewozy towarów wrażliwych i łatwo psu-

jących, głównie owoców i warzyw, produk-

tów mlecznych oraz środków medycznych. 

Obecnie tabor fi rmy liczy dwadzieścia zesta-

wów chłodniczych oraz cztery plandekowe. 

Od 2008 roku fi rma realizuje również 

specjalistyczny transport krajowy, m.in. 

z wykorzystaniem naczep niskopodwozio-

wych. Zaangażowała się również w sektor 

budowlany i prowadzi prace rozbiurkowe. 

Z okazji 20-lecia fi rmy odbyła się wielka 

gala, na którą przybyli licznie goście z kraju 

i zagranicy. Atrakcją wieczoru były pokazy 

świetlne oraz występ zespołu cygańskiego 

„Buteleczka wina”. Wszyscy bawili się do 

białego rana.

Ireneuszowi Malinowskiemu życzymy 

kontynuacji sukcesów zawodowych oraz 

dalszego rozwoju fi rmy. ▐

MG
Fot. MG

20 lat20 lat minęło… minęło…
W połowie maja firma PHU Malinowski z Sulejówka 
k. Warszawy świętowała dwudziestolecie swojego istnienia.

Jeśli obchodzisz jubileusz swojej firmy
 lub chcesz podzielić się z naszymi 
czytelnikami ważnym wydarzeniem 
związanym z jej funkcjonowaniem 

– napisz do nas 
(k.dziewicka@truck-van.pl). 

Ireneusz Malinowski wraz z żoną Joanną (pierwsi od prawej) w towarzystwie pracowników firmy 
PHU Malinowski. Niektórzy związani są z firmą od samego początku jej istnienia.

Plac firmy zmienił się w salę bankietową, 
która pomieściła ponad 200 gości 
– pracowników i przyjaciół, a także klientów 
i kontrahentów firmy. Uroczysta gala 
trwała całą noc.

o zmiennej średnicy, przez co obniżeniu 

uległ środek ciężkości. Elementy podwozia 

są mocowane wprost do zbiornika. 

Własny napęd

Spółka Stokota zaprezentowała autocy-

sternę na podwoziu Scania G400 z napę-

dem 6×2. Zbiornik ma przekrój kuferkowy. 

Jest wykonany z lekkiego stopu aluminium 

i podzielony na komory o zróżnicowanej 

objętości. W sumie wynosi ona 18 000 l. 

Również eksponowany na stoisku DAF-a

mały LF45.210 miał zabudowę Stokoty. 

Założony na podwoziu aluminiowy zbior-

nik ma objętość 7500 l. W tym wypadku, 

równie interesująca co zabudowa, była 

ciężarówka. Samochód wyposażony był 

w długą kabinę sypialną. Wewnątrz mie-

ści się leżanka o wymiarach 200 × 70 cm. 

Odległość od podłogi do dachu wynosi 

161 cm, a środkiem biegnie tunel silni-

ka, jednak w warunkach dystrybucji pa-

liw kabina oferuje zapewne wystarczającą 

wygodę. Obok DAF prezentował ciągnik 

CF85.460 z najobszerniejszą z dostępnych 

w tym modelu kabiną Space Cab. Dolna 

leżanka jest nieznacznie tylko większa niż 

w LF, mierzy 204,5 × 70 cm. Dodajmy, że 

trzeci DAF – model XF105.460 z kabiną Su-

per Space Cab holował naczepę Cobo. Im-

porter najwyraźniej ma chętkę na zamówie-

nia od potentatów na rynku paliwowym. 

Na wystawie znalazł się również pojazd, 

który wyróżnia się nie tym, jakie paliwo 

wozi, ale jakie konsumuje. Mercedes-Benz 

Sprinter LGT zasilany LPG ma fabryczną 

instalację, która przystosowała go do pali-

wa gazowego. Toroidalny zbiornik propa-

nu-butanu został umieszczony na tylnym 

zwisie, pod ramą w miejscu koła zapaso-

wego. Na wszelki wypadek w kabinie jest 

zestaw naprawczy do ogumienia. Zabudo-

wę kontenerową wykonała fi rma Plandex. 

Własną ofertę przedstawił również do-

stawca wyposażenia samochodów warsz-

tatowych, fi rma Modul-System. Staran-

nie wykonana zabudowa była wzorowym 

przykładem wyposażenia pojazdu serwi-

sowego. Spieszącego chociażby na pomoc 

urządzeniom i pojazdom służącym do ob-

sługi stacji benzynowych. 

Pojazdy pojawiają się na targach „Stacja 

Paliw” z pewną nieregularnością. W tym 

roku może nie było ich dużo, ale bywało 

gorzej. Z pewnością usilne poszukiwanie 

nowych paliw, najlepiej odnawialnych, 

wpłynie w pewnym momencie na odmien-

ne rozłożenie akcentów w ofercie produ-

centów cystern, ale to sprawa przyszłości 

i to pewnie nie tej najbliższej. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

www.truck-van.pl

8 TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIEStacja Paliw 2012Stacja Paliw 2012



Przystàp do programu OPEN DRIVE. Karta OPEN DRIVE otwiera dost´p do bezgotówkowego 
tankowania na ponad 2500 stacjach paliw w Europie Ârodkowej.

1 karta, 4 kraje, ponad 2500 stacji

Wi´cej na:
www.fl ota.orlen.pl

Infolinia:
801 235 682 czyli 801 2 FLOTA – z telefonów stacjonarnych
501 235 682 czyli 501 2 FLOTA – z telefonów komórkowych



Już za miesiąc kolejny, ósmy zlot. 

Przypomnijmy, kiedy i gdzie odbędzie 

się impreza?

8. Master Truck odbędzie się w dniach 

6-8 lipca 2012 r. na terenie lotniska Aero-

klubu Opolskiego, w Polskiej Nowej Wsi 

k. Opola. To nasz drugi raz w tym miejscu. 

W ubiegłym roku ta lokalizacja nie-

co Was przerosła. Było sporo nie-

dociągnięć organizacyjnych, cięż-

ko było dojechać na zlot, stało się 

w wielokilometrowych korkach oraz 

wielogodzinnych kolejkach. Co za-

mierzacie zrobić, aby sytuacja się nie 

powtórzyła?

W tym roku zwiększymy przepustowość 

wejść na zlot. Stanowisk zakupu kart do 

głosowania oraz zakładania opasek iden-

tyfi kacyjnych będzie o 150% więcej. Kie-

rownictwo Aeroklubu Opolskiego obiecało 

nam, że nie doprowadzą do zakorkowania 

głównego wjazdu na zlot, jak to miało miej-

sce w ubiegłym roku. Opłaty parkingowe 

będą pobierane w sektorach, dzięki czemu 

unikniemy wąskiego gardła przy wjeździe. 

Gdyby to się jednak nie udało, nasze służby 

porządkowe będą szybko reagować tak, aby 

ruch pojazdów przebiegał płynnie.

Wprowadzamy nowe zasady wjazdu 

na zlot i zajmowania miejsc, ponieważ 

w ubiegłym roku, wiele samochodów 

przybyło w nocy, a rano, z różnych po-

wodów kierowcy nie mogli, a czasem 

wręcz nie chcieli przestawić samochodów. 

W tym roku utworzymy dla uczestników 

parking na zewnątrz terenu zlotu, gdzie będą 

oczekiwać na wprowadzenie. Przy wjeździe 

Zarezerwuj czas!
Andrzej Wachowski, producent telewizyjny (m.in. programu „Na Osi” nadawanego 
w TVN Turbo), współorganizator Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych 
Master Truck, zdradza nam szczegóły tegorocznej imprezy.

» Mamy zapowiedzianą ekipę pojazdów ze Skandynawii, 
które będzie można powitać w drodze na zlot «

W zeszłym roku na terenie autodro-

mu w niektórych miejscach również 

panował chaos. Ciężarówki i stoiska 

wystawców były ustawione dość do-

wolnie. Dlaczego tak się stało i  jak 

zamierzacie temu zaradzić w tym 

roku?

powstanie tzw. Welcome Center dla kie-

rowców, gdzie będą mogli odbierać numery 

startowe. Numer umieszczony za szybą bę-

dzie dla  nas sygnałem, że pojazd jest zareje-

strowany i może wjechać na teren zlotu, ale 

to my będziemy decydować, gdzie on stanie. 

Poza tym utwardzony teren autodromu po-
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większył się o 0,4 hektara. Prace na lotnisku 

prowadzimy już od września ubiegłego roku, 

wszystko z myślą o uczestnikach zlotu.

W zeszłym roku również wielu wystaw-

ców nie zajęło wyznaczonych przez nas 

sektorów. Takie zachowanie potrafi  zreor-

ganizować każdą imprezę. Dlatego w tym 

roku będziemy pilnować każdego centyme-

tra zajmowanej powierzchni przy pomocy 

lody. Poza tym wprowadzone zostaną 

punkty wymiany pieniędzy na talony na 

jedzenie i napoje. Dzięki temu wszystko 

będzie przebiegało szybciej i bardziej hi-

gienicznie. Posiłki będą miały ujednoli-

coną gramaturę i cena będzie ustalona za 

porcję, a nie wagę. Jak zwykle, uczestni-

czący w zlocie kierowcy otrzymają od nas 

talony na gratisowe posiłki i napoje.

Mimo wszystko największą atrakcją 

zlotu są ciężarówki. Czym nas zasko-

czycie w tym roku?

Będą najpiękniejsze pojazdy z naszego 

kraju, i proszę mi wierzyć, w niczym nie 

ustępują one europejskim asom tuningu 

ciężarowego. Na Master Trucku odbędzie 

się kilka oczekiwanych premier. Jedną 

z nich szykuje fi rma Repiński, która, 

z uwagi na liczbę tuningowanych pojaz-

dów we fl ocie, będzie miała swój mini zlot. 

Zaskakujące premiery znajdą się też wśród 

oldtimerów. Na pewno warto to zobaczyć.

Mamy zapowiedzianą ekipę pojazdów 

ze Skandynawii, które będzie można po-

witać w drodze na zlot. 4 lipca pojadą 

z Gdańska do Łodzi. A w czwartek, 5 lipca 

będą jechali dalej do Opola, przez Często-

chowę. Bardzo serdecznie zapraszamy też 

Polaków – jeżeli tylko będą mogli wyje-

chać na zlot tak wcześnie – niech dołą-

czą się do konwoju z północy. Z zachodu 

również chcemy stworzyć drugi konwój, 

który jechałby od przejścia w Zgorzelcu 

autostradą do Opola. Wybiera się do nas 

Holender i kilku Niemców. Chcielibyśmy, 

aby wspólnie przyjechali na zlot. Ale w tej 

kwestii trwają jeszcze ustalenia.

Podjęliśmy też współpracę z bliźniaczym, 

tylko nieco mniejszym, zlotem we Wło-

szech. Jej owocem ma być wizyta ciężarówek 

z Włoch. Zobaczymy, czy do tego dojdzie. 

» Będzie można polatać szybowcem oraz obejrzeć 
widowiskowy pokaz gaszenia pożaru z samolotu «

» Chcemy, aby osoby znajdujące się na Master Trucku 
były w stu procentach bezpieczne, dlatego 

będziemy ściśle przestrzegać przepisów porządkowych «

fi rmy ochroniarskiej. Powstał już dokładny 

plan zlotu oraz nowy regulamin. Każdy 

wystawca zobowiązał się na piśmie do jego 

przestrzegania. Chcemy, aby osoby znajdu-

jące się na Master Trucku były w stu pro-

centach bezpieczne, dlatego będziemy ściśle 

przestrzegać przepisów porządkowych.

A jak zamierzacie zatroszczyć się o wa-

runki sanitarne? W zeszłym roku nie 

było z tym najlepiej...

Zablokowanie drogi spowodowało, że 

również pojazdy obsługujące przenośne 

toalety nie mogły dojechać i na czas ich 

serwisować. Tu też znaleźliśmy rozwią-

zanie. Dowiedzieliśmy się, że na terenie 

lotniska znajduje się spore szambo, do któ-

rego podłączymy łazienki. Przywiezione 

zostaną kontenery z normalnymi toaleta-

mi, które będą na bieżąco sprzątane. Mamy 

już ekipę, która zajmie się czystością. Takie 

rozwiązanie jest kosztowne i wymagało 

trudnej decyzji o wprowadzeniu opłat za 

toalety. Ale będzie to tylko symboliczna 

złotówka, a proszę mi wierzyć, w całej Eu-

ropie na zlotach toalety są płatne.

A co z jedzeniem? Wiele osób skarży-

ło się na fatalne wyżywienie na zlocie 

oraz drożyznę.

Zrezygnowaliśmy z usług fi rmy, która 

nie podołała wyzwaniu, jakim z pewnością 

było wyżywienie tłumów, które przybyły 

na zlot. Podpisaliśmy umowę z nowym 

dostawcą cateringu. Jest to duża fi rma, 

z wieloletnim doświadczeniem w organi-

zacji stoisk gastronomicznych na dużych 

imprezach plenerowych, koncertach oraz 

meczach. Na pewno będzie więcej stano-

wisk zakupu posiłków – usytuowane będą 

po obydwóch stronach hali biesiadnej, 

w której znajduje się scena. Wzdłuż alejki 

prowadzącej na główną płytę autodromu 

rozmieszczone zostaną tzw. „takeawaye”, 

czyli posiłki „do ręki”, słodycze, popcorn, 

A atrakcje? Co ciekawego czeka nas 

w tym roku?

Jest ich sporo. Na Master Trucku zosta-

nie rozegrany polski fi nał konkursu Scanii 

na najlepszego młodego, europejskiego kie-

rowcę. Przez cały piątek fi naliści będą jeździć 

o przysłowiową kropelkę, a w sobotę wykażą 

się umiejętnością manewrowania. Wieczo-

rem rozegrana zostanie ostatnia, najbardziej 

emocjonująca, konkurencja, która wykaże, 

kto pojedzie na fi nał do Szwecji. Ale umie-

jętnościami będą mogli się wykazać również 

inni, nie uczestniczący w konkursie kierowcy. 

Tradycyjnie, w programie będą ciekawe i za-

bawne zawody sprawnościowe z ciężarówką 

w roli głównej. Swoje konkursy przepro-

wadzi także Policja, Inspekcja Transportu 

Drogowego, a nawet Państwowa Inspekcja 

Pracy. To właśnie na naszym zlocie można 

się zaprzyjaźnić z tymi, niezbyt lubianymi, 

instytucjami, oraz skorzystać ze spotkania 

z ich przedstawicielami.

Będzie również sporo muzyki. Piątek 

poświęcimy country. Podczas Gali Trucker 

Country wystąpią: Zayazd oraz Mariusz 

Kalaga i Przyjaciele. Koncert poprowadzi, 

specjalizujący się w muzyce country, dzien-

nikarz muzyczny – Korneliusz Pacuda. 

Wieczór zakończy aft erparty poprowadzo-

ne przez DJ’a Matrixa. Podczas weekendu 

wystąpią również m.in. formacja coverowa 

Międzystrefa, zespół Horyzont oraz blueso-

wo-rockowy Jan Manson Band.

Naszym dużym sukcesem jest podjęcie 

współpracy z Modell Truck Manią, która 

odbędzie się właśnie na zlocie. W pobliżu 

Modell Truck Manii, będzie też wystawa 

sprzętu lotniczego oraz mini zlot motocy-

kli. Będzie można też polatać szybowcem 

oraz obejrzeć widowiskowy pokaz gasze-

nia pożaru z samolotu. 

Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby Włochy po 

paru latach przerwy znowu miały swoją re-

prezentację na Master Trucku.

Większość pojazdów uczestniczących 

w zlocie będzie miała zarezerwowane 

miejsca ekspozycji. Stworzymy loże: wete-

ranów szos, straży pożarnych czy pomocy 

drogowych. Swój sektor będą miały też po-

jazdy amerykańskie, wśród których będzie 

jeździł zdalnie sterowany model Peterbilta 

w skali 1:4! Obok niego będzie można po-

dziwiać także nieco mniejsze, ale równie 

widowiskowe modele RC, które zawsze 

cieszą się olbrzymią popularnością. 

Jeżeli ktoś posiada tuningowaną cięża-

rówkę, a jeszcze się nie zgłosił – najwyższy 

czas to uczynić. Natomiast cała reszta po-

winna sobie zarezerwować termin zlotu na 

wizytę pod Opolem, do czego serdecznie 

zapraszam! ▐

Do zobaczenia w Opolu 6-7-8 lipca 2012.
Więcej informacji oraz kontakt 

z organizatorem na stronie 
www.mastertruck.pl oraz na Facebooku.
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Po co zmieniać coś, co działa? Wycho-

dząc z tego założenia Rosjanie przez 

30 lat produkowali Ładę 1600 (WAZ 

2106), zwaną tam popularnie „szóstecz-

ką” i okazuje się, że mieli rację. Wystarczy 

wydostać się z plamki nazywanej Europą 

Zachodnią, aby przekonać się, że świat nie 

kroczy w tempie pomysłów inżynierów 

i fanaberii ekologów. Technika wciąż musi 

przystosowywać się do środowiska, a ono 

wymaga rozwiązań raczej prostych niż wy-

rafi nowanych. 

Od dziś dolewamy

W minionych latach Scania unikała 

układu SCR, godząc się na jego stosowa-

nie właściwie wyłącznie w ciężarówkach 

z potężnymi silnikami V8. Wieloznaczne 

hasło: „budujemy bez AdBlue” wymagało 

rozwinięcia nowoczesnego układu wtry-

skowego XPI z szyną common rail oraz 

rozbudowanego układu EGR, chłodzące-

go spaliny dwustopniowo. Tym sposobem 

konstruktorzy doszli do normy Euro 5 

i faktycznie ominęli konieczność mon-

towania katalizatora SCR w układzie 

wydechowym. Zalety z tego wynikające 

najlepiej widoczne były w pojazdach bu-

dowlanych i niewątpliwie pomogły Scanii 

jako całości oraz polskiemu importerowi 

w szczególności odnieść swego czasu duży 

sukces na rynku podwozi z napędzaną 

więcej niż jedną osią. 

Jednak przy próbie dostosowania się do 

Euro 6 układ SCR okazał się niezbędny. 

Montując go w kompaktowej obudowie 

z pełnoprzepływowym fi ltrem cząstek sta-

łych, Szwedzi uprościli jednocześnie układ 

EGR. W pojazdach zgodnych z najnowszą 

normą chłodzi on spaliny jednostopniowo. 

Mniejsza porcja gazów spalinowych cofa-

na jest do cylindra. Stanowi to pewną ulgę 

dla silnika i pozwala zoptymalizować jego 

sterowanie pod kątem osiągów i zużycia 

paliwa, dokładne oczyszczenie spalin po-

zostawiając urządzeniom zamontowanym 

przy wydechu. 

Tym sposobem Scania ostatecznie po-

godziła się ze stosowaniem AdBlue, co po-

ciągnęło za sobą pewne, niespodziewane 

konsekwencje. 

Drogą ustępstw

Firma wprowadza zmodyfi kowane, 

sześciocylindrowe, rzędowe silniki DC13 

o pojemności 12,7 l, zgodne z normą Euro 5

i wyposażone w układ SCR. Osiągają one 

moc 360, 400, 440 oraz 480 KM. Warian-

ty 400 i 440 KM są dostępne również jako 

EEV. 

Nowe jednostki zajmują miejsce silni-

ków DC12 o pojemności 11,7 l i mocy 380 

lub 420 KM, których produkcja zostanie 

wkrótce zakończona. One również speł-

niały normę Euro 5 za pomocą układu 

SCR, a wersja 420 występowała również 

jako EEV. Do podawania paliwa wykorzy-

stywane były pompowtryskiwacze. Nowe 

silniki DC13-12,7 l mają średnicę cylindra 

130 mm, taką samą jak mniejsze, pięciocy-

lindrowe DC9-9,3 l. Dłuższy jest natomiast 

skok tłoka, który wynosi 160 mm. 

Zamieszanie w ofercie Scanii, spowodo-

wane przez nowe jednostki napędowe jest 

pozorne. W przypadku czterech wymienio-

nych wariantów mocy od 360 do 480 KM

nabywcy mają po prostu do wyboru dwa 

typy silników: znane już modele z dwu-

stopniowym EGR oraz nowe, które do 

utylizacji spalin używają katalizatora SCR. 

Silniki z EGR mają wtrysk XPI oraz tur-

bosprężarkę VGT o zmiennej geometrii. 

Natomiast jednostki napędowe z SCR wy-

posażone są w pompowtryskiwacze (PDE) 

oraz zwykłą turbosprężarkę. 

Producent wyjaśnia, że nowe silniki są 

lepiej przystosowane do paliwa o niższej 

jakości, zanieczyszczonego związkami 

PodwyższonaPodwyższona odporność odporność
Scania wzięła pod lupę ofertę silników i wprowadziła zmiany. 
Żółty ciągnik na zdjęciach jest ich rezultatem.
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siarki, a nadal spotykanego w Rosji i kra-

jach ościennych. Zaletą tych jednostek jest 

mniej skomplikowana budowa. Wokół sil-

nika jest więcej miejsca, lepszy jest obieg 

powietrza. Jednostka o mocy 440 KM 

mieści się pod kabiną P, godzi więc wyma-

gania nabywców, którzy potrzebują małej 

szoferki i mocnego silnika. Hamulec silni-

kowy jest bardziej wydajny, zwłaszcza przy 

niskich prędkościach obrotowych. 

„Za plus należy uznać również większą 

tolerancję tych silników na współpracę 

z manualną skrzynią biegów, a w efekcie 

również drobne niedociągnięcia w dobo-

rze właściwego przełożenia” – wyjaśnia 

Mirosław Gołaszewski, specjalista ds. pro-

duktu Scania Polska. 

W razie awarii możliwa jest naprawa 

czy wymiana pojedynczego wtryskiwa-

cza, co doskonale współgra z zaletami, 

jakie wynikają ze stosowania przez Scanię 

pojedynczych głowic cylindrów. Układ 

wtryskowy jest zresztą mało podatny na 

uszkodzenie, ponieważ panuje w nim 

stosunkowo niskie ciśnienie. Wysokie 

wytwarzane jest w samym pompowtry-

skiwaczu. 

Ślad w pamięci

Pompowtryskiwacze mają również 

wady. Nie podają paliwa tak precyzyjnie, 

jak układ XPI z szyną common rail. W sil-

niku Scanii jest tylko jedna faza wtrysku. 

Ciśnienie wtrysku również jest niższe. Pro-

ducent wykorzystuje maksymalnie 1800 

bar, choć z technicznego punktu widzenia 

układ mógłby pracować z ciśnieniami do 

2400 bar. Niemniej rozpylenie paliwa jest 

dość dokładne. O ile emisją spalin, wyni-

kającą z zastosowania takiego rozwiąza-

nia zajmuje się SCR, to na twardszą, gło-

śniejszą pracę trudno cokolwiek poradzić. 

W porównaniu z jednostką D12 konstruk-

torzy wzmocnili i usztywnili blok oraz 

inne części strukturalne silnika. Napęd 

rozrządu jest z tyłu. 

Podczas jazdy żółtą Scanią G400 mamy 

poczucie „powrotu do przeszłości”. Hałas 

wprawdzie nie jest uciążliwy, ale wyraźnie 

słychać, jak silnik miarowo turkocze. Zu-

pełnie jak w Scaniach sprzed epoki XPI. 

Miłośnicy marki będą zauroczeni. 

Kabina G ze średnim dachem Highline 

jest stosunkowo lekka. Znajduje wszech-

stronne zastosowanie, zarówno w ru-

chu krajowym, jak i międzynarodowym. 

Sprawdzi się również w pojazdach do 

dystrybucji materiałów budowlanych czy 

paliw. Słowem, jest bardzo dobrą propo-

zycją dla fl ot, ale nie tylko. Wewnątrz jest 

na tyle obszerna, że można się w niej do-

brze czuć w długiej trasie, a kompaktowe 

wymiary i relatywnie niska masa korzyst-

nie odbijają się na ładowności zestawu 

i zużyciu paliwa. 

W układzie przeniesienia napędu znala-

zła się 12-biegowa skrzynia Opticruise ze 

sprzęgłem sterowanym elektrohydraulicz-

nie, bez pedału w kabinie. Ostatni bieg jest 

biegiem bezpośrednim. Ze skrzynią zinte-

growany jest retarder. Scania zachęca do 

stosowania „szybkiego” przełożenia mostu 

napędowego oraz ogumienia o obniżo-

nych oporach toczenia – w tym wypadku 

Michelin serii Savergreen typu 315/80 

R22,5 XF z przodu i 315/70 R22,5 XD 

z tyłu. Na pokładzie znalazł się również 

„trener ekonomicznej jazdy” Scania Dri-

ver Support oraz tempomat CCAP (Cru-

ise Control with Active Prediction), który 

uwzględnia nachylenie drogi przed cięża-

rówką i automatycznie dostraja do niego 

swoje działanie, przynosząc oszczędności 

na zużyciu paliwa. 

W polskich warunkach załadowany do 

pełna zestaw z silnikiem o mocy 400 KM 

i przekładnią główną 2,59:1 dobrze wy-

pełnia swoje zadanie. Przynajmniej na 

drogach, jakich u nas jest większość: ra-

czej płaskich niż usianych wzniesieniami. 

Skrzynia zmienia biegi w ekonomicznym 

zakresie obrotów, co pomaga utrzymać 

w ryzach zużycie paliwa. Kilometry mijają 

niepostrzeżenie – jak to w Scanii. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Scania R400 LA4×2MNA Euro 5

Dmc (t) .................................................................................................................................19
Masa własna (t) ..................................................................................................................7,1
Rozstaw osi (mm) ............................................................................................................3700
Typ silnika ............................................................................................................... DC13 113
Liczba i układ cylindrów ...................................................................................................... R6
Pojemność (dm3) ..............................................................................................................12,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ...................................................................400/296/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ......................................................2100/1100÷1300
Skrzynia biegów...........................................zautomatyzowana GRS895R 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej .....................................................................................2,59:1
Przeglądy ....................................................silnik – co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
 ....................................................................................– co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 ............................................................................................skrzynia biegów – co 360 tys. km
 ..................................................................................................... tylny most – co 360 tys. km
Gwarancja ........................................................................................................................1 rok

Mirosław Gołaszewski,
specjalista ds. produktu Scania Polska

Silniki z pompowtryskiwaczami są nieco tańsze w zakupie niż jednostki 
XPI. Pamiętać jednak należy, iż na ostateczny koszt eksploatacji pojaz-
du w perspektywie kilku lat wpływ będzie miała głównie trafność doboru 
układu napędowego i oczywiście układu zasilania do konkretnego zada-
nia transportowego. Podstawowym kryterium wyboru układu zasilania 
musi być w tym przypadku dostępność paliwa dobrej jakości. Silniki PDE 

są więc skierowane do firm wykorzystujących pojazdy na rynkach o wątpliwej jakości paliwa. 
Grupą odbiorców będą również klienci wykonujący transport z dużą zmiennością ładunków, 
np. jazda pusto-pełno, a także ci, którzy oczekują silników o relatywnie dużej mocy w naj-
mniejszych kabinach, na przykład firmy transportujące samochody. 

Dwubarwne wykończenie w odcieniach szarości 
jest praktyczne. Ciężarówka miała na pokładzie 
tempomat CCAP oraz Scania Driver Support. 
Obydwa pomagają obniżyć zużycie paliwa. 

Silnik o mocy 400 KM w wariancie z SCR 
ma pompowtryskiwacze i zwykłą turbosprę-
żarkę zamiast VGT. Wygląda na to, że Scania 
pogodziła się z AdBlue.

www.truck-van.pl
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Zawsze było ważne, lecz obecnie jego 

znaczenie wzrosło jeszcze bardziej. 

Zarazem większość przedsiębiorców 

działających w dalekim transporcie nie po-

lega już na opiniach czy stereotypach krą-

żących w środowisku. Działając w branży 

kilkanaście lat, nabyli doświadczenie na 

własnej skórze. Również ciężarówki prze-

kazywane im na próbę przez importerów 

sprawdzają bardziej rzetelnie, mniej kieru-

jąc się emocjami, bardziej wynikami spa-

lania. Oceniają ciężarówkę wielowymiaro-

wo. Doceniają komfort kabin, ale potrafi ą 

chłodno spojrzeć na funkcjonalność różne-

go typu akcesoriów, także elektronicznych. 

To samo dotyczy serwisu. Wielu zawiera 

kontrakty serwisowe „na próbę”, gdy kupują 

nowe pojazdy. O ile korzyści przeważą nad 

kosztami, w czym niemała rola sposobu, 

w jaki funkcjonuje warsztat – kontrakt staje 

się nieodłączną częścią umowy, zawieranej 

przy zakupie pojazdu. 

Zapłać i zaoszczędź

Importerzy ciężarówek oferują szereg 

sposobów „kupienia sobie” oszczędno-

ści. Podstawowym są pojazdy oferowane 

pod hasłem „eko”: wyposażone w sposób 

sprzyjający osiąganiu niskiego zużycia 

paliwa. Jednakże sprzedają je stosunkowo 

drogo w porównaniu z typowymi warian-

tami ciężarówek, które satysfakcjonują 

użytkowników. W związku z tym popyt 

pozostaje ograniczony. Pewną szansą dla 

importerów jest dotarcie z ofertą do du-

żych fl ot, które sporo skorzystają na „efek-

cie skali”. 

Także systemy telematyczne niemal za-

wsze wykazują się większą użytecznością 

we fl otach liczonych co najmniej w dzie-

siątkach pojazdów. Jednak ich uproszczo-

ne warianty, pozwalające na dobrą kontro-

lę nad zużyciem paliwa przez poszczególne 

ciężarówki i kierowców są cenione rów-

nież przez mniejsze fi rmy, które z powo-

dzeniem wykorzystują zgromadzone dane, 

aby wykryć źródła przepałów. 

Liczenie Liczenie kroplikropli
U progu XXI wieku głównym atutem ciężarówki była w oczach polskich nabywców niska cena. 
Teraz szala przechyla się na korzyść niskiego zużycia paliwa.

www.truck-van.pl
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Najlepszym sposobem zdobycia wiedzy 

o oszczędzaniu jest w istocie dobra znajo-

mość własnej fi rmy i warunków, w jakich 

eksploatowane są ciężarówki. Większość 

właścicieli posługuje się wiedzą intuicyjną, 

wypraktykowaną. Niektórzy wspierają ją 

szkoleniami czy też konferencjami, w któ-

rych uczestniczą. Mogą wówczas skonfron-

tować się z ekspertami z fi rm, które oferują 

różnego typu rozwiązania dla branży trans-

portowej. Zobaczyć, co się sprawdza gdzie 

indziej i odnieść to do własnej sytuacji. 

Chodzi nie tylko o rozwiązania techniczne: 

dobór wyposażenia pojazdu, chociażby ogu-

mienia albo obsługę serwisową czy wspo-

mniane systemy telematyczne. Nie mniej 

ważnym sposobem zwiększenia zysków jest 

właściwy dobór fi nansowania połączony 

z typem użytkowania pojazdu (kredyt, le-

asing, wynajem), ubezpieczenie, a także roz-

wiązania prawne, które skutkują określonymi 

konsekwencjami w kontaktach z partnerami 

biznesowymi oraz urzędami i instytucjami. 

Szersza oferta

Choć współczesny transport jest coraz 

bardziej zależny od biurokracji i podlega 

tysiącom uregulowań obowiązujących na 

szczeblu europejskim i krajowym, wciąż 

jeszcze ciężarówka ma decydujący wpływ 

na zysk. Producenci pojazdów oddają użyt-

kownikom szereg coraz to nowszych roz-

wiązań, które mają dopasować pojazd do 

zróżnicowanych oczekiwań przewoźników. 

Obraz rynku zmienia się z roku na rok, 

rośnie liczba odmian pojazdów i wydłuża 

się lista opcji, które wpływają na ich wła-

ściwości. Bieżący rok zapowiada się pod 

tym względem nader ciekawie. Podczas 

targów w Hanowerze spodziewane jest kil-

ka ważnych premier. 

Dobiegają końca dwie dekady inten-

sywnego doskonalenia silników wysoko-

prężnych. Wiele więcej uzyskać się nie da, 

przynajmniej dotychczasowymi metoda-

mi. Również zbliżająca się norma Euro 6 

jest tak restrykcyjna, że powinna załatwić 

w praktyce oczekiwania społeczeństwa, 

domagającego się czystego powietrza. Wy-

siłek konstruktorów zwróci się zapewne 

w innym kierunku. Na pewno dalszej po-

prawie ulegnie komfort kabin oraz działa-

nie elektronicznych pomocników, sprzy-

jających bezpiecznej jeździe. Rewolucji 

materiałowej natomiast, raczej nie należy 

się spodziewać. Przynajmniej nie szybko. 

Z pewnością natomiast, wybierając cięża-

rówkę należy myśleć kilka lat na przód. Tak, 

aby po okresie zadowalającego użytkowania 

móc ją jeszcze korzystnie odsprzedać. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka

Przegląd pojazdów długodystansowych

DAF

Model CF85 XF105
Silnik Paccar MX Paccar MX
Moc maksymalna (KM) 360÷460 410÷500
Maks. moment obr. (Nm) 1775÷2500 2000÷2500

Iveco

Model  Stralis
Silnik  Cursor 8, 10, 13
Moc maksymalna (KM)  310÷500
Maks. moment obr. (Nm)  1300÷2500

KamAZ

Model  5460
Silnik  KamAZ 740.63-400
Moc maksymalna (KM)  400
Maks. moment obr. (Nm)  1764

MAN

Model  TGX
Silnik  D2066, D2676, D2868
Moc maksymalna (KM)  320÷680
Maks. moment obr. (Nm)  1600÷3000

Mercedes-Benz

Model Actros Actros model 2011
Silnik OM501LA, OM502LA OM471
Moc maksymalna (KM) 320÷598 421÷510
Maks. moment obr. (Nm) 1650÷2800 2100÷2500

Renault

Model Premium Route Magnum
Silnik DXi11 DXi13
Moc maksymalna (KM) 380÷460 440÷520
Maks. moment obr. (Nm) 1800÷2200 2200÷2550

Scania

Model  G, R
Silnik  DC12, DC13, DC16
Moc maksymalna (KM)  360÷730
Maks. moment obr. (Nm)  1850÷3500

Volvo

Model  FH, FH16 750
Silnik  DC13,DC16G
Moc maksymalna (KM)  420÷750
Maks. moment obr. (Nm)  2100÷3550
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N iewątpliwy sukces fi rma zawdzięcza 

dalekowzroczności zarządu. W cza-

sie kryzysu nie zaniechano działań 

na poszczególnych rynkach. Przez dwa lata 

fi rma przynosiła straty, ale nie wycofała 

się z raz obranej drogi. Cierpliwość i kon-

sekwencja w działaniu się opłaciły. W mi-

nionym roku Wielton sprzedał prawie 6 tys. 

pojazdów. Plan na ten rok to 6714 sztuk.

Najwięcej w 2011 r. fi rma sprzedała 

naczep samowyładowczych – 1775 sztuk, 

w tym 704 w Polsce i 1071 w eksporcie. 

Kolejne pod względem wielkości sprze-

daży są naczepy kurtynowe. W sumie 

w 2011 r. Wielton sprzedał ich 1300, 

w tym 710 polskim klientom i 590 za gra-

nicą. Prognozy rynkowe zapowiadają, że 

właśnie ten segment w najbliższych latach 

będzie powiększał swój udział w sprzedaży 

kosztem pojazdów samowyładowczych. 

Uzasadnienia można szukać w zmianach 

zachodzących na rynku budowlanym: 

kurczące się nakłady na rozbudowę dróg, 

zastój w budownictwie mieszkaniowym 

i nasycenie rynku, oraz w transporcie mię-

dzynarodowym: odbudowa fl oty po sła-

bych latach 2009-2010 i wzrost zapotrze-

bowania na transport długodystansowy.

Czarny koń

Idąc tym tropem, Wielton przygoto-

wał produkt, który powinien dokładnie 

wpisać się w potrzeby rynku, jednocze-

śnie ułatwiając fi rmie walkę o wzrasta-

jący segment. Nowa naczepa kurtynowa 

marki Wielton była opracowywana przez 

1,5 roku. Konstruując ją, inżynierowie 

skupili się na nowoczesnym, oryginal-

nym wyglądzie, zmniejszeniu masy wła-

snej, wzroście wytrzymałości, polepszeniu 

szczelności i poprawie funkcjonalności.

Naczepa zyskała nowy tył. Obudowa 

lamp połączona ze zderzakiem zrobiona 

Oczko wyżej
W roku 2011 Wielton miał najwyższy poziom produkcji w swojej 16-letniej historii. 
Oznacza to również, że jako jeden z nielicznych producentów działających w branży 
transportowej poprawił wynik z rekordowych lat 2007 i 2008.

Rama wykonana jest ze stali S700 (poprzednio S355), 
dzięki czemu można było zmniejszyć masę naczepy, 
nie tracąc na wytrzymałości.
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jest ze specjalnego kompozytu (włókno 

szklane i żelkot), który zapewnia niską 

masę i jednocześnie wysoką wytrzymałość 

tej konstrukcji. Dodatkowe zabezpieczenie 

np. przy cofaniu stanowi zderzak stalowy. 

Z przodu modernizacji poddano narożne 

słupki, które teraz mają zaokrąglone kra-

wędzie, co nadaje naczepie lekkości. Bocz-

na osłona antyrowerowa ma jednolity pro-

fi l i wykonana jest z lekkiego kompozytu. 

Nowy kształt otrzymała również skrzynka 

narzędziowa, która dobrze wkomponowu-

je się w całość.

Walka o niższą masę i wyższą wytrzyma-

łość toczyła się przy pomocy najnowocze-

śniejszych narzędzi. Konstrukcja została 

sprawdzona w programie Nastran. Wie-

lokrotnie w toku prac trzeba było nanosić 

zmiany w projekcie, aby w efekcie uzyskać 

oczekiwane parametry, czyli optymalny 

stosunek masy do wytrzymałości. Nie oby-

ło się bez współpracy z poddostawcami, 

którzy konsultowali rozwiązania wprowa-

dzane przez konstruktorów.

Odchudzone

Rama naczepy wykonana jest ze stali 

S700, poprzednio S355, czyli jest dwu-

krotnie bardziej wytrzymała. Pozwoliło 

to zmniejszyć masę pojazdu, ale również 

wymusiło opracowanie nowej konstrukcji 

profi li, żeby uniknąć zbyt dużych odkształ-

ceń pod załadunkiem. Obrzeże boczne jest 

walcowane, zamknięte i spawane laserowo, 

co poprawiło jego wytrzymałość. Jest to je-

den z elementów, który pozwolił zwiększyć 

nacisk na podłogę. Dzisiaj klienci żądają 

nacisku na podłogę rzędu 7200 kg na oś 

wózka widłowego, więc Wielton postano-

wił im to zapewnić. Dodatkowo zwiększo-

no grubość podłogi do 30 mm (poprzed-

nio 27 mm). 

Masa naczepy z pełnym wyposaże-

niem wynosi 6160 kg. Do takiego wyniku 

przyczyniła się również konstrukcja ramy 

z otworami. Takie rozwiązanie wymagało 

sporo pracy, jednak jak twierdzą przed-

stawiciele fi rmy, włożony wysiłek w tym 

przypadku przyniósł wymierne korzyści. 

Dodatkowym czynnikiem obniżającym 

masę naczepy jest zastosowanie lekkich 

i wytrzymałych materiałów kompozyto-

wych również przy budowie ściany przed-

niej i drzwi tylnych.

Wyizolowane

Bardzo istotna jest również szczelność 

naczep kurtynowych. Klienci zwracają 

baczną uwagę na ten aspekt, dlatego Wiel-

ton postanowił lepiej uszczelnić swoje 

fi ranki. Za to w dużym stopniu odpowia-

dają uszczelki. W tym przypadku są one 

wykonane z łączonych elementów: guma 

z silikonem, co ma przedłużyć ich trwa-

łość. Istotnym elementem jest również da-

szek aluminiowy, który odprowadza wodę 

poza naczepę, ograniczając jej możliwość 

przenikania do wnętrza.

Poprawiono również pod tym kątem 

ścianę przednią. Dach plandeki zachodzi 

na nią i jest dodatkowo naciągany linką. 

Łatwe w obsłudze napy pozwalają szybko 

odpiąć przód dachu i zsunąć go do tyłu, co 

również jest innowacją w nowej naczepie.

Obrzeże przednie zyskało dodatko-

wy fartuch, który uszczelnia naczepę 

w miejscu, gdzie znajdują się otwory sys-

temu do mocowania ładunku. Woda może 

tam wpadać spod kół ciągnika lub nacze-

py, dlatego warto zadbać o odpowiednią 

ochronę. 

Dopracowane

Pracując nad nową naczepą, nie moż-

na było pominąć kwestii funkcjonalności. 

W nowej kurtynie zmieniono gabaryty, 

dzięki czemu zwiększyła się jej pojemność 

o 2 m3. Wysokość wewnętrzna wzrosła 

z 2700 na 2750 mm, co osiągnięto dzięki 

zmniejszeniu z przodu szyi naczepy ze 120 

do 105 mm oraz obniżeniu siodła z 1150 

na 1120 mm. Te zmiany wpłynęły również 

na polepszenie warunków przy załadunku 

bocznym.

Zastosowane zawiasy łożyskowe na 

tulejach ślizgowych z tworzywa są bez-

obsługowe, a tulejki łatwo wymienialne. 

W standardzie zamiast gumowego odbo-

ju znalazły się roll-stopy. Zmieniono roz-

mieszczenie zamków, tak że nie stawiają 

one teraz oporu i są łatwiejsze w obsłudze. 

Drzwi stały się bardziej wytrzymałe na 

parcie ze środka ładowni. 

Drobiazg, który cieszy to samoblokująca 

się drabinka i uchylne odboje rowerowe. 

Przy projektowaniu tej naczepy skupiono 

się na użytkowniku i jego wygodzie, dlate-

go postanowiono wyeliminować wszelkie 

uciążliwości. Brak łańcuszków przytwier-

dzonych np. do drabinki, to efekt tych 

działań. Na uchwycie zderzaka bocznego 

zrobiono profi l, który umożliwia odłoże-

nie deski stelażowej podczas za- lub wyła-

dunku.

W ramach dbałości o bezpieczeństwo 

zamontowano pełne błotniki i chlapacze 

antybryzgowe, czyli pochłaniające wodę 

wylatującą spod kół pojazdu. Plandekę 

wzmocniono pasami, które zabezpieczają 

ją przed wypchnięciem przez przewożony 

towar.

Wielton ma nadzieję, że nowy produkt 

przyciągnie klientów, którzy docenią nie 

tylko nowoczesny wygląd, ale również 

wysiłki poczynione w kierunku zwiększe-

nia ładowności, poprzez obniżenie masy 

własnej przy jednoczesnym poprawianiu 

wytrzymałości i szczelności. Firma chce 

wyróżniać się ofertą o najwyższym stan-

dardzie na rynku: opony marki Michelin, 

system zabezpieczania ładunku zgodny 

z normą VDI, 4 deski aluminiowe w stela-

żu i osie SAF Integral. W ten sposób Wiel-

ton konsekwentnie, krok po kroku, wypra-

cowuje sobie wyższą półkę. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Wielton 

Cztery deski aluminiowe 
usztywniają konstrukcję 
stelaża. Wielton oferuje je 
w standardzie.

Błotniki z chlapaczami antybryz-
gowymi to obowiązkowe wyposażenie 
pojazdów ciężarowych, o którym 
niestety często się zapomina.

Zarówno drabina, jak i osłona przeciwnajazdo-
wa są mocowane za pomocą samoblokujących 
mechanizmów, które wyeliminowały uciążliwe 
mocowania na łańcuchach i zaczepach.

Proste i funkcjonalne odpięcie 
plandek dachu na przedniej 
ścianie umożliwia zsunięcie go 
na tył naczepy.

www.truck-van.pl
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Jeżeli pojazd z częściami nie dojedzie 

w odpowiednim momencie, linia 

produkcyjna stanie. Konsekwencje 

będą bardzo poważne. Nikt nie może sobie 

na to pozwolić: ani producent, ani dostaw-

ca, ani przewoźnik. Już dawno odkryto, że 

rozbudowane magazyny z komponentami 

to strata miejsca i pieniędzy. Najrozsąd-

niejszym wyjściem są dostawy „w odpo-

wiednim czasie” (just in time), czyli po-

mijając magazyn prosto z ładowni części 

trafi ają na linię produkcyjną. Żeby to się 

udało, przewoźnik musi dysponować nie 

tylko sprawnym zespołem ludzi, ale rów-

nież nowoczesnym i niezawodnym sprzę-

tem. Walka z czasem bywa trudna, mogą 

ją wygrać tylko najlepsi. 

Tu z pomocą przychodzi Krone. Ma 

trzy nowe propozycje, które świetnie od-

najdą się w tej rzeczywistości. Od pod-

kontenerówki, która odbierze przybyłe 

z odległego kraju komponenty z portu 

morskiego przez kurtynówkę, która może 

pełnić rolę tymczasowego magazynu, po 

naczepę do przewozu zwojów blachy, słu-

żącej do produkcji. 

Od 20’ po 45’ 

Nowa podkontenerówka, naczepa Box 

Liner miała być trwała, innowacyjna, ela-

styczna i łatwa w obsłudze. Trzeba przy-

znać, że wszystkie te założenia udało się 

w pełni zrealizować.

Box Liner eLTU6 jest przeznaczone 

do transportu kontenerów 20-, 30-, 40- 

i 45-stopowych. Mieszczą się na nim rów-

nież dwa 20-stopowe. Bardzo ważna dla 

optymalizacji nacisków na osie jest możli-

wość usytuowania mniejszych kontenerów 

na środku platformy. Załadunek i rozładu-

nek może być realizowany od tyłu. Uzyska-

no to, zmieniając rozstaw osi, co również 

przyczyniło się do optymalizacji rozkładu 

obciążeń podczas transportu. Ważną no-

wością jest pneumatyczne odryglowanie, 

które pozwala rozsuwać lub zsuwać pod-

wozie za pośrednictwem ciągnika.

Pojazd wyposażono w centralny moduł 

obsługi do zmiany rozstawu osi i wysuwa-

nia części tylnej. Wysuwane tylna i przed-

nia części podwozia są podparte na rol-

kach, co ułatwia obsługę. Rolki i wsporniki 

są zabezpieczone przed punktowym prze-

ciążeniem. Przednie rygle z czopem obro-

towym są składane i  przesuwane, dzięki 

czemu bez problemu można przewozić 

kontenery z tunelem podłogowym. Ryglo-

wanie od strony czołowej jest dostosowane 

do skrzyń ze skośnymi i prostymi narożni-

Z portu na produkcję
Sektor motoryzacyjny to bardzo wymagający pracodawca. Trzeba sprostać wysoko postawionym 
wymaganiom przewozowym i zawsze być na czas. Tu nie ma miejsca na wpadki.

Box Liner eLTU6 jest przeznaczone do transportu kontenerów 20-, 30-, 40- i 45-stopowych. Ruchome podwozie pozwala regulować długość 
naczepy w zależności od potrzeb przewozowych, co wpływa korzystnie również na zachowanie zgodnych z prawem nacisków na osie.
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kami. Rygle z czopem obrotowym w tylnej 

części wysuwanej mogą być ustawiane na 

dwóch różnych wysokościach, umożliwia-

jąc w  ten sposób transport kontenerów 

40-stopowych bez tunelu podłogowego. 

Różnicę pomiędzy niską i wysoką częścią 

podłogi niwelują składane nakładki.

Podobnie jak wszystkie produkty Krone, 

Box Liner skonstruowano specjalnie do 

trudnych warunków codziennej pracy. Na 

wyposażeniu znalazły się m.in.: centralna 

tylna część wysuwana, rygle z regulowaną 

wysokością, cztery kliny pod koła w stan-

dardzie oraz duże odboje gumowe. Dodat-

kową zaletą są dwie pozycje siodła, umoż-

liwiające sprzęgnięcie naczepy z typowymi 

ciągnikami. 

Seryjnie montowany jest system stabil-

ności jazdy (RSS).

45 sekund

Warto słuchać swoich klientów, ponie-

waż najlepiej wiedzą, co jest dla nich waż-

ne i czego oczekują od dobrze skrojonego 

pojazdu. Właśnie na ich opinii oparło się 

Krone przy projektowaniu naczepy Mega 

Liner Automotive, dedykowanej trans-

portowi obsługującemu sektor motory-

zacyjny.

Oprócz wysokiej sztywności nadwo-

zia, cechą charakterystyczną Mega Liner 

Automotive jest innowacyjny, sterowany 

pneumatycznie system szybkiego zamy-

kania plandeki EasyTarp. Kierowca musi 

tylko zaczepić plandekę z przodu i z tyłu, 

poczym nacisnąć włącznik pneumatycz-

nego ryglowania. Zamiast 23 pojedynczo 

zamykanych klamer, są cztery, które auto-

matycznie się zaciskają. Cała operacja trwa 

45 sekund. Oprócz uzyskanej oszczędności 

czasu, wyraźnie wzrasta bezpieczeństwo, 

gdyż otwieranie i zamykanie plandeki 

bocznej nie wymaga pracy obok naczepy. 

System EasyTarp podnosi również wy-

dajność pojazdu, gdyż poprzez redukcję 

oporów powietrza wpływa na obniżenie 

zużycia paliwa. 

Wygodne i oszczędzające czas są rów-

nież profi le aluminiowe, które zastąpiły 

dotychczas stosowane deski burtowe. Do-

datkowo załadunek ułatwia hydrauliczny 

dach podnoszony o 400 mm. System skła-

da się z  czterech pojedynczych siłowni-

ków, zamontowanych na narożach pojaz-

du. Dzięki temu rozwiązaniu można było 

zrezygnować z hydraulicznych przewodów 

połączeniowych, wymaganych w przypad-

ku centralnych instalacji podnoszących, 

i wyeliminować związane z nimi problemy, 

jak np. nieszczelności. System jest łatwy 

w obsłudze, nie wymaga użycia siły ani 

dodatkowych narzędzi. 

Rama z otworami do mocowania ła-

dunków jest specjalnie wzmocniona, 

aby nie ulegała zniszczeniu podczas za-

ładunku wózkiem widłowym. Naczepa 

Mega Liner Automotive posiada cer-

tyfikat zabezpieczania ładunku wg EN 

12642 Code XL. 

Pneumatyczne rozsuwanie naczepy pozwala na łatwą i szybką zmianę długości podwozia. 
Po ręcznym ustawieniu odpowiednich parametrów, kierowca zmienia rozstaw osi 
automatycznie za pośrednictwem ciągnika.
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Mulda w naczepie Mega Liner Coil ma ponad 7 m długości. Ciężkie zwoje blachy są mocno 
przytwierdzone pasami i łańcuchami. Solidna pokrywa jest dostosowana do pracy wózka 
widłowego, co pozwala wykorzystać naczepę do przewozu również innych ładunków.

Aluminiowe profile można 
szybko zdemontować 
i sprawnie rozładować naczepę.

W roli głównej

Działając w sektorze motoryzacyjnym, 

trzeba się nastawić na ciężką pracę. Kręgi 

stali to chleb powszedni. Mega Liner Coil 

to kolejna propozycja Krone, która jest od-

powiedzią na wymagania stawiane przez 

użytkowników. Przednia rama zamonto-

wana na wysokości 80 mm oraz ogumienie 

445/45R19,5 pozwoliły uzyskać 3-metro-

wą wysokość wnętrza. Wzmocnione pod-

wozie jest odporne na ekstremalne obcią-

żenia punktowe. A co ważne masa własna 

to ok. 7200 kg.

Specjalnie zamontowana mulda na krę-

gi ma 7236 mm długości. Posiada stan-

dardowo 4 pary gniazd na kłonice oraz 

2 podpory zabezpieczające kręgi. Oprócz 

zewnętrznej ramy Multi Lock z otworami 

do mocowania ładunków rozmieszczony-

mi co 100 mm, naczepa posiada również 

9 par pierścieni do mocowania dużych 

obciążeń, rozmieszczonych wzdłuż ramy 

zewnętrznej. Pokrywa muldy pozwala 

na jeżdżenie po niej wózkiem widłowym 

o nośności 5460 kg na oś wózka.

Hydrauliczny dach podnoszony moż-

na unieść na 500 mm. System jest analo-

giczny do zastosowanego w Mega Liner 

Automotive. Regulacja dachu pozwala na 

obniżenie wysokości nadwozia z  przodu 

o 150 mm, a z tyłu o 100 mm skokowo po 

50  mm. Blokada wysokości jest zintegro-

wana w  kłonicach narożnikowych i  cen-

tralnych. 

Do szybkiego załadunku i  rozładun-

ku fi rma Krone seryjnie wyposaża swo-

je pojazdy w  plandekę rozsuwaną klasy 

premium. Naczepa zachowuje szerokość 

przemysłowej skrzyni kratowej (2480 mm) 

aż pod poprzeczki dachowe oraz dysponu-

je objętością ładunkową ok. 100 m³.

Wszystkie naczepy Krone są zabez-

pieczane przed korozją lakierowaniem 

kataforetycznym KTL-plus, dzięki cze-

mu udzielana jest dziesięcioletnia gwa-

rancja na przerdzewienie. Funkcjonal-

ność, łatwość w obsłudze, oszczędność 

czasu i energii, to argumenty nie do 

przecenienia. Wszystkie zastoso-

wane rozwiązania są bardzo dobrze 

przemyślane. Sprawdzą się nie tylko 

w branży motoryzacyjnej, ale również 

w wielu innych sektorach rynku. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Pneumatycznie unoszony dach podnosi się o 400 mm, 
co ułatwia rozładunek skrzyń, które są ustawiane w trzech 
warstwach, jedna na drugiej.

Wzmocniona rama chroni naczepę 
przed uszkodzeniem podczas 
załadunku wózkiem widłowym.

Magazyn na kółkach to jedna 
z możliwości wykorzystania 
Mega Liner Automotive.
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Co ciekawe, często nie różnią się na 

pierwszy rzut oka od zwyczajnych, 

wszechstronnych modeli. Można 

zresztą wozić nimi szereg zróżnicowanych 

ładunków, ale do towarów określonego 

typu są przystosowane najlepiej. 

Najlepszym przykładem są pojazdy z za-

głębieniem w podłodze (zwaną muldą lub 

coilmuldą), służące do transportu kręgów 

stali lub bel papieru. Zagłębienie można 

przykryć płytami i wówczas pojazd nadaje 

się do przewozu typowych, spaletyzowa-

nych ładunków. 

Ponieważ obecnie większość towarów 

jest stosunkowo lekka, ale zajmuje dużo 

miejsca, producenci oferują naczepy typu 

mega. Ich nadwozia osiągają 100 m3 obję-

tości. Do pary z nimi sprzęga się ciągniki 

o obniżonym siodle, znajdującym się na 

wysokości 950 mm nad jezdnią. Jeśli nie ma 

okazji skorzystać z całej przestrzeni, jaką 

oferują, zawsze można wyzyskać ich pełną 

ładowność – jak w zwykłej naczepie. Sprze-

dawane są również naczepy mega z muldą. 

Rzadko u nas spotykanym rozwiąza-

niem są naczepy z ruchomą podłogą. Naj-

lepiej nadają się do przewozu ładunków 

masowych, np. wiórów czy nowoczesnych 

paliw ekologicznych, takich jak pelet. Ich 

kluczową zaletą jest duża objętość nadwo-

zia, czym przewyższają typowe naczepy 

samowyładowcze. Ruchoma podłoga skła-

da się z biegnących wzdłuż, równoległych 

listew. Podczas rozładunku wysuwają się 

one i cofają w rytmie co trzecia. W ten 

sposób stopniowo opróżniają cały pojazd. 

Naczepę taką najwygodniej ładować od 

góry, przez zsuwany dach. W razie potrze-

by można nią wozić ładunki na paletach, 

jednak na dłuższą metę jest to nieopłacal-

ne. Ruchoma podłoga zwiększa masę wła-

sną naczepy. 

Również chłodnie oferują szereg rozwią-

zań niewidocznych, a specyfi cznych. Mogą 

to być haki do mocowania półtusz, wnętrze 

dzielone na komory, w których utrzymy-

wana jest odmienna temperatura, a także 

kurtyny ograniczające wymianę powietrza 

z otoczeniem podczas rozładunku. Mało 

popularne są natomiast naczepy furgono-

we, pozbawione agregatu chłodniczego, 

a zapewniające jedynie dobrą ochronę ła-

dunku przed warunkami atmosferycznymi 

oraz próbami dostania się do środka, podej-

mowanymi przez osoby niepowołane. 

Naczepy kurtynowe, które oferują szyb-

ki i dobry dostęp do wnętrza podczas za- 

i rozładunku zajęły miejsce najpopular-

niejszych wcześniej, skrzyniowych. Stało 

się tak, pomimo początkowych wątpli-

wości służb celnych, wymagających od-

powiedniego zabezpieczenia pojazdu po 

zamknięciu. Podobnie naczepy jumbo, 

z dwupoziomową podłogą, uniesioną nad 

siodłem zostały zastąpione przez naczepy 

mega. Wygoda użytkowania przeważy-

ła. Jedyny segment, gdzie naczepy jumbo 

mają się jeszcze całkiem dobrze to trans-

port kontenerów lotniczych. 

Zupełnie niemal nieznane i niedocenia-

ne są u nas naczepy uniwersalne, ze skła-

daną górną częścią nadwozia (kurtynami 

i dachem), które nadają się zarówno do 

przewozu kontenerów, jak i innych ładun-

ków, nie tylko na paletach. Barierą jest ich 

cena oraz koszty eksploatacji, związane ze 

zwiększoną masą własną. 

Specjalizacja w określonym typie prze-

wozów przynosi na ogół najlepsze efekty. 

Jednak nieco bardziej wszechstronna na-

czepa, wyposażona chociażby w wielo-

funkcyjny system mocowania ładunku, 

pozwala bardziej elastycznie podchodzić 

do realizacji zamówień i zdobywać ich 

więcej tam, gdzie typowe pojazdy konku-

rencji okażą się niewystarczające. ▐

Michał Kij 
Fot. M. Kij

Ukryta specjalizacja

Choć na rynku nadal wiodą prym uniwersalne naczepy 
kurtynowe, to w dalekim transporcie rośnie rola pojazdów 
dostosowanych do konkretnych ładunków.
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PRZEGLĄD PRODUCENTÓW NACZEPPRZEGLĄD PRODUCENTÓW NACZEP

 F IRMA
ZAKRES USŁUG

Auto Chłodnia Marian Piechowiak 

Auto Nadwozia Bednarczyk 

Benalu

Berger 

Chereau 

CMT 

Emika 

Feber

Fliegl 

Fruehauf 

Gniotpol 

Kässbohrer 

Kempf 

Knapen

Kögel 

Kraker

Krone

LAG 

Lamberet 

NACZEPY

11 22
 skrzyniowo-plandekowa kurtynowa burto-fi ranka

 furgon chłodnia

 podkontenerówka centralnoosiowa ruchoma podłoga

33

44 55

7766

Mega 

Montracon 

Nova

Pacton 

Schmitz

Schwarzmüller 

Sommer 

Stas

Trailor 

Tramp Trail

Viberti 

Wesob

Wielton 

Zorzi 

88
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Obowiązek archiwiza-

cji danych z tachogra-

fów powoduje, że ich 

bezpieczne przechowywanie 

leży po stronie fi rm trans-

portowych. Pobranie danych 

z tachografu i zapisanie na 

komputerze jest ryzykowne ze 

względu na potencjalne ataki 

wirusów czy awarię sprzętu. 

O utraceniu danych mowy 

być nie może, ponieważ służby 

kontrolne żadnych wyjaśnień 

w tym zakresie nie akceptują. 

Na polskim rynku istnie-

je cała gama produktów do 

archiwizacji i wizualizacji 

danych w komputerach fi r-

my transportowej, jednak 

taki wariant ma wady. To 

właśnie z myślą o rozwiąza-

niu problemów z bazami da-

nych, stabilnością serwerów 

u klientów czy aktualizacjami 

i serwisem oprogramowań, 

fi rma Drabpol wprowadzi-

ła na polski rynek oprogra-

mowanie TISWeb. Program, 

stworzony przez światowego 

lidera rynku tachografów 

Continental VDO, jest plat-

formą całkowicie internetową, 

dzięki czemu dostęp do nie-

go jest możliwy z dowolnego 

miejsca na świecie i z dowol-

nego urządzenia wyposażone-

go w Internet Explorer. 

TISWeb pozwala na archi-

wizację danych pobranych za-

równo z pamięci masowej ta-

chografu, jak i karty kierowcy. 

Dane te są przesyłane na serwer 

VDO, dzięki czemu klienci nie 

muszą się już więcej martwić 

o ich bezpieczeństwo i wykony-

wanie wielu kopii zapasowych. 

Wystarczy, że w momencie, gdy 

dane muszą być zgrane na inny 

nośnik (np. podczas kontroli), 

zalogujemy się do TISWeb i po-

bierzemy dane z serwera VDO 

na komputer. 

Samo przesyłanie danych do 

programu jest bardzo proste 

i może odbywać się za pośred-

nictwem klucza do pobierania 

danych, czytnika kart chipo-

wych, dysku twardego bądź 

automatycznie z DLD (urzą-

dzenie służące do zdalnego po-

bierania danych z tachografu 

i karty kierowcy). 

Obok funkcji archiwizacji, 

największą zaletą programu 

TISWeb jest możliwość wizu-

alizacji danych. Pozwala to na 

efektywne zarządzanie cza-

sem pracy kierowców poprzez 

analizę ich pracy, ale również 

planowanie. Za pomocą TIS

Web mamy możliwość ana-

lizy raportów dotyczących ma-

nipulacji i naruszeń związa-

nych z czasem pracy. A wszyst-

ko to może być wizualizowane 

w formie wykresów wyniko-

wych porównujących kierow-

ców  i stanowić podstawę do 

premii dla najlepszych.

Ponadto opcjonalnie pro-

gram TISWeb w połączeniu 

z DLD może posiadać funkcję 

aktywnego śledzenia pojaz-

dów, co pozwala na planowa-

nie tras w oparciu o bieżące 

położenie pojazdów i czas pra-

cy kierowców  w czasie rzeczy-

wistym. 

Wszelkie aktualizacje opro-

gramowania są darmowe 

i odbywają się automatycznie. 

Pozwala to na zaoszczędzenie 

naprawdę dużych pieniędzy, 

a przy tym jest wygodne dla 

fi rmowych informatyków. 

TISWeb jest świetnie skro-

jonym rozwiązaniem nie tyl-

ko dla fi rm transportowych, 

ale również dla serwisów ta-

chografów, które zajmują się 

pobieraniem, archiwizacją 

i analizą danych. Dzięki niemu 

mogą bezpiecznie przechowy-

wać dane klientów na serwe-

rach VDO, a przy tym obrabiać 

dane za pomocą TISWeb.

Opłaty za program są uza-

leżnione do liczby pojazdów 

znajdujących się w systemie 

oraz ilości pobieranych da-

nych. Takie rozwiązanie wyda-

je się być optymalne, patrząc 

z punktu widzenia zmian 

pojazdów we fl ocie, które nie 

są tak częste jak rotacje mię-

dzy kierowcami (dotychczas 

TISWeb opierał się właśnie 

o liczbę kierowców w systemie).

Drabpol zdecydował się 

wyjść naprzeciw klientom 

i zaoferować Pakiet Starto-

wy, który za niedużą opłatą 

pozwala poznać program 

i cieszyć się jego zaletami. 

W jego skład oprócz licencji 

do TISWeb wchodzi również 

czytnik kart chipowych VDO. 

Pozwala on na 6-miesięcz-

ne użytkowanie programu 

bez dodatkowych opłat, bez 

względu na ilość pobranych 

danych i liczbę pojazdów na 

koncie. Pakiet Startowy TIS

Web kosztuje jedynie 799 zł 

netto. ▐

Bezpieczne przechowywanie danych z tachografu
na serwerach VDO

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.drabpol.pl 

W razie pytań skontaktuj się z infolinią produktową Drabpol 

pod numerem telefonu 795 501 904 

 albo e-mail: telematyka@drabpol.pl
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To zasługa ich konstruk-

cji, u podstaw której jest 

sprzęg siodłowy. Two-

rzy go siodło zamocowane na 

ramie ciągnika siodłowego, 

współpracujące ze sworzniem 

zaczepowym naczepy, tzw. 

sworzniem królewskim. Każ-

de siodło składa się z płyty 

nośnej (ślizgowej), która ma 

na środku otwór i prowadzące 

do niego wycięcie w kształcie 

litery V. Ułatwia ono centro-

wanie sworznia, a następnie 

osadzenie w otworze siodła, 

gdzie jest samoczynnie blo-

kowany. Pod przednią częścią 

naczepy w otoczeniu sworznia 

zaczepowego znajduje się pły-

ta oporowa, współpracująca 

ślizgowo z płytą nośną siodła.

Niezbędna obsługa

Nawet jeśli naczepa nie jest 

obciążona, tarcie występują-

ce między współpracującymi 

powierzchniami jest bardzo 

duże. Aby je ograniczyć, pły-

ta siodła musi być pokrywana 

smarem stałym. Zaniechanie 

tej czynności często prowa-

dzi do groźnych konsekwen-

cji, czyli uszkodzenia siodła, 

a nawet wypadku. Przy bra-

ku smaru pojazd nie ma 

odpowiedniej sterowności 

i ciężko nim skręcać. Naj-

szybciej objawia się to pod-

czas jazdy w koleinach, gdzie 

bardzo trudno prowadzić ze-

staw, albo na wąskich drogach 

z powyłamywaną skrajnią, któ-

re do bezpiecznego wyminięcia 

z inną ciężarówką wymagają 

precyzyjnych ruchów pojaz-

du. Jeśli naczepa „trzyma”, 

często dochodzi do wypad-

ków na łuku drogi, bo za-

skoczony kierowca nie jest 

w stanie właściwie skręcić ze-

stawem. 

Chcąc uniknąć takich sy-

tuacji, trzeba raz w tygodniu 

rozpiąć zestaw i nałożyć 

smar, który zebrał się wokół 

siodła. Uzupełnienie medium 

Inwestycja w sprzęg 
siodłowy o podwójnej wysokości 

szybko się zwróci, bo specjalistyczny 
ciągnik może współpracować nie tylko 

z naczepami typu Mega, ale również 
o standardowej wysokości.

Pod obciążeniem

Kluczową rolę w transporcie drogowym odgrywają zestawy 
naczepowe. Zapewniają dużą wydajność i łatwo je konfigurować 
stosownie do aktualnego zapotrzebowania.

jest zbędne, bo po tak krót-

kim czasie smar nie zdąży się 

zabrudzić i niewiele go ubę-

dzie. Poważniejsza obsługa 

powinna być realizowana co 

3 miesiące. Wówczas ko-

nieczne jest zebranie zuży-

tego smaru i nałożenie no-

wego w odpowiedniej ilości. 

Częsta kontrola ilości smaru 

jest szczególnie wskazana 

przy jeździe bez nadkoli, bo 

dochodzi wówczas do jego 

szybkiego wypłukiwania.

Bardzo wygodnym rozwią-

zaniem jest układ smarowania 

siodła, który może być podłą-

czony do układu centralnego 

smarowania samochodu bądź 

całkowicie autonomiczny. 

W drugim przypadku cała 

instalacja jest zintegrowana 

w sprzęgu siodłowym i wy-

stępuje w odmianie dla siodeł 

klasycznych oraz bezobsługo-

wych z tarczami ślizgowymi. 

Przy siodłach bez tarcz zapas 

smaru wystarcza na ok. rok, 

częstotliwość dozowania jest 

adekwatna do sposobu eksplo-

atacji pojazdu (np. transport 

długodystansowy, budowlany). 

W siodłach bezobsługowych 

smarowaniu podlega zwy-

kle hak zamykający sprzęg, 

a ilość smaru w zasobniku 

jest przewidziana na okres 

trzech lat. Mimo takich udo-

godnień, kierowca co pewien 

czas powinien sprawdzić, czy 

wszystko działa poprawnie, 

a w zastosowanym układzie jest 

odpowiednia ilość medium.

Wymagania

Poprawne funkcjonowanie 

sprzęgu siodłowego zależy 

od wielu czynników. Dlate-

EUROPEJSKI PRODUCENT 
150 LAT DOŚWIADCZENIA!

Uwolnij ciągnik MEGA!
Siodło FDH - nowe możliwości

tel. 61 661-67-95
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go wymagania konstrukcyjne 

stawiane takim urządzeniom 

oraz główne wymiary siodła 

i sworznia zaczepowego na-

czepy są znormalizowane, 

co jednocześnie umożliwia 

współpracę różnych ciągni-

ków i naczep. Stosowane są 

dwa zasadnicze typy siodeł, 

przewidziane do współpra-

cy ze sworzniem królewskim 

o średnicy 2 lub 3,5 cala. 

Mniejszy występuje w pojaz-

dach o maksymalnej całkowi-

tej masie zestawu członowego 

do 65 t, większy został opra-

cowany na potrzeby 2-krotnie 

cięższych jednostek, np. zesta-

wów ponadgabarytowych.

Gdy naczepa jest sprzęgnięta 

z ciągnikiem, wysokość zesta-

wu nie może przekraczać 4 m,

czyli wartości dopuszczanej 

przez przepisy. W przypad-

kach, gdy istnieje potrzeba 

stosowania wysokich naczep, 

wówczas konieczne są ni-

skie siodła. Wysokość sio-

dła to odległość płyty nośnej 

od poziomu ramy ciągnika, 

na której jest ono zamonto-

wane. Zwykle są stosowane 

hydraulicznych. Inną zaletą 

takiego siodła jest możliwość 

szybkiego sprzęgania i rozłą-

czania ciągnika z naczepą, bo 

nie ma konieczności składania 

nóg podporowych naczepy. 

Podczas jazdy siodło jest uno-

szone, a przy odczepianiu na-

czep zostaje opuszczone, aż do 

oparcia się nóg podporowych 

o podłoże i możliwości łatwe-

go, bezpiecznego wyjazdu cią-

gnika „spod” naczepy. 

W przypadku ciągników 

typu Mega bardzo praktycz-

SK0069403

Pokonaj większą 
odległość 
dzięki wysokogatunkowemu  

smarowi JOST

Dostępny w praktycznych  

zestawach do uzupełniania smaru

LubeTronic – zawsze  
niezawodne smarowanie 
Sprzęgi siodłowe JOST w pojazdach MAN

są seryjnie wyposażone w zintegrowaną

instalację smarowania LubeTronic 5Point.

Zaledwie 800 ml wysokogatunkowego  

smaru wystarcza na około 1 rok.

Oznacza to:

 

naturalnego

Dalsze informacje znajdą Państwo w

internecie na stronie:

www.jost-world.com/lubetronic  
oraz www.jost-polska.pl/lubetronic

siodła o wysokości 135, 150 

i 185 mm. Odpowiednią wy-

sokość siodła uzyskuje się po-

przez wykorzystanie wspor-

ników i płyt mocujących 

o różnej wysokości. Jednocze-

śnie trzeba pamiętać, że nisko 

położone siodła nie mogą być 

stosowane do naczep konwen-

cjonalnych, ponieważ spód ta-

kiej naczepy mógłby stykać się 

z kołami ciągnika. Dlatego 

bardzo wygodnym rozwiąza-

niem są siodła o zmiennym 

wzniosie, zwykle podnoszo-

ne za pomocą siłowników 

Naprawa siodła powinna być wykonywana 
po wcześniejszym demontażu sprężyny 
widocznej na przedłużeniu dźwigni. 
Zaniechanie tej czynności może skończyć 
się zranieniem.

Płaszczyzna płyty siodła przy dopuszczalnym 
obciążeniu siodła powinna być równoległa do jezdni. 
Z tego względu wysokość sprzęgu siodłowego 
musi być odpowiednio dopasowana, np. za pomocą 
dodatkowych wsporników lub płyt mocujących.

Zmienne warunki załadowania i angażowanie 
ciągnika do pracy z różnymi naczepami 
uzasadniają stosowanie siodła przesuwanego, 
które umożliwia osiągnięcie optymalnego 
rozkładu nacisków na osie jezdne zestawu.
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Z siodłem współpracuje sworzeń 
zaczepowy naczepy (tzw. sworzeń 
królewski), występujący w dwóch 
znormalizowanych rozmiarach 
– o średnicy 2 i 3,5 cala.

Niezależny, zabudowany pod płytą 
nośną siodła układ smarowania 
odciąża kierowcę od ręcznej obsługi, 
a jednoczenie znacząco ogranicza 
ryzyko wypadku.

nym rozwiązaniem są sprzęgi 

siodłowe podwójnej wyso-

kości. Pozwalają one na za-

czepianie zarówno naczep 

Mega, jak i wszystkich in-

nych naczep o standardowej 

wysokości. Są idealne dla 

niewielkich przedsiębiorstw 

transportowych, które przy 

mniejszej liczbie pojazdów 

mogą być bardziej elastycz-

ne w podejmowaniu zleceń, 

a jednocześnie dużych przed-

siębiorstw logistycznych. Te 

ostatnie powinny dążyć do 

modernizacji fl oty w kierunku 

ciągników typu Mega pozwa-

lających na osiąganie więk-

szej wydajności, bez obaw 

o możliwość współpracy z do-

tychczas wykorzystywanymi, 

standardowymi naczepami. 

Dopłata do sprzęgu podwój-

nej wysokości tylko nieznacznie 

zwiększa cenę nowego ciągnika 

siodłowego, a może w znaczący 

sposób podnieść jego kompe-

tencje. Ponadto istnieją rozwią-

zania wyposażone w mechanizm 

zmiany położenia siodła wzdłuż 

ramy samochodu. Pozwala to na 

optymalny rozkład nacisków na 

osie kół jezdnych ciągnika, zależ-

nie od masy naczepy.

Ułatwienia

Do zablokowania sworz-

nia naczepowego w siodle 

ciągnika służy mechanizm 

blokujący, umieszczony pod 

płytą nośną siodła. W podsta-

wowych, najprostszych roz-

wiązaniach jest on obsługi-

wany ręcznie, ale coraz czę-

ściej pojawiają się systemy 

automatyczne, które zapew-

niają większe bezpieczeństwo 

i komfort obsługi. Takie sio-

dła zwykle obejmują kilka 

czujników umieszczonych na 

stałych elementach w miej-

scach nie narażonych na 

uszkodzenia, które kontro-

lują położenie sworznia na-

czepy oraz stan mechanizmu 

zapięcia siodła. Drugi waż-

ny element to np. siłownik 

pneumatyczny, służący do 

otwierania/zamykania zam-

ka siodła. Cały proces jest 

sterowany i monitorowany za 

pomocą panelu w kabinie.

Siodła obecnych generacji, 

doskonalone pod kątem kon-

strukcyjnym, materiałowym

i technologicznym, osiągają

przebiegi przekraczające mi-

lion kilometrów. Oczywiście 

należy uwzględnić z jednej 

strony destrukcyjne warunki 

drogowe, w tym kopalniane lub 

na wyrobiskach czy budowach, 

z drugiej natomiast rzetelną, 

terminową obsługę oraz facho-

wo przeprowadzane naprawy 

z wykorzystaniem oryginal-

nych części zamiennych. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. GF, Jost, V.Orlandi

Wymienne nakładki upraszczają obsługę siodła, bo nie trzeba ich smarować. 
Z chwilą, gdy ich zużycie powoduje kontakt pomiędzy powierzchnią płyty 
ślizgowej naczepy a główkami śrub, nakładki trzeba wymienić. Po lewej 
stronie, nad stopą łożyskowania, znajduje się śruba regulacji luzu między 
sworzniem naczepy i zamkiem siodła, ważnego dla prawidłowej eksploatacji.

Doświadczenie, fachowa wiedza i najwyższa jakość oferowanych produktów w połączeniu z wieloletnią współ-
pracą z naszymi Klientami spowodowało, iż od ponad 40 lat jesteśmy wiodącym producentem systemów auto-
matycznej konserwacji oraz inteligentnych systemów zarządzania transportem. Swoje produkty dostarczamy do 
Klientów indywidualnych oraz bezpośrednio do największych producentów ciągników siodłowych, samochodów 
ciężarowych, przyczep, naczep czy pojazdów ze specjalistyczną zabudową. Do wszystkich systemów automatycz-
nego smarowania oferujemy wysokiej jakości smary marki Groeneveld.

Produkty Groeneveld gwarantują: 
mniejsze zużycie podzespołów mniejszą ilość przestojów  obniżenie kosztów konserwacji 
 dłuższą żywotność pojazdu  szybki zwrot z inwestycji

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WSZYSTKICH PRODUKTÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO NA OFICJALNEJ STRONIE 

www.groeneveld-group.com lub uzyskają kontaktując się z Groeneveld Polska pod tel.: (61) 872 62 07/08/09

Zadzwoń do nas już teraz!

Rozwiązania IT

Optymalne 
zarządzanie 
transportem

SingleLine

Nowoczesny
system 

smarowania 
dla pojazdów 
ciężarowych

CompAlube

Profesjonalny
system 

smarowania 
dla ciągników 

siodłowych

Firmy transportowe wybierają
produkty Groeneveld

Groeneveld od ponad 40 lat stawia na wydajność!

p
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 Barum

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

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

Oś napędowa

BD 23 215/75R17,5

Oś naczepowa

BT 43 385/65R22,5; 425/65R22,5; 445/65R22,5;
215/75R17,5; 235/75R17,5; 245/70R17,5;
265/70R19,5

 Bridgestone

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

R249 Ecopia 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5

R249 EVO 
Ecopia

315/60R22,5; 315/70R22,5; 355/50R22,5

Oś napędowa

M749 Ecopia 295/60R22,5; 295/80R22,5; 315/45R22,5;
315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

GREATEC
M709 Ecopia

495/45R22,5

Oś naczepowa

R109 Ecopia 385/55R22,5; 385/65R22,5

R166II 435/50R19,5

R164 385/65R22,5; 425/65R22,5; 445/65R22,5

 Continental

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

HSL2 
Eco-plus

295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/70R22,5;
295/60R22,5; 315/60R22,5; 385/55R22,5;
355/50R22,5

HSL2+ 355/50R22,5 XL; 385/55R22,5; 295/60R22,5;
315/60R22,5, 315/60R22,5 XL, 295/80R22,5;
295/80R22,5 XL; 315/70R22,5, 315/70R22,5 XL;
315/80R22,5

Oś napędowa

HDL 2 295/60R22,5; 315/60R22,5

HDL 1 
Eco-Plus

295/80R22,5

HDL 2 
Eco-Plus

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

HDL2+ 295/55R22,5; 295/60R22,5; 315/60R22,5; 
315/70R22,5; 315/80R22,5

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

Oś naczepowa

HTL 1 445/45R19,5

HTL 
Eco-Plus

385/65R22,5

HTL 1 
Eco-plus

385/55R22,5; 385/55R19,5

HTL 2 
Eco-Plus

385/65R22,5; 215/75R17,5; 235/75R17,5;
245/70R17,5

 Dunlop

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

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

Oś napędowa

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

Oś naczepowa

SP 244 385/55R22,5

 Fulda

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

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

Oś napędowa

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

Oś naczepowa

Ecotonn,
Ecotonn +

 385/65R22,5; 385/55R22,5

 Sava

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

Avant 4 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Oś napędowa

Orjak 4 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Oś naczepowa

Cargo C3 Plus  385/65R22,5

 Goodyear

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

LHS 305/75R24,5

LHS II 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5; 355/50R22,5; 375/50R22,5;
385/55R22,5; 385/65R22,5

LHS II + 385/55R22,5; 385/65R22,5; 315/70R22,5; 
355/50R22,5

Oś napędowa

LHD II 265/55R19,5; 275/70R22,5; 295/55R22,5;
295/60R22,5; 295/80R22,5; 305/70R22,5;
315/60R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

LHD II + 315/70R22,5

Oś naczepowa

LHT 205/65R17,5; 215/75R17,5; 235/75R17,5;
245/70R17,5; 245/70R19,5; 265/55R19,5;
265/70R19,5; 285/70R19,5; 11R22,5; 385/65R22,5;
435/50R22,5

LHT + 435/50R19,5; 385/55R22,5; 455/40R22,5

LHT II 435/50R19,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5

 Michelin

Nazwa Rozmiar

Uniwersalne

XZA 8,25R16; 8R17,5; 8,5R17,5; 10R17,5; 9R22,5; 
10R22,5; 255/70R22,5

Oś prowadząca

XZA 2 205/75R17,5; 215/75R17,5; 225/75R17,5;
235/75R17,5; 

XZA 2 Energy 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5; 
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5; 
315/80R22,5

X Energy XF 315/60R22,5

X EnergySaver-
green XF

315/70R22,5

XFA 2 Energy 385/55R22,5

X ESG XZ 315/80R22,5

XF2 385/65R22,5

Oś napędowa

XDA 2 
+Energy

275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5

X Energy Saver-
green XD

315/70R22,5315/80R22,5

Oś naczepowa

XTA 2 
+Energy

215/75R17,5; 235/75R17,5; 245/75R17,5; 
445/45R19,5

XTA 2 Energy 245/70R19,5; 265/70R19,5; 285/70R19,5;
425/55R19,5; 275/70R22,5;

X ESG XT 385/55R22,5; 385/65R22,5

X MAXITRA-
ILER

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

XTE3 385/65R22,5

X MULTI T 385/55R22,5

 Pirelli

Nazwa Rozmiar

Oś prowadząca

FH55 245/70R19,5; 265/70R19,5; 265/70R19,5;
285/70R19,5; 285/70R19,5; 305/70R19,5;
295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/80R22,5 

FH88 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/80R22,5; 385/55R22,5; 385/65R22,5

Oś napędowa

TH65 295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/80R22,5

TH88 275/70R22,5; 295/60R22,5; 295/80R22,5;
305/70R22,5; 315/60R22,5; 315/70R22,5;
315/70R22,5; 315/80R22,5

Oś naczepowa

ST55 295/80R22,5; 315/80R22,5; 315/80R22,5

ST35 365/80R20; 385/65R22,5

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

Przegląd opon długodystansowych
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Zastosowanie tego rozwią-

zania w oponach oznacza dla 

operatorów fl ot m.in. skrócenie 

przestojów, usprawnienie zarzą-

dzania ogumieniem pojazdów 

i zwiększenie bezpieczeństwa. 

Dzięki technologii RFID (ang. 

Radio Frequency Identity – iden-

tyfi kacja radiowa) można bardzo 

szybko zidentyfi kować każdą 

oponę, przesuwając ręczny ska-

ner po obwodzie ściany bocznej 

opony. Informacje są pobiera-

ne i zapisywane elektronicznie. 

Dodatkowo opony wyposażone 

w RFID łatwiej znaleźć w  przy-

padku kradzieży, a także obser-

wować przez cały okres eksplo-

atacji, łącznie z bieżnikowaniem. 

Do zastosowania technologii 

RFID wybrano opony 435/50

R19,5, ponieważ jest to najpopu-

larniejszy rozmiar opon używa-

nych przez operatorów wielkich 

naczep, które umożliwiają mak-

symalizację załadunku w ra-

mach europejskiego limitu wy-

sokości naczepy wynoszącego 

cztery metry.

Mikrochip jest wprowadzany 

do opony w procesie produkcji 

i programowany niepowtarzal-

nym kodem, który identyfi kuje 

oponę. Za pomocą ręcznego 

czytnika można odczytać typ 

i rozmiar opony, a także jej uni-

katowy numer identyfi kacyjny. 

Serwis może szybko zeskanować 

wszystkie opony wyposażone 

w RFID i zapisać informacje 

o nich elektronicznie, co oszczę-

dza czas i eliminuje pomyłki. Do-

datkową korzyścią jest łatwiejsze 

zarządzanie stanami magazyno-

wymi nowych, używanych i bież-

nikowanych opon. 

Regularne kontrole ogumie-

nia są bardzo proste. Operator 

skanuje oponę ręcznym czytni-

kiem, a opona jest automatycz-

nie rozpoznawana na podstawie 

informacji zawartych w mikro-

układzie i w programie Fleet

OnlineSolutions. Za pomocą 

Bluetooth do tego samego sys-

temu podłączony jest miernik 

ciśnienia powietrza i głębokości 

bieżnika opony – odczyty z tych 

urządzeń są automatycznie za-

pisywane w systemie FOS, przy 

poszczególnych oponach.

Inną bardzo ważną zaletą no-

wych opon jest bezpieczeństwo. 

Mikrochip RFID jest wbudowa-

ny w oponę, dlatego nie można 

go usunąć, przy okazji jej nie 

niszcząc. Oznacza to, że złodzieje 

nie będą w stanie ukryć pocho-

dzenia opony.

Goodyear pracował nad tym 

systemem przez kilka lat. Ostat-

nio wykorzystywał go w  Mi-

strzostwach Europy w wyścigach 

pojazdów ciężarowych FIA.

Producent przewiduje, że 

niedługo system RFID bę-

dzie montowany w  kolejnych 

modelach i rozmiarach opon. 

W tej chwili ogumienie wyposa-

żone w RFID produkowane jest 

w Luksemburgu, jednak nieba-

wem będzie je również wytwa-

rzał zakład w Wittlich w Niem-

czech. Obecnie układy RFID 

jedynie przechowują dane iden-

tyfi kujące, ale w  przyszłości 

będzie dostępna również ko-

munikacja dynamiczna, czyli 

umożliwiająca monitorowanie 

ciśnienia i temperatury w  cza-

sie rzeczywistym. ▐

Fot. Goodyear 

Pewne zabezpieczenie
Goodyear oferuje oponę z mikrochipem RFID, 
przeznaczoną do pojazdów ciężarowych. Dzięki 
wbudowanemu czujnikowi, nowa opona do naczep 
Goodyear Regional RHT II RFID 435/50R19,5, 
łączy się z FleetOnlineSolutions, internetowym 
programem do zarządzania oponami Goodyear.

Cyber Fleet to inteligentna 

opona opracowana na po-

trzeby transportu drogowego, 

która dzięki elektronicznemu 

czujnikowi i systemowi kom-

puterowemu przekazuje kie-

rowcy i zarządcy fl oty aktualne 

dane dotyczące stanu opony 

oraz miejsca, w którym znaj-

duje się pojazd. Rozwiązanie 

to powstało w celu nieprzer-

wanego monitorowania opon, 

wykrywania nieprawidłowości 

i zapewnienia właściwej eks-

ploatacji. Jakość opon, konser-

wacja i właściwe użytkowanie 

mają kluczowe znaczenie dla 

bezpieczeństwa na drodze. 

Utrzymywanie odpowiednie-

go ciśnienia w oponach przez 

cały czas zapewnia precyzyjne 

Schrader Electronics, produ-

centem pokładowych techno-

logii monitorowania ciśnienia 

opon opracował czujnik elek-

troniczny, który potrafi  okre-

ślić stan opony w czasie jazdy. 

Czujnik nazywany TMS (Tyre 

Mounted Sensor, czyli „czujnik 

montowany w oponie”) jest in-

stalowany na wewnętrznej czę-

ści opony w celu gromadzenia 

wszystkich danych opony. Sys-

tem przekazuje dane zebrane 

przez czujnik jednocześnie 

kierowcy pojazdu i zarząd-

cy fl oty. Dzięki temu można 

monitorować i planować oraz 

przeprowadzać diagnostykę 

i procedury naprawcze, co 

gwarantuje maksymalne bez-

pieczeństwo każdego pojazdu 

ciężarowego. Interpretacja da-

nych nie zależy wyłącznie od 

kierowcy, ale także od zarząd-

cy, który zdalnie nadzoruje 

bezpieczeństwo całej fl oty. Cy-

ber Fleet pozwoli zarządcy fl o-

ty sprawdzić, czy opony mają 

odpowiednie ciśnienie, które 

jest niezbędne do optymalizo-

wania zużycia paliwa i mak-

symalnego wydłużenia czasu 

eksploatacji opon, a posiadając 

dane na temat przebiegu każdej 

z opon, można także ustalić 

terminy inspekcji stopnia zu-

życia bieżnika, co także ma 

wymierne korzyści dla bezpie-

czeństwa na drodze.

Testy systemu Cyber Fleet 

we fl otach europejskich i ame-

rykańskich rozpoczęły się w lu-

tym 2012 r., a wprowadzenie 

systemu na rynek planowane 

jest we wrześniu tego roku. ▐

Fot. Pirelli

Wszystkie dane 
w czujniku
Elektroniczny czujnik pozwala oponie 
„komunikować” się z kierowcą 
i zarządzającym flotą, informując 
o ciśnieniu w oponie i jej temperaturze. 
Pirelli postanowiło zaadoptować w oponach 
ciężarowych technologię wcześniej 
opracowaną dla samochodów osobowych.

kierowanie pojazdem, pew-

ne hamowanie i wchodzenie 

w zakręty, gwarantując jedno-

cześnie niższe koszty użytko-

wania pojazdu ze względu na 

ograniczenie zużycia paliwa 

oraz wydłużenie czasu eksplo-

atacji opon. Nie bez znaczenia 

jest też bezpieczeństwo.

Dział badawczo-rozwojowy 

Pirelli we współpracy z fi rmą 
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Dane dotyczące stanu 

opony pozwalają na na-

tychmiastowe wykrycie 

i usunięcie nieprawidłowo-

ści. W wielu przypadkach 

ciśnienie w ogumieniu jest 

zbyt niskie, co z jednej strony 

powoduje jego uszkodzenie, 

a z drugiej większe zapotrze-

bowanie na paliwo. 90% uste-

rek opon wykrytych podczas 

obsługi fl ot wiąże się ze zbyt 

niskim ciśnieniem.

Ostatnio w Europie i Azji 

wprowadzono ulepszoną wersję 

tego narzędzia. Wykorzystywa-

nie Internetu stworzyło dodat-

kowe korzyści nie tylko dla fl ot 

operujących na rynku między-

narodowym, lecz również dla 

obsługi klienta i rozwoju opon. 

Dzięki zastosowaniu urzą-

dzenia ContiFleetCheck w kil-

ka sekund można uzyskać 

i przeanalizować dane z do-

wolnego miejsca na świecie. 

Można w bardzo krótkim cza-

sie porównać wyniki dotyczą-

ce zużycia opon pochodzące 

z Brazylii z danymi z RPA, a te 

z Ameryki Północnej z tymi 

z Europy. Wpływ powierzchni 

drogi, zewnętrznych tempe-

ratur, przebiegu pojazdu, mi-

B ieżniki HDL2+ (oś napę-

dzana) i HSL2+ (oś kie-

rująca) to kontynuacja 

rozwoju drugiej generacji opon 

długodystansowych wprowa-

dzonych w 2010 r. Podczas 

prac nad nowymi bieżnikami 

inżynierowie skoncentrowali 

się na udoskonaleniu osią-

gów w zakresie hamowania 

na mokrej nawierzchni oraz 

efektywności kierowania. Do-

brą przyczepność na mokrej 

nawierzchni osiągnięto dzięki 

szerokim kanałom odprowa-

dzającym wodę w połączeniu 

z nowym wzorem nacięć. Zin-

tegrowanie mikronacięć w row-

kach podłużnych opon HSL2+ 

korzystnie wpłynęło na popra-

wę w zakresie prowadzenia. 

W produkcji opon serii 2+ 

na oś kierowaną wykorzystano 

nowo skomponowaną mie-

szankę gumy, która przyczynia 

się do redukcji oporu toczenia 

w porównaniu z poprzednim 

modelem. Kontur bieżnika tak 

zaprojektowano, aby zapewnić 

optymalny rozkład nacisku na 

powierzchni styku opony z na-

wierzchnią, a w rezultacie wy-

dłużyć jej przebiegi. HSL2+ ma 

nowy wzór rowków w obszarze 

zewnętrznego barku opony. 

Zapewnia jej to równomierne 

rozłożenie napięć i poprawia 

trwałość bieżnika. Rozmiary 

355/50 R22,5 XL, 315/70 R22,5 

i 315/70 R22,5 na oś kierowa-

ną są wyposażone w wizualny 

wskaźnik zbieżności (VAI), co 

pozwala szybko i łatwo rozpo-

znawać wczesne oznaki nie-

równomiernego zużycia.

Opony HSL2+ w rozmiarze 

295/80 R22,5 (standard i XL) 

oraz 315/80 R22,5 są odpowied-

nie do zastosowania w przy-

padku wszystkich osi pojazdu. 

Opony z oznaczeniem XL mogą 

unieść do 8 ton nacisku na oś, 

dzięki czemu są przystosowane 

do zastosowania w ciągnikach 

wyposażonych w cięższe sil-

niki zgodne z normą Euro 6. 

Niskoprofi lowe opony HSL2+ 

w rozmiarze 355/50 R22,5 

oraz HDL2+ na oś kierowaną 

w rozmiarze 295/55 R22,5 są 

szczególnie rekomendowane do 

ciągników przewożących wiel-

kogabarytowe ładunki. ▐

Fot. Continental

Bernd Korte, 
dyrektor ds. rozwoju opon do pojazdów 
użytkowych w Continental

Ogumienie w znaczący sposób przyczynia się 
do zwiększenia konkurencyjności floty. Same 
opony stanowią tylko 5% kosztów, mając jedno-
cześnie wpływ na około 45% ogólnych kosztów 
eksploatacji pojazdu, takich jak: paliwo, konser-

wacja i naprawy. Szczególnie istotna jest jakość opon na osi kieru-
jącej, ponieważ koszty ich wymiany stanowią 35% ogólnej warto-
ści całego ogumienia. Cztery warianty odnoszącej sukcesy opony 
długodystansowej na przednią oś zostaną wprowadzone na rynek 
w wersji XL dla pojazdów z naciskiem na przednią oś do 8 ton. 

a 

e 

Elementy 
narzędzia 
ContiFleetCheck. 

Od lewej: 
urządzenie 
do mierzenia 
głębokości 
bieżnika, 
PDA i miernik 
ciśnienia 
w ogumieniu.

Skrzynka do transportu 
ContiFleetCheck.

Globalny 
tester
Od siedmiu lat Dział Opon do Pojazdów 
Użytkowych Continental wykorzystuje 
cyfrowe, ręczne narzędzie do monitorowania 
opon w ramach obsługi floty. Umożliwia to 
przeprowadzenie szybkiej, prostej 
i bezpiecznej kontroli opon.

nimalnego ciśnienia w oponie 

czy przeładowania pojazdu to 

tylko kilka czynników, które 

można brać pod uwagę. 

Wyniki pochodzące z całego 

świata pozwalają szybko oce-

nić, czy dana opona jest od-

powiednia do wykorzystania 

w określonym regionie i jakie 

parametry należy wziąć pod 

uwagę podczas jej rozwoju. 

Dzięki temu można również 

lepiej wykorzystywać wyniki 

testów opon wykonywanych 

przed etapem produkcji oraz 

dane pochodzące z testów 

oszczędności paliwa przepro-

wadzanych z klientami. ▐

Fot. Continental

Druga generacja 
na plusie
Najnowsze opony 
do transportu 
długodystansowego marki 
Continental HSL2+ i HDL2+ 
oferują dłuższe przebiegi 
oraz zoptymalizowane 
właściwości jezdne.

www.truck-van.pl
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Jechać wolniej. Najprostsze i najczę-

ściej lekceważone zalecenie. Opór 

aerodynamiczny rośnie proporcjo-

nalnie do kwadratu prędkości, a moc 

zużyta na jego pokonanie – do sześcianu 

prędkości. Dlatego różnica nawet 5 km/h 

jest znacząca. Jadąc tylko trochę wolniej, 

można wyraźnie zaoszczędzić na paliwie. 

Do prędkości 60÷70 km/h najwięcej 

energii pochłania pokonywanie oporów to-

czenia. Jeśli samochód jedzie szybciej, opór 

aerodynamiczny zyskuje przewagę i bardzo 

szybko rośnie w miarę wzrostu prędkości. 

Do pary

Przy decyzji o zakupie ciągnika siodłowe-

go pierwszoplanową rolę odgrywają: układ 

napędowy i typ kabiny. Najczęściej brana 

jest pod uwagę moc silnika oraz wielkość 

i standard wyposażenia szoferki. Przyszły 

użytkownik myśli również o tym, czy łatwo 

będzie mu odsprzedać kupowany właśnie 

pojazd. Dlatego chętniej wybierze ciężarów-

kę, która po kilku latach eksploatacji szybko 

„pójdzie do ludzi”, niż taką, co będzie długo 

czekać na amatora. Czasem odbywa się to 

ze szkodą dla… aerodynamiki! 

Jakkolwiek naiwnie to brzmi, ciągnik 

i naczepa powinny być dopasowane wielko-

ścią i kształtem. Z dwojga złego lepiej jest 

holować zwykłą „kurtynówkę” ciężarówką 

z niską kabiną niż podczepić wywrotkę do 

ciągnika z kabiną najwyższą z dostępnych 

w danym modelu. W pierwszym przypad-

ku można na dachu zamocować defl ektor, 

który zniweluje różnicę wysokości między 

kabiną i naczepą i poprawi opływ powietrza 

wokół zestawu. W drugim wypadku nie 

można sobie pomóc w żaden sposób. 

Najlepiej, jeśli ciężarówka jest minimal-

nie niższa niż naczepa. Jak najmniejsza po-

winna być również odległość między kabi-

ną a naczepą. Producenci samochodów 

wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom 

i proponują regulowane odchylacze strug 

powietrza „wydłużające” boki kabiny oraz 

dach. Uwaga jednak, ponieważ nie zawsze 

tego rodzaju akcesoria spełniają swoje za-

danie. Czasem ich montaż odnosi skutek 

odwrotny do zamierzonego. Bywa tak, gdy 

za ciągnikiem jest np. wywrotka czy nie-

zbyt wysoka cysterna. 

Pozory bywają zwodnicze, ale warto po-

patrzeć na zwierzęta, które mają opływowy 

kształt i spróbować podobnie przygotować 

zestaw. Ciała ryb zwężają się na końcach. 

Pożytek z ogona
Im szybciej jedzie ciężarówka, tym większy opór aerodynamiczny i zużycie paliwa. 
Co z tym fantem może zrobić użytkownik?

Model EXT-92 powstał w ubiegłym wieku i ma zestaw najbardziej pożądanych cech z punktu widzenia aerodynamiki.
Ciągnik i naczepę dzieli mała odległość, obydwa pojazdy mają mocno zaokrąglone krawędzie 

i osłony boczne, ściany są gładkie i nie zakłócają ich żadne akcesoria, poza wycieraczką na przedniej szybie.
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Siłą rzeczy nie można zwęzić z tyłu nacze-

py, ale można zastosować węższą i niższą 

kabinę w ciągniku. Gdy za nim jest wal-

cowaty zbiornik czy skrzynia wywrotki 

owiewki i defl ektor na dachu bywają nie-

kiedy niepotrzebne. 

Prostym sposobem na poprawienie wła-

sności aerodynamicznych wywrotki jest 

zaciągnięcie opończy, również wtedy, gdy 

pojazd jedzie bez ładunku. Znika w ten 

sposób „hamulec” w postaci pionowej czy 

wręcz pochylonej w kierunku jazdy tylnej 

ściany skrzyni. 

W naczepie skrzyniowej wyposażonej 

w opończę oraz kurtynowej ważne jest 

prawidłowe naciągnięcie materiału. Służy 

to nie tylko „wygładzeniu ścian” pojazdu 

i poprawie tzw. oporu ciśnieniowego, głów-

nego składnika oporu aerodynamicznego, 

ale również ograniczeniu wpływu oporu 

tarcia. Bierze się on z lepkości powietrza, 

które „czepia się” ścian pojazdu. Trudno to 

sobie wyobrazić, ale opływając pojazd, po-

wietrze jednocześnie ociera się o niego. 

Zawsze warto zainwestować w osłony 

boków na wysokości kół – przynajmniej 

w ciągniku. Względy praktyczne przema-

wiają na niekorzyść spojlera, nisko zawie-

szonego pod zderzakiem ciężarówki, ale 

jeśli to możliwe warto coś takiego mieć. 

Spojler „zamiata” sprzed samochodu po-

wietrze, które w przeciwnym wypadku 

wpada pod podwozie i pomiędzy koła, 

zwiększając opór aerodynamiczny. 

Niekorzystny wpływ na opór powietrza 

mają ozdoby: orurowanie, fanfary, a nawet 

pożyteczny skądinąd daszek przeciwsło-

neczny. Lusterka wsteczne również, choć 

one akurat nie mają wiele do powiedzenia 

w całkowitej wartości oporu. Jeśli już ko-

niecznie chcemy mieć fanfary, lepiej za-

łożyć je w pewnej odległości od przedniej 

krawędzi dachu, bliżej defl ektora na da-

chu. Mniej będzie je widać (niestety!), ale 

będą też mniej zakłócać opływ powietrza 

(na szczęście!). 

Dobra wiadomość dla fanów ciężaró-

wek amerykańskich: ciągnik z silnikiem 

przed kabiną z założenia ma lepsze wła-

sności aerodynamiczne niż pojazd z ka-

biną nad silnikiem (wagonową), typowy 

w Europie. Jak zwykle jednak, diabeł 

tkwi w szczegółach. Tradycyjny, kancia-

sty model ze wszystkimi akcesoriami: 

fi ltrami po bokach maski silnika, rurami 

wydechowymi skierowanymi do góry, 

rozbudowanymi schodkami do kabiny, 

dużymi lusterkami w stylu „West Coast”, 

fanfarami i szeregiem lampek na dachu 

raczej nie będzie miał przewagi nad prze-

ciętnym, współczesnym ciągnikiem z Eu-

ropy. Przynajmniej pod względem oporu 

aerodynamicznego. 

W Stanach Zjednoczonych stosowane są 

również dyfuzory na końcu dachu naczepy, 

które zmniejszają zawirowania powstające 

przy tylnej ścianie. W Europie są w fazie 

eksperymentów, a dodatkowym utrudnie-

niem jest fakt, że zwiększają wysokość po-

jazdu ponad dopuszczalne u nas 4 m. 

Bez wirowania

Na fali podwyżek cen paliw, wypłynęły 

oferty ciągników „zoptymalizowanych” 

dobrze znane. Chęć maksymalnego wy-

korzystania przestrzeni na ładunek oraz 

konieczność zapewnienia kierowcy bez-

piecznych i wygodnych warunków do pra-

cy sprawiają, że te najbardziej skuteczne są 

zarazem mało przydatne. Konstruktorzy 

próbują więc poprawiać niedoskonałe, 

w czym odnoszą pewne sukcesy. 

Do ostatnich przykładów należą nacze-

py Krone z pełnymi osłonami bocznymi 

oraz systemem automatycznego napinania 

„Wygolony na gładko” MAN TGX 
EfficientLine. Naczepa ma osłony boczne, 
ale pofalowana kurtyna psuje opływ 
powietrza.

Nawet nieduży „nosek” poprawia własności 
aerodynamiczne ciężarówki. Posłużyłby również 
zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 
w razie kolizji – przekonuje Scania.

www.lamar.com.pl 

ZAWSZE O KROK DO PRZODU

NADWOZIA

 więcej oszczędności do 3,10 l paliwa / 100 km

 więcej aerodynamiki 

 więcej korzyści

 więcej przestrzeni

 więcej ładowności

pod kątem zużycia 

oleju napędowego. 

Jednym z elemen-

tów takich pojazdów 

jest wyposażenie ka-

biny, które sprzyja 

zmniejszeniu oporu 

aerodynamiczne-

go. Eliminowane 

są daszki przeciw-

słoneczne, zdarza 

się, że lusterko nad 

przednią szybą jest 

zastępowane ka-

merą. Do standar-

du należą również 

defl ektory i osło-

ny boczne. W ten 

sposób producenci 

wyręczają klientów, 

którzy mogą skrócić 

dyskusję z handlow-

cami na temat spe-

cyfi kacji pojazdu. 

Najczęściej bowiem 

rozwiązania propo-

nowane pod hasłem 

„eko” były dostępne 

od dawna, a teraz 

zebrano je tylko do 

kupy. 

Sposoby aerody-

namicznego dosko-

nalenia sylwetki są 
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opończy Easy Tarp. Jest nie tylko wygodny 

w obsłudze, ale również niezwykle sku-

tecznie wygładza ściany pojazdu. Schmitz-

Cargobull opracował obudowaną, dwu-

osiową furgonową naczepę dystrybucyjną 

z półokrągłą, aerodynamiczną nakładką 

na przedzie. 

Naczepy samowyładowcze oraz modele 

z ruchomą podłogą poprawił aerodyna-

micznie belgijski Stas. Ponieważ zwykle 

nie wykorzystują one pełnej, dopusz-

czalnej wysokości całkowitej 4 m, można 

ukształtować ich górną część jak grzbiet 

ryby: łagodnie unieść ją z przodu i pozwo-

lić, aby stopniowo obniżyła się ku tyłowi. 

Wyniki prac nad doskonaleniem zesta-

wów naczepowych przedstawił przy okazji 

targów w Kortrijk w 2011 r. koncern Dai-

mler. Zaproponował nawet wizję zestawu 

złożonego z najnowszego Actrosa i nacze-

py „Aero trailer”. Projekt jest wynikiem 

wieloletnich badań pojazdów, w tunelu ae-

rodynamicznym i na drodze. Firma podaje 

przy tym, jakie skutki daje zastosowanie po-

szczególnych rozwiązań w naczepie. I tak: 
▐ boczne osłony zmniejszają opór aero-

dynamiczny o 8%,
▐ wydłużony, zwężający się „ogon” za na-

czepą o 7%,
▐ osłona podwozia o 2%,
▐ opływowa ściana przednia, zmniejsza-

jąca odległość do ciągnika o 1%. 

Wartości te zostały potwierdzone w te-

stach drogowych. Co godne uwagi, zda-

niem projektantów z Mercedesa wystar-

cza tylko 40-centymetrowy „ogon” z tyłu 

(zwany szumnie „boattail”, jako namiast-

ka rufy łodzi), aby uzyskać równie dobry 

efekt, co przy dłuższym ogonie, jaki na 

zdrowy rozum wydaje się skuteczniejszy. 

Firma wyliczyła również, że ograniczenie 

o 4% oporu aerodynamicznego oznacza 

spadek zużycia paliwa o 1%. 

Nie należy zapominać, że aerodyna-

miczne akcesoria, jakkolwiek pożyteczne, 

zwiększają masę pojazdu. „Ogony” utrud-

niają załadunek, a pełne osłony boczne 

w naczepach – wymianę koła. Nie są więc 

obojętne dla innych, ważnych dla użyt-

kownika cech pojazdu. 

Dostawcy ciężarówek i naczep postulują 

zwiększenie dopuszczalnej długości zesta-

wów, aby starczyło miejsca na wydłużony 

przód ciężarówki i naczepy. Dodatkowe 

centymetry zostałyby przeznaczone na 

wymodelowanie form, polepszających 

własności aerodynamiczne pojazdów. 

Z przodu „nosek” z tyłu „ogon” – tak po-

wstałoby najprawdziwsze, „autostradowe 

zwierzę”, obiecują konstruktorzy. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, Daimler, MAN, 

Scania, Stas

Aerodynamiczna naczepa V-Streamline-II firmy Stas. Osłonięty opończą, wygięty dach 
daje bardzo dobry efekt, ale jest trudny do zastosowania np. w naczepie kurtynowej. 
Trzeba by ją podwyższyć lub zmniejszyć ładownię, a należy pamiętać, że wożenie jednorazowo 
jak największej ilości ładunku też jest korzystne z punktu widzenia zużycia paliwa. 

Kurtyna „Easy Tarp” zapinana automatycznie. Ułatwia kierowcy pracę i gwarantuje, że materiał 
będzie prawidłowo naciągnięty. Do kompletu należą osłony boczne.

Projekt „Aero trailer” i wybrane detale poprawiające opływ powietrza: zaokrąglona przednia 
ściana, osłonięte boki i spód pojazdu oraz „ogon” z tyłu.
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Iveco ma się czym pochwalić. Oferuje peł-

ny asortyment pojazdów użytkowych zasi-

lanych metanem. W prywatnych spółkach 

i sektorze publicznym jest eksploatowanych 

w Europie 11 tys. takich pojazdów.

Lider w ciężarówkach

Stralis to pierwszy ciągnik siodłowy 

CNG na rynku polskim. Jest wyposażony 

w fabryczny silnik na gaz ziemny o mocy 

330 KM i pojemności 8 litrów. Na przeje-

chanie 100-kilometrowego odcinaka cały 

zestaw z naczepą przeciętnie potrzebuje 

około 40 m3 gazu, czyli trzeba wydać 120 zł.

Dla porównania za olej napędowy nie-

zbędny do pokonania takiego dystansu 

trzeba zapłacić 180 zł. 

Leszek Podgórski, kierowca testowy Iveco, 

bardzo dobrze ocenia osiągi silnika CNG. 

I trudno się z nim nie zgodzić. Wiele razy 

przemierzał Polskę Stralisem z naczepą zała-

dowaną 30 paletami. Uważa, że silnik CNG 

jest nie tylko bardziej oszczędny od jednostki 

Diesla, ale ma od niego również lepsze pa-

rametry. Podobną opinię ma Adam Stani-

szewski, który podczas autotestu zasiadł za 

kierownicą Mercedesa Sprintera 316 NGT 

(w teście brał również udział Mercedes 1828 

Econic). Silnik CNG szybciej nagrzewa się 

do temperatury zapewniającej optymalne 

spalanie i łatwiej go uruchomić podczas 

mrozów, ponieważ jest wyposażony w za-

płon iskrowy.

Dzięki drastycznemu obniżeniu emisji 

spalin i znacznie niższemu poziomowi ha-

ECOofensywa
Po raz pierwszy w autoteście samochodów zasilanych CNG wzięły udział ciężarówki. 
Silną reprezentację miało Iveco z modelami Stralis i Daily.

Zaprezentowany w Amsterdamie Stralis LNG w towarzystwie 
Alessandro Mortali, wiceprezesa ds. ciężkiej gamy pojazdów użytkowych 
w firmie Iveco. Technologia LNG umożliwia obniżenie masy własnej 
pojazdu, co prowadzi do zwiększenia ładowności. Oszacowano, 
że w dystrybucji regionalnej na dystansie około 40 tys. km rocznie można 
zaoszczędzić do 10 000 euro, w porównaniu z tradycyjnym pojazdem 
z silnikiem Diesla.

Leszek Podgórski, 
kierowca testowy 
Iveco nie ma 
wątpliwości, że 
Stralis CNG to strzał 
w dziesiątkę.
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łasu, samochody zasilane metanem mają 

ułatwiony dostęp do większości centrów 

miast w Europie. W Stralisie CNG reduk-

cja emisji szkodliwych substancji do at-

mosfery w porównaniu do spełniającego 

normę Euro 6 wynosi: 37% w przypad-

ku CO, 50% – NMHC, 65% – NOx, 84% 

– współczynnika dymienia i 76% – CH4. Po-

jazdy użytkowe Iveco zasilane gazem ziem-

nym można też zasilać biometanem, który 

stanowi jedno ze źródeł energii odnawialnej 

zapewniające zmniejszenie emisji CO
2
.

Polskie ograniczenia

Jedyną niedogodnością w zastosowaniu 

samochodów z silnikiem na gaz ziemny 

jest w polskich warunkach dostępność 

stacji paliw CNG, która idzie w parze 

z mało wydajnymi dystrybutorami (napeł-

nianie zbiorników gazu w Stralisie może 

zająć nawet 40 minut). Dla porównania 

w Niemczech sieć takich stacji jest sto-

sunkowo gęsta, a czas tankowania jest po-

równywalny do napełniania zbiorników 

z olejem napędowym. Uwzględniając do-

datkowo stosunkowo niewielki zasięg Stra-

lisa na pełnych zbiornikach (nieco ponad 

300 km), trzeba przyznać, że u nas te po-

jazdy najlepiej sprawdzą się przede wszyst-

kim w dystrybucji lokalnej. Szczególnie 

duże możliwości związane są z transportem 

żywności, paliwa, w fi rmach logistycznych 

i prowadzących nocne dostawy, ponieważ 

zmniejszenie poziomu hałasu w przypadku 

Stralisa wynosi średnio od 3 do 6 decybeli 

w porównaniu z pojazdem napędzanym sil-

nikiem Diesla o tej samej mocy.

W polskich warunkach lepiej może so-

bie radzić Iveco Daily, który ma większy 

zasięg – do 450 km, a ponadto jest wy-

posażony w zbiornik rezerwowy benzyny 

o pojemności 14 l. Zapewnia on awaryj-

ny dojazd do stacji tankowania CNG, ale 

z pewnym ograniczeniem. Silnik o mocy 

136 KM podczas jazdy na benzynie osiąga 

moc zaledwie 75 KM. W czasie autotestu 

6,5-tonowy model Daily z zabudową hako-

wą bez kontenera, zużył 12,93 m3 metanu 

na 100 km. Stralis bez naczepy potrzebo-

wał 13,8 m3 gazu na 100 km. 

Już wkrótce

Eurocargo to nowy gracz wśród cię-

żarówek Iveco z silnikiem CNG, który 

może spotkać się z zainteresowaniem 

w Polsce. Jest to pojazd o dmc 12 i 16 t, 

wyposażony w silnik o mocy 200 KM i 650 

Nm momentu obrotowego, czyli idealny 

hybrydowym (Diesla i elektrycznym) 

w dwóch wersjach: 160 KM, 530 Nm 

dla pojazdu o nośności 7,5 t i 180 KM, 

570 Nm dla nośności 12 t. Silnik elek-

tryczny o mocy 44 kW (60 KM) i 420 Nm 

momentu obrotowego jest zintegrowany 

z zautomatyzowaną skrzynią biegów. Re-

generacyjny układ hamowania umożliwia 

odzyskiwane energii. Ten model Eurocar-

go zapewnia do 25% oszczędności paliwa.

Pionierem gamy elektrycznych pojaz-

dów Iveco jest Daily. Wyposażony jest 

Stralis ma 8 zbiorników na gaz ziemny, 
co starcza na pokonanie ok. 300 km

Każda butla na metan ma własny dopływ 
gazu z cewką otwierającą i zamykającą.

Skrzynka tankowania CNG z manometrem, który 
wskazuje ciśnienie w zbiornikach gazu (do 220 barów).

Alessandro Mortali 
wiceprezes ds. ciężkiej gamy pojazdów użytkowych w firmie Iveco

„Technologia zasilania pojazdu gazem ziemnym stanowi priorytet w działalności Iveco. 
Jesteśmy jednym z niewielu przewidujących producentów, którzy rozumieją znaczenie me-
tanu jako źródła alternatywnej energii.”

do dystrybucji. Ma spalanie stechiome-

tryczne, poziom emisji spalin wyraźnie 

niższy od poziomu normy EEV, dzięki 

połączeniu wtrysku sekwencyjnego wie-

lopunktowego i katalizatora trójdrożnego, 

oraz dwukrotnie niższą emisję hałasu.

Iveco stawia również na pojazdy zasi-

lane gazem płynnym LNG. Ostatnio na 

wystawie w Amsterdamie został zapre-

zentowany Stralis z silnikiem Cursor 8 

o mocy 330 KM. Pojazd zaprojektowa-

no do zastosowań w zakresie od 18 do 

40 ton. Jedną z głównych korzyści tech-

nologii LNG jest gwarancja uzyskania 

dużo większego zasięgu pojazdów niż przy 

CNG, nawet do 750 km. Stralisy LNG 

mają być wkrótce dostępne w wersjach 

2- i 3-osiowych, przeznaczonych do zadań 

miejskich i pozamiejskich. Na wyposaże-

niu ma być 16-biegowa ręczną skrzynia 

biegów i zwalniacz hydrauliczny. W opcji 

będzie oferowana automatyczna, 6-bie-

gowa skrzynia biegów z hydraulicznym 

przemiennikiem momentu obrotowego 

i zintegrowanym zwalniaczem.

Kolejny etap ekologicznych rozwią-

zań to ciężarówka Eurocargo z silnikiem 

w akumulatory, które ładuje się nie tylko 

na postoju z sieci, ale również za pomocą 

silnika elektrycznego, który staje się alter-

natoerm w fazie zwalniania (zwolniony 

pedał gazu, żadnego działania na hamul-

ce) i hamowania (im większa jest siła ha-

mowania tym bardziej wzrasta ładowanie 

akumulatora). Zasięg takiego pojazdu 

wynosi od 90 do 130 km (w zależności od 

liczby akumulatorów) przy jeździe miej-

skiej po płaskim terenie, przy pełnym za-

ładunku, bez użycia ogrzewania.

Iveco mocno zaznacza swoją pozycję na 

rynku i pokazuje, że nie tylko pracuje nad 

nowoczesnymi technologiami, które mają 

chronić środowisko i dbać o kieszeń prze-

woźnika, ale również czyni starania, aby pra-

ce inżynierów mogły z powodzeniem spraw-

dzać się w praktyce. Ponieważ słabą stroną 

od lat napędów na CNG są w Polsce stacje 

tankowania tego paliwa, Iveco chce wziąć 

sprawy w swoje ręce. Aby inni producenci 

pojazdów przyłączyli się do tej inicjatywy. 

Inaczej chyba nie mamy szans na swobodne 

korzystanie z dobrodziejstw metanu. ▐

Michał Donda
Fot. M. Donda
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Takich wyczynów można się spodzie-

wać po pikapie, ale nie furgonie prze-

pastnym jak gdańska szafa! Silnie 

zapylony tor testowy z 45-stopniowymi 

podjazdami i zjazdami, ciasnymi zakrę-

tami, głębokimi koleinami oraz naprze-

miennie wydrążonymi dołami przypra-

wiającymi osie o wykrzyżowanie, zrobił 

wrażenie głównie na kierowcy. Na samo-

chodzie niewielkie. Czasem tylko popiski-

wały ogłupiałe czujniki parkowania. 

Służby biorą więcej

Obecnie Volkswagen ma kompletną 

gamę samochodów dostawczych z napę-

dem obu osi: od Caddy, przez Amaroka 

i T5 do Craft era. Razem tworzą jedyną 

w swoim rodzaju drużynę, w której każdy 

Tropem pantery
Nie uwierzysz, dopóki nie spróbujesz. Crafter 4×4 z układem napędowym Achleitnera 
wspina się tam, gdzie dzikie koty nie czują się swobodnie.

ma inne zadanie do wykonania. Firma nie 

stworzyła bowiem szeregu klonów, ale sa-

mochody o różnych właściwościach. Owe 

szczególne cechy wynikają nie tylko z wiel-

kości i typu nadwozia, ale również rodza-

ju układu 4×4, który Volkswagen określa 

wspólnym mianem 4Motion. 

Caddy i T5 mają sprzęgło Haldex, ste-

rowane elektrohydraulicznie. Zajmuje ono 

mało miejsca i działa w pełni automatycz-

nie, stosownie do okoliczności, rozdzielając 

moment obrotowy pomiędzy osie. Nawet 

wprawione oko może nie zauważyć, że auto 

ma napęd 4×4. Oba modele rozwiązują kło-

poty związane z częstą jazdą po błotnistych 

czy zaśnieżonych, ale jednak drogach. 

Amarok daje do wyboru dwa rodzaje 

napędu 4×4. Auta z czerwoną czwórką na 

plakietce 4Motion mają dołączany napęd 

przedniej osi. Służy do tego sprzęgło kło-

we. Do opcji należy reduktor. Samochody 

z czarną czwórką mają stały napęd 4×4 

z centralnym mechanizmem różnicowym 

typu Torsen. Funkcję blokad mechani-

zmów różnicowych pełni elektroniczny 

układ, który hamuje ślizgające się koło lub 

koła. Ten rodzaj napędu nie wymaga żad-

nej ingerencji ze strony kierowcy, chyba że 

w wyposażeniu znalazła się mechaniczna 

blokada tylnego mostu. Jest montowana 

na życzenie. Wówczas trzeba ją włączać 

w razie potrzeby. Napęd „czarnej czwórki” 

ma swój odpowiednik w luksusowych te-

renówkach. Jest rodzajem niewidocznego, 

ale skutecznego pomocnika. 

Craft er ma tradycyjny, stały napęd 4×4 

ze skrzynką rozdzielczą, reduktorem i blo-

kadami mechanizmów różnicowych: cen-
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tralnego i tylnego. W tym modelu do opcji 

należy blokada na przedniej osi. Całe to 

oprzyrządowanie trzeba samemu włączać 

i wyłączać i to we właściwej kolejności. 

Układ napędowy opracowała i montuje 

do Volkswagena we własnym zakładzie 

austriacka fi rma Achleitner. Jest to w zasa-

dzie stuprocentowa gwarancja świetnych 

własności terenowych. Co ważne, w ofer-

cie są zarówno modele serii 35 (dmc 3,5 t),

jak i 50 (dmc 5 t) z krótkim, średnim lub 

długim rozstawem osi oraz kompletem 

nadwozi: furgon, kombi, podwozie z ka-

biną pojedynczą i załogową. Możliwe jest 

nawet zamówienie najdłuższego i najwyż-

szego wariantu vana w odmianie 4×4. Ze 

względu na długi zwis tylny oraz wysoko 

położony środek ciężkości, własności te-

renowe takiego mastodonta nieco bledną 

w porównaniu z modelem najkrótszym 

i najniższym, ale nadal mogą mile zasko-

czyć. 

Zainteresowanie Volkswagena segmen-

tem 4×4 bierze się z rosnących słupków 

sprzedaży. Lekkie samochody użytkowe, 

mogące poruszać się w trudnym terenie są 

poszukiwane w Europie. Około 11% Volks-

wagenów T5 oraz 6% Caddy jest co roku 

wyposażanych w napęd 4Motion. Pojazdy 

te kupują nie tylko energetycy, straż gra-

niczna, straż pożarna czy policja. Dużym 

odbiorcą Caddy 4Motion jest np. szwajcar-

ska poczta. Craft er natomiast, przy swoich 

możliwościach może zainteresować wojsko. 

Szkoła zwana Dakar

Od trzech lat Volkswagen jest ofi cjalnym 

dostawcą pojazdów dla organizatorów Rajdu 

Dakar. W ostatniej imprezie wzięło udział 30 

Amaroków, 8 Multivanów PanAmericana 

i jeden Craft er 4Motion. 

Wszystkie dotrwały do 

końca i wraz z pojazdami 

zawodników świętowały 

osiągnięcie mety. 

Unikalne doświad-

czenie zdobyte w tej wy-

prawie z pewnością za-

procentuje w kolejnych 

modelach. Niemniej Cra-

ft er 4Motion już teraz 

sprawia wrażenie kon-

strukcji dojrzałej. Przy 

zdolnościach swojego na-

pędu 4×4, ma niewiele 

związanych z nim wad. 

Prześwit jest wyższy w po-

równaniu z modelem tylnonapędowym 

o około 10 cm i zbliża się do 27÷30 cm

w zależności od rodzaju ogumienia, ale 

tu nie ma dyskusji: coś za coś. Trudniej 

wóz załadować i wsiąść, łatwiej jechać 

po wertepach. Wyposażenie kabiny nie 

odbiega dalece od standardu przyjętego 

w pojazdach „cywilnych”. Nie przeszka-

dzają dodatkowe lewarki czy prowizorycz-

nie doczepione przyciski. Jest schludnie 

i porządnie. Jedyny ślad rozbudowanego 

Volkswagen Crafter 4Motion

Warianty dmc (t) .............................................................. 3,5, 5
Warianty rozstawu osi (mm) ......................... 3250, 3665, 4325
Objętość ładowni furgonów (m3) .................................... 7,5÷17
Silnik ................................................................................ BiTDI
Pojemność (dm3) .................................................................... 2
Moc (KM/kW/obr/min) ......................................... 162/120/3600
Moment obrotowy (Nm/obr/min) ................................ 400/1800
Skrzynia biegów......................................manualna, 6-biegowa
Terenowe przełożenie reduktora ...................................... 1:2,5
Przełożenie tylnego mostu ............................................. 4,11:1
Kąt natarcia .....................................................................do 28o

Kąt rampowy ........................................................................ 25o

Zdolność pokonywania wzniesień ....................................... 45o

Maksymalny przechył boczny .............................................. 43o

Głębokość brodzenia (mm)................................................. 600
Średnie zużycie paliwa (l/100 km) ....................................... 7,8

Reduktor i blokady mechanizmów różnicowych 
są włączane przyciskami. W tym samochodzie 
jest komplet blokad, również przednia, zakładana 
na życzenie. 

Osłona chłodnicy pomaga prześliznąć się nad nierównościami. Zawieszenie przekonstruowano. Jest wzmocnione i ma większy skok. 
Typ opon: uniwersalne lub terenowe wpływa na wielkość prześwitu.
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Rocton rządzi!

Volkswagen T5 ma szereg wariantów 4Motion, w tym 
tak luksusowe jak Multivan, California czy PanAmerica-
na. Jednak skutecznością w terenie wyróżnia się naj-
nowszy model: Rocton. 
Bazuje na surowym Transporterze Kombi. Przeznaczo-
ny jest dla ekip budowlanych, monterskich, leśników 
i innych specjalistów pracujących z dala od asfaltu. Tak 
jak inne odmiany T5 4Motion ma automatyczny układ 
rozdzielający napęd pomiędzy osie ze sterowanym elektrohydraulicznie sprzęgłem Haldex 
czwartej generacji. Do standardu należy blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Zawie-
szenie jest wzmocnione, a nadwozie „siedzi” wyżej o 3 cm. Szczególnie godny uwagi jest 
Rocton Expedition z silnikiem o mocy 140 KM. Porusza się na kołach ze stalowymi obręcza-
mi, na które nałożono terenowe, 16-calowe opony. Wyposażenie można uzupełnić o pakiet 
„Protection”, zawierający osłony newralgicznych punktów podwozia, między innymi silnika, 
skrzyni biegów i tylnego mechanizmu różnicowego. 

napędu w otoczeniu kierowcy to czte-

ry „volkswagenowskie” przełączniki 

z lewej strony, obok pokrętła do świateł. 

Włącza się nimi reduktor oraz bloka-

dy. Rozwiązanie dobre, ale nie idealne. 

W praktyce lepiej sprawdza się pokrętło, 

które gwarantuje właściwą kolejność za-

łączania i rozłączania blokad. W roztar-

gnieniu czy nerwach nie dochodzi do po-

myłki i kierowca zawsze najpierw załącza 

centralną, potem tylną i na koniec przed-

nią blokadę. 

Craft er 4Motion występuje z jednym 

tylko silnikiem: wysokoprężnym 2,0 BiT-

DI o mocy 162 KM, najmocniejszym, jaki 

przewidziano dla tego modelu. Do pary 

z nim zakładana jest sześciobiegowa 

skrzynka manualna. Maksymalny moment 

obrotowy sięga 400 Nm. 

Chłodnica jest chroniona od spodu 

przez blaszaną osłonę. Przekonstru-

owane, niezależne przednie zawiesze-

nie składa się z wahaczy poprzecznych, 

sprężyn śrubowych i amortyzatorów 

o dużym skoku. Z tyłu jest sztywna oś na 

wzmocnionych resorach parabolicznych 

i stabilizator dostosowany do jazdy tere-

nowej. 

Skrzynka rozdzielcza z reduktorem 

przekazuje moment obrotowy na przód 

i tył w proporcji 50:50. Przełożenie tereno-

we reduktora wynosi 1:2,5. Włączenie blo-

kady mechanizmu różnicowego tylnej osi 

powoduje, że automatycznie wyłącza się 

ABS. Blokadę można włączać, gdy samo-

chód nie porusza się szybciej niż 10 km/h. 

System ESP nie jest dostępny w Craft erze 

4Motion. Samochód może za to mieć przy-

stawkę odbioru mocy, montowaną przy 

skrzyni biegów. Oddaje ona do dyspozycji 

maksymalny moment obrotowy 140 Nm. 

Craft er 4Motion jest sprzedawany w sie-

ci Volkswagen Samochody Użytkowe. Ona 

również prowadzi serwis i usługi gwarancyj-

ne. Napęd 4×4 fi rmy Achleitner podnosi cenę 

o około 19 950 euro netto (blisko 84 tys. zł, 

wg kursu z połowy kwietnia 2012). Nie jest to 

mało, ale też Craft er 4Motion nie jest samo-

chodem kompromisowym. Zawodowcom 

oddaje trudne do przecenienia usługi. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Volkswagen

Crafter 4Motion przeznaczony jest dla tych, którzy naprawdę potrzebują samochodu zdolnego 
poruszać się w ciężkim terenie. Należą do nich nie tylko straż pożarna czy leśnicy, ale również 
uczestnicy wypraw czy organizatorzy imprez sportowych.

Pod koniec kwietnia na wystawie w Bir-
mingham zadebiutował Ford Transit Custom. 
To całkiem nowy model, od którego firma roz-
poczyna wymianę oferty lekkich samochodów 
użytkowych na całym świecie. 

Nowy wymiar Transita

Będzie dostępny w odmianach o ładowno-
ści od 600 do 1400 kg. Ma dwa warianty roz-
stawu osi i długość całkowitą 4,97 lub 5,34 m. 
Dostępny jest jako furgon, furgon brygadowy 
z dwoma rzędami siedzeń oraz kombi. Wy-
godna wersja osobowa nosi nazwę Transit 
Tourneo Custom. Nowy Ford wyposażony 
jest w wysokoprężne silniki 2,2 Duratorq TDCi 
o mocy 100, 125 i 155 KM, które napędzają 
koła przednie. Został zbudowany na bazie no-
wej, tzw. „1-tonowej” platformy odznaczającej 
się dużą sztywnością. Nadwozie ma nowocze-
sną stylizację, nawiązującą do najnowszych, 
osobowych modeli marki. W wyposażeniu 
znalazł się szereg nowoczesnych gadżetów, 
między innymi sterowany głosem telefon 
i system audio (SYNC), system ostrzegający 
o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu 
i wykrywający zmęczenie kierowcy oraz kame-
ra cofania. Za pomocą SYNC można również 
wezwać pomoc w razie wypadku. Produk-
cja auta rusza w połowie 2012 r. w fabryce 
w Kocaeli w Turcji. W sprzedaży pojawi się 
pod koniec roku. Będzie oferowane na całym 
świecie, z wyjątkiem Ameryki Północnej. 

Transit Custom jest pierwszym przedsta-
wicielem nowego pokolenia samochodów 
dostawczych Ford. Do 2014 r. firma zamie-
rza całkowicie odnowić gamę lekkich pojaz-
dów użytkowych na wszystkich kontynentach. 
Pod koniec 2012 r. pojawi się większy Transit 
z tylnym napędem, który zastąpi duże, do-
stawcze Fordy po obu stronach Atlantyku, 
w tym wysłużoną, amerykańską serię E. ▐
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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



N iepewność w branży budowlanej 

i zbliżające się Euro 2012, wraz z któ-

rym może się skończyć modernizacja 

naszych szlaków drogowych, nie sprzyja-

ją zakupom nowego sprzętu. Większość 

przedsiębiorców woli poczekać na rozwój 

wydarzeń. Z drugiej strony targi branżowe 

z każdym rokiem tracą na znaczeniu na 

rzecz bezpośredniego kontaktu z klientem. 

Nisza

Stałym uczestnikiem kieleckiej „Auto-

strady” jest fi rma Zasław. W tym roku po-

kazała m.in. aluminiową naczepę wywrot-

kę o pojemności 34 m3 z klapą zewnętrzną 

do transportu materiałów sypkich oraz na-

czepę kurtynową z certyfi katem XL na 28 t 

ze wzmocnioną strukturą nadwozia, plan-

deką Carapax z wtopioną siatką stalową 

i pełnym odeskowaniem aluminiowym. 

Największym zainteresowaniem na sto-

isku Zasławia cieszyła się jednak rampa 

mobilna. Pozwala ona jednemu operato-

rowi swobodnie załadowywać i rozłado-

wywać wiele naczep, co oszczędza sporo 

czasu i wydatków związanych z utrzyma-

niem dodatkowego personelu czy zaku-

pem sprzętu. Istnieją dwie podstawowe 

wersje rampy mobilnej o dopuszczalnym 

obciążeniu 7 i 10 t, standardowa szerokość 

użytkowa wynosi 1960 mm. Rampa jest 

podparta na hydraulicznie regulowanym 

wózku jezdnym, który ułatwia jej prze-

mieszczanie, a jednocześnie dopasowanie 

do wysokości podłogi naczepy. Pompa 

hydrauliczna może być zasilana ręcznie 

albo elektrycznie (z sieci lub tzw. power-

packa). Przestawianie rampy odbywa się 

za pomocą wózka widłowego o udźwigu 

co najmniej 5 t. 

Udoskonalenia

Wielton pokazał naczepę wywrotkę ze 

stalową ramą i aluminiowym nadwoziem. 

Wprowadzono w niej nowe klapo-drzwi 

z tulejowanymi zawiasami umieszczonymi 

na zewnątrz. Takie rozwiązanie pozwoliło 

zaoszczędzić około 70 kg, w porównaniu do 

wcześniej stosowanego, i zapewnia łatwiej-

szą obsługę. Przy otworze zsypowym za-

montowano dodatkową osłonę, która chro-

ni mechanizm przed zanieczyszczeniami. 

Z przodu zmieniono konstrukcję pomostu 

roboczego. Firma dąży, by był on jak naj-

lżejszy, a jednocześnie niezawodny. Dodano 

również dwa amortyzatory gumowe, które 

stabilizują muldę i zapobiegają hałasowa-

niu, zwłaszcza podczas jazdy bez ładunku.

Wielton zaprezentował również naczepę 

skrzyniową w wersji typowo budowlanej. 

To zupełnie nowa konstrukcja, bliźnia-

cza do nowej naczepy kurtynowej. Ma 

ona solidną podłogę o grubości 30 mm, 

jej dopuszczalny nacisk wynosi 7,2 t, ale 

wytrzymuje obciążenie nawet 7,5 t. Wpro-

wadzono tu zupełnie nowe burty, pozwa-

lające na bardzo wygodne i bezpieczne 

mocowanie każdego ładunku. Do tej pory 

było to możliwe tylko za sprawą okuć 

montowanych we wnętrzu skrzyni. Teraz 

jest dostępny również system Safety Lock, 

w postaci otworów w zewnętrznej części 

obrzeża naczepy – jest ich 5 razy więcej 

niż typowych okuć. Do systemu Safety 

Lock są przeznaczone specjalne, płaskie 

haki mocujące, umożliwiające zamknięcie 

burt. Nowością są też boczne osłony prze-

ciwwjazdowe oraz tylny pas oświetleniowy 

wykonane z laminatu szklanego. Razem 

z felgami aluminiowymi Alcoa zapewnia-

ją one niższą masę własną i poprawiają 

wygląd.

Konsekwentny rozwój

Coraz szerszą ofertą naczep dysponuje 

fi rma Metal-Fach, producent naczep mar-

ki Nova. Obecnie w jej ofercie znajduje się 

W odwrocie
W tym roku do targów Autostrada Polska, Maszbud i Traffic-Expo-Til dołączyła jeszcze Rotra. 
Mimo to liczba odwiedzających dla większości wystawców nie była satysfakcjonująca.

W celu skutecznego oszczędzania paliwa, warto 
zwrócić uwagę na wzajemne dopasowanie ciągnika i naczepy. 
Wzorowo dobrany zestaw prezentowała firma Feber.
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naczepa wywrotka, kurtynowa oraz kłoni-

cowa. Zaprezentowana w Kielcach naczepa 

wywrotka miała aluminiowe ramę i nad-

wozie. Zastosowano w niej również obręcze 

z lekkich stopów, aluminiowy zderzak oraz 

nogi zrzutowe. Dzięki temu, przy kubatu-

rze 31 m3 osiągnięto masę własną 5200 kg. 

Pokazana naczepa do przewozu drewna 

ma wygodny system klemowania kłonic, 

co pozwala regulować ich rozstaw zależnie 

od długości przewożonych dłużyc. Taki 

pojazd może być wyposażony w żuraw. 

Kempf zaprezentował m.in. naczepę 

wywrotkę ogólnego zastosowania, która 

przy objętości 48 m3, ma masę własną 7,5 t.

Taki pojazd występuje również w wersji 

do przewozu złomu. Wówczas jest wy-

posażany w hydraulicznie unoszoną kla-

pę, co zabezpiecza ją przed wyrwaniem. 

Stalowa rama typu SKM ma porównywal-

ną masę z konstrukcjami aluminiowymi 

oferowanymi przez konkurencyjnych 

producentów. Oczywiście jest to możli-

we tylko przy wykorzystaniu materiałów 

o najwyższej jakości. Dlatego do budowy 

ramy fi rma stosuje szwedzką stal QST 690 

albo Domex 700. Na nadwozie naczepy 

użyto blachy ze stali Hardox 450, w przy-

padku podłogi i ściany czołowej ma ona 

grubość 5 mm, ścian bocznych – 4 mm. 

Te ostatnie mają masywne przegięcia, co 

dodatkowo zwiększa sztywność całej kon-

strukcji.

Drugi pojazd prezentowany na targach 

to aluminiowa naczepa wywrotka przygo-

towana dla przedsiębiorstwa rolniczego. 

Zastosowano w niej ogrzewanie podło-

gi, manometr pomagający w określeniu 

masy ładunku, który wskazuje ciśnienie 

w poduszkach powietrznych środkowej 

osi, a także układ ręcznego opuszczania 

i podnoszenia osi. Przydatnym rozwiąza-

niem może też być wibrator wspomaga-

jący rozładunek materiałów sypkich. Jest 

on umieszczony centralnie pod podłogą 

i zasilany sprężonym powietrzem. 

Feber zaprezentował zestaw, składa-

jący się z lekkiej naczepy-wywrotki NW 

25 ZS z sieradzkiej fabryki oraz Renault 

Premium Route. Wyróżnia się on nie tyl-

ko bardzo niskimi oporami powietrza, ale 

także stosunkowo niewielką masą własną 

– 11 550 kg.

Firma pokazała również naczepę z ru-

chomą podłogą fi rmy Legras. Można 

w niej zamontować boczne drzwi, dzięki 

którym uzyskuje się otwór o długości do 

12,4 m. Stalowe podwozie zapewnia sztyw-

ność konstrukcji, a aluminiowa skrzynia 

maksymalną ładowność. 

Wysoka estetyka

KH-Kipper pokazał najnowszą wer-

sję wywrotki 3-stronnej typu W3H z le-

wą burtą otwieraną hydraulicznie, która 

otrzymała wyróżnienie Targów Kielce. Jej 

burta otwiera się w dół o pełne 180°. Dzię-

ki temu można podjechać wózkiem widło-

wym pod samą zabudowę, co usprawnia 

załadunek. Na szerokość skrzyni mieszczą 

się obok siebie dwie palety. Prawa burta 

z górnymi zawiasami otwiera się dzięki 

centralnemu zamkowi na burcie przedniej, 

a burta tylna z górnymi zawiasami otwie-

rana jest automatycznie przy podniesieniu 

skrzyni. Przy opuszczeniu burty hydrau-

licznej o ok. 90° możliwy jest załadunek 

z rampy lub wysyp ładunku na bok w pew-

nej odległości od pojazdu. 

Zabudowy to również domena fi rmy 

Bummar, ale są one przeznaczone do sa-

mochodów dostawczych. Na targach po-

kazano praktyczną, stałą skrzynię Hen-

schel, zamontowaną na samochodzie 

Peugeot Boxer o rozstawie osi 4035 mm. 

Masa zabudowy z aluminiowymi burta-

mi o wysokości 400 mm wynosi 268 kg. 

Biorąc pod uwagę monolityczną, stalową 

konstrukcję z podłogą wykonaną z 15-mi-

Nowa naczepa budowlana Wielton ma solidną konstrukcję 
i nowatorski system mocowania ładunku, pozwalający 
na bezpieczny transport materiałów czy sprzętu budowlanego 
niezależnie od ich gabarytów.

Rampy mobilne Zasław 
spełniają dyrektywę 
maszynową, mogą być 
stosowane z każdą naczepą 
kurtynową albo skrzyniową.

Szeroką ofertą naczep-wywrotek dysponuje firma Schmitz Cargobull, 
reprezentowana w Polsce przez EWT Truck & Trailer. Rozbudowana 
paleta dostępnych rozwiązań pozwala na idealne dopasowanie pojazdu 
do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Firma Meiller Polska na tegorocznej 
„Autostradzie” zaprezentowała swoje sztandarowe 
produkty klasy premium, czyli wywrotkę 
trójstronną typu 20N4 z systemem Bordmatik 
oraz zabudowę hakową typu RK 20.65.

Zabudowa prezentowana przez Bummar to produkt 
przeznaczony dla szeroko pojętej branży budowlanej, 
firm ogrodniczych, rzemieślników czy serwisantów. 
Jest bardzo lekka, ergonomiczna, wykonana estetycznie 
i odpowiednio zabezpieczona przed korozją.
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Ponadto kuta felga aluminiowa oferuje 4-, 

5-krotnie większą wytrzymałość niż ob-

ręcze stalowe albo aluminiowe odlewane, 

dzięki czemu jest odporna na większość 

obciążeń udarowych, jakie mogą się zda-

rzyć podczas jazdy.

Ciekawą propozycją jest kute siodło alu-

miniowe. Wykonano je w kuźni Alcoa na 

zlecenie fi rmy SAF-Holland. Do tej pory 

było sprzedawane głównie w USA, ale kon-

cern chce nim zainteresować także Europę. 

Na targach pokazano również układ 

jezdny SAF z tzw. off setem równym 

80 mm. Te osie występują tylko jako 9-to-

nowe z pojedynczym ogumieniem. Ich za-

stosowanie jest bardzo szerokie, obejmuje 

np. naczepy wywrotki, kurtynowe oraz 

pojazdy specjalistyczne. Występują w wer-

sji on-road i off -road. Druga odmiana jest 

wzmocniona, dzięki czemu nadaje się do 

trudnych warunków pracy. Wersja drogo-

wa jest objęta 6-letnią gwarancją z limitem 

przebiegu równym milion km, w przy-

padku osi off -roadowej jest ona o połowę 

krótsza. Wynika to m.in. z bardzo dobrych 

rozwiązań konstrukcyjnych. Płaska tarcza 

Integral odlana jest z dwóch różnych mate-

riałów: ciernego i pełniącego funkcję ada-

ptera, dzięki czemu ma podwyższone wła-

ściwości wytrzymałościowe, co sprawia, 

że tarcza rozciąga się tylko promieniście 

i jest zabezpieczona przed pęknięciami na 

wskroś. Od roku SAF proponuje też nowy 

zacisk hamulcowy produkowany przez fi r-

mę Haldex, zapewniający dalsze obniżenie 

masy własnej całego zespołu.

Praktyczne rozwiązania

Od tego roku w ofercie BPW jest nowa 

noga podporowa. Jej główną zaletą jest wy-

soka uniwersalność, którą osiągnięto, sto-

sując pełen zestaw otworów mocujących. 

Nowa noga trafi a na pierwszy montaż i na 

rynek części zamiennych. W przyszłym 

roku ma się pojawić model z przekładnią 

zamontowaną wewnątrz konstrukcji. 

Na stoisku BPW również nie zabrakło 

kutych felg aluminiowych. Pochodzą one 

od fi rmy Fuchs, która w standardowej 

ofercie nie posiada obręczy do pojazdów 

użytkowych, ale wspólnie z BPW opraco-

wała taki produkt. Zaprezentowana felga 

wytrzymuje obciążenie do 5 t, jest ofero-

wana w wersji polerowanej i szczotkowa-

nej. Komplet 6 obręczy zapewnia oszczęd-

ność masy o ponad 130 kg. 

Firma bardzo mocno promuje też system 

hamulcowy ECO Tronic EBS, w którym 

wykorzystuje zawory Haldex, ale ma własne 

limetrowej sklejki, to bardzo dobry wynik. 

Podłoga nie ma żadnych łączeń, co zwięk-

sza jej wytrzymałość i ułatwia eksploatację. 

Zastosowano burty niedzielone, które są 

bardzo ciche i przyjazne w użytkowaniu. 

Istnieje aż 8 punktów mocowania ładun-

ku, każdy z nich jest chowany w podłodze 

i ma specjalne gumowe amortyzatory. Tyl-

ną burtę wyposażono w stopień wejściowy 

oraz światła odblaskowe. Nad przednią 

burtą zamontowano ażurową konstrukcję 

zabezpieczającą kabinę przed ładunkiem.

Cała konstrukcja jest zabezpieczona 

przed korozją, m.in. przez ocynkowanie 

i dwukrotne malowanie proszkowe.

Solidne podstawy

Na kieleckich targach nie zabrakło do-

stawców komponentów. Wśród nich był 

SAF-Holland, który od lat dostarcza m.in. 

kute felgi aluminiowe XLITE. Każdy pro-

dukt jest objęty 5-letnią gwarancją i ma 

wszystkie niezbędne certyfi katy umożli-

wiające montaż w pojazdach użytkowych. 

Przy komplecie obręczy aluminiowych 

w naczepie można obniżyć masę zestawu 

nawet o 120÷140 kg. Jest to jednorazowy 

wydatek, który przy intensywnej eksplo-

atacji pojazdu zwróci się bardzo szybko. 

Naczepa wywrotka Nova 
standardowo jest oferowana 
z ramą stalową, ale na 
życzenia może mieć ramę 
aluminiową.

Kempf stosuje materiały najwyższej jakości, 
dlatego nawet stalowe pojazdy są bardzo 
konkurencyjne pod względem masy własnej. 
Mimo wysokiej ceny, znajdują coraz więcej 
klientów na polskim rynku.

Jeśli komuś szczególnie zależy na 
obniżeniu masy zestawu naczepowego, 
SAF-Holland ma dla niego nie tylko 
obręcze aluminiowe, ale również kute 
siodło wykonane ze stopu lekkiego.

Nowa noga podporowa BPW ma pełną siatkę 
otworów mocujących, co jest bardzo wygodne 
dla producentów pojazdów. Na zdjęciu od lewej 
Thorsten Bauer, BPW Bergische Achsen oraz 
Bogusław Sienkiewicz, prezes BPW Polska Sp. z o.o.

System ECO Tronic EBS 
oferowany przez BPW ma 
szereg dodatkowych funkcji, 
które pozwalają na monito-
ring układu hamulcowego.

Spawanie laserowe jest wykonywa-
ne w Finlandii, w Polsce odbywa się 
proces wypalania i gięcia. Na zdjęciu 
model półproduktu, jaki Ruukki 
dostarcza firmie Wielton.

Nowa burta hydrauliczna KH-Kipper otwierana o kąt 180o 
zapewnia jeszcze łatwiejszy i bezpieczniejszy załadunek palet. 
Rozwiązanie to zwiększa uniwersalność zabudowy, która powoli 
wypiera klasyczne skrzynie z burtami uchylnymi.

www.truck-van.pl
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oprogramowanie oferujące wiele praktycz-

nych funkcji. Wśród nich jest np. Trailer 

Analyser, który pozwala sprawdzić, np. po 

jakich drogach poruszał się ostatnio pojazd, 

albo Brake Performance, monitorujący np. 

układ hamulcowy na styku ciągnik siodło-

wy-naczepa lub przyczepa. Można też łatwo 

sprawdzić, z jaką prędkością pojazd jeździł 

albo jak często był przeładowywany.

Duże możliwości

Na targach poświęconych branży budow-

lanej nie mogło zabraknąć fi rmy Ruukki, 

która tym razem prezentowała stale specjal-

ne spawane laserowo. Spawanie laserowe 

pozwala na uzyskanie cienkich i szerokich 

arkuszy, a wymiary do 4,5 × 18 m nie są 

osiągalne poprzez walcowanie. Taki sposób 

łączenia blach zapewnia 100% przetop ma-

teriału i jednakową grubość blachy w miej-

scu spoiny. Dla producenta, który korzysta 

z technologii Ruukki oznacza to eliminację 

kosztów obróbki, bo po nałożeniu lakieru 

zespawana blacha wygląda jak jednorodna. 

Za pomocą spawu laserowego można łączyć 

blachy o jednakowej lub różnej grubości (od 

2 do 8 mm). Różnica grubości może wynosić 

maksymalnie 2 mm (np. 6 i 8 mm, 3 i 5 mm). 

Dopuszczalne jest też łączenie dwóch róż-

nych gatunków stali, co ma miejsce np. przy 

produkcji wywrotek. Podłoga jest zazwyczaj 

wykonywana z blachy trudnościeralnej, 

a ściany boczne ze stali wysokowytrzymałej. 

Przy standardowych technologiach zabu-

dowa wywrotki jest wykonywana z 4 ele-

mentów: dwa tworzą podłogę, kolejne dwa 

– ściany boczne. Dzięki spawaniu laserowe-

mu Ruukki, możliwe jest dostarczenie do 

producenta gotowej podłogi lub lewej i pra-

wej połowy wywrotki. Z nowej technologii 

korzysta już m.in. Wielton i Bodex. 

Niska frekwencja na tegorocznej „Auto-

stradzie” z pewnością zniechęci wielu wy-

stawców do pokazania się w przyszłym roku. 

Producenci pojazdów ciężarowych powoli 

W Kielcach nie zabrakło bohaterów Iveco Construction 
Tour 2012, czyli samochodów ciężarowych Iveco, 
pojazdów Astra (w tym wozidła przegubowego) oraz 
maszyn budowlanych Case.

Naczepy z ruchomą podłogą 
oferowane przez firmę Feber są 
dostępne z drzwiami bocznymi, 
które znacznie rozszerzają 
możliwości pojazdu.

DAF na targach pokazał „ciężkie” wywrotki na 
modelu CF, których uzupełnieniem była „lekka” 
zabudowa budowlana na podwoziu  DAF LF

wykruszyli się, rezygnując z własnych stoisk. 

Praktycznie niezłomni pod tym względem 

pozostają MAZ i KAMAZ, wciąż ekspo-

nujący swoje pojazdy w pełnej krasie. Vo-

lvo na swoim stoisku w tym roku pokazało 

FMX-a w towarzystwie maszyn roboczych, 

a Mercedes budowlanego Actrosa z dwoma 

samochodami dostawczymi. DAF zaprezen-

tował CF-a z zabudową wywrotką i LF-a ze 

skrzynią i żurawiem zakabinowym. Iveco 

przeniosło ekspozycję na drugą stronę ulicy, 

gdzie każdy mógł zapoznać się z całą ofertą 

Fiat Industrial. MAN, Renault i Scania swo-

ją obecność akcentowali tylko gościnnie na 

stoiskach fi rm zabudowujących. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, K. Dziewicka

Więcej o kieleckiej wystawie w programie „Na Osi” 
na antenie TVN Turbo. Zapraszamy do oglądania. 

Sponsorem programu jest
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N ie każdy może być pierwszy i nie 

każdy dojeżdża do mety, walka toczy 

się na wszystkich etapach. Bywa za-

cięta, momentami ostra. Ciężkie maszyny 

ocierają się o siebie swoimi cielskami, nie 

dając za wygraną. Adrenalina napędza je 

z równą siłą, jak potężne silniki ukryte pod 

maską. Gdyby nie ograniczenie prędkości 

do 160 km/h, nic by ich nie zatrzymało.

12 maja w Istambule rozegrała się 

pierwsza runda Europejskich Mistrzostw 

Wyścigów Ciężarówek. Machina ruszy-

ła. Zdaniem Björna Loose, szefa działu 

marketingu odpowiedzialnego za sporty 

motorowe w fi rmie MAN, fani wyścigów 

ciężarówek mogą liczyć na wyjątkowo 

pasjonujący sezon. Nowe zespoły i kie-

rowcy, startujący na MAN-ach powinni 

dostarczyć świeżego powiewu rywalizacji. 

MAN w tym roku walczy o zwycięstwo! 

Atmosferę podkręca fakt, że nie jest w tym 

osamotniony. Równie ambitne plany ma 

Renault Trucks.

Organizowane przez Międzynarodo-

wą Federację Samochodową FIA wyścigi 

European Truck Racing Championship 

2012 rozpoczęły się przejazdem na torze 

Formuły 1 w Stambule. Tor w tureckiej 

metropolii znajduje się po drugiej stronie 

cieśniny Bosfor, w azjatyckiej części Turcji. 

O włos

Istanbul Park, gdzie rozegrały się 

pierwsze starcia, jest jednym z dwóch 

torów wyścigowych wykorzystywanych 

w Europejskich Mistrzostwach Wyści-

gów Ciężarówek, gdzie odbywają się wy-

ścigi Formuły 1. Drugi to Nürburgring 

w Niemczech, gdzie w połowie lipca odbę-

dzie się szósta runda tegorocznych wyści-

gów. Istanbul Park uruchomiono w 2005 

roku i jest to jeden z nielicznych torów, na 

którym wyścigi odbywają się w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

Bernie Ecclestone, legenda sportów moto-

rowych, określił go kiedyś mianem „naj-

lepszego toru na świecie”.

Turecki klimat przyniósł szczęście fa-

worytowi wyścigów, Jochenowi Hahnowi, 

startującemu w barwach zespołu Castrol 

Team Hahn Racing, za kierownicą MAN-a. 

Cztery razy z rzędu uplasował się na naj-

wyższej pozycji, zdobywając maksymalną 

liczbę punktów. Niemiec nawet przez 

chwilę nie dał szans swoim rywalom. Drugi 

w klasyfi kacji generalnej był Antonio Alba-

cete również dosiadający MAN-a. Hiszpan 

o gorącym temperamencie dostarczył 

wiele emocji kibicom, zaciekle walcząc 

o drugą pozycję w poszczególnych star-

tach. Po piętach deptali mu Adam Lacko 

i Markus Oestreich z zespołu MKR Tech-

nology, startujący w ciężarówkach Renault. 

Hiszpanowi nie udało się tylko raz. Adam 

Lacko wyprzedził go o 6 sekund podczas 

drugiego startu. Sytuacja by się powtórzyła 

na drugi dzień w czwartym wyścigu pierw-

szej rundy, ale Antonio się nie poddał 

Poszły!Poszły!

Warkot silników, zapach palonej gumy, unoszący się kurz… i emocje, 
które nie opuszczają zespołów i widzów. W powietrzu czuć ducha rywalizacji, 
który materializuje się na torze.

Jochen Hahn
Zwycięzca 
zeszłorocznego 
sezonu oraz faworyt 
tegorocznego. Po jede-
nastu latach spełnił 
swoje marzenie i zdobył 
tytuł mistrza Europy 
w ETRC. Kierowca 
zespołu Castrol Team 
Hahn Racing, startuje 
z numerem 1.

Antonio Albacete
Po raz pierwszy wystartował w European 
Truck Championship w 1998 r. Od tego 
czasu wielokrotnie plasowała się w pierwszej 
piątce, wygrywając w 2005, 2006 i 2010 r.
Szczycący się systematycznie bardzo 
dobrym bilansem wieloletnich występów, 
jest głównym konkurentem Jochena Hahna. 
W roku 2011 Hiszpan przegrał w pas-
jonującym finale sezonu dopiero na ostatnich 
metrach. Startuje w barwach zespołu Equipo 
Cepsa, z numerem 2.
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i w ostatniej chwili, brawurowo, dosłownie 

o włos (niecałe 2 sekundy!) wyprzedził tuż 

przed metą tym razem Markusa. 

Jak łatwo się domyśleć trzecie i czwar-

te miejsce należało do teamu MKR Tech-

nology. O 2 punkty w pierwszej rundzie 

wyścigów był lepszy Adam Lacko, za nim 

uplasował się Markus Oestreich. 

W klasyfi kacji zespołowej najwięcej 

punktów zdobyły teamy startujące cięża-

rówkami Renault Trucks: najlepszy okazał 

się oczywiście MKR Technology, zdoby-

ła miejsce na podium. W rezultacie, Mar-

kus Oestreich wskoczył o jedną pozycję 

wyżej w ogólnym rankingu mistrzostw, 

a MKR Technology wzmocnił pozycję 

lidera w klasyfi kacji drużynowej. Markus 

Oestreich i Adam Lacko po drugiej run-

dzie zamienili się miejscami. Dzieli ich 

teraz w klasyfi kacji generalnej 6 punktów. 

W klasyfi kacji drużynowej, Renault Trucks 

MKR Technology z 213 punktami nadal 

utrzymuje się na pozycji lidera i wyprze-

dza swoich przeciwników. 

Faworyt, Johen Hahn, tym razem nie 

miał już tak dobrej passy. Po pierwszym, 

bardzo dobrym starcie, w drugim został 

zdyskwalifi kowany. Następnego dnia nie 

udało mu się zdobyć najlepszej noty i mu-

siał zadowolić się drugą i trzecią pozycją. 

Ze zmiennym szczęściem szło Davidowi 

Vrsecky, jadącemu Freightlinerem. Czech 

zdobywał naprzemiennie 5 i 1 miejsce. 

Antonio Albacete po zwycięskim 3 wyści-

gu, w następnym zajął piątą pozycję. Tym 

razem najrówniej jechał Adam Lacko, któ-

ry przejeżdżał metę zawsze jako czwarty. 

Jego kolega z zespołu na przemiennie był 

na 2 i 3 pozycji.

Renault Premium Racing

Projekt trzech ciężarówek Premium Racing 
prowadzonych przez kierowców drużyny MKR 
Technology powstał w całości w Hall du De-
sign, wyspecjalizowanej jednostce należącej 
do Renault Trucks. Wszystkie napędzają sil-
niki Renault Dxi13 Racing, wyprodukowa-
ne przez Renault Trucks specjalnie z myślą 
o wyścigach. Informacje zgromadzone pod-
czas tego sezonu, w połączeniu z rezultatami 
testów międzysezonowych, pozwolą na kolej-
ne udoskonalenie tego silnika. Te niesamowite ciężarówki osiągają 1160 KM przy momencie 
obrotowym 5500 Nm, a ich maksymalna prędkość obrotowa wynosi 2600 obr./min. Rozpę-
dzenie się od prędkości 60 do 160 km/h zajmuje im niespełna 7 sekund. 

Klasyfikacja generalna po dwóch rundach 2012 

 Poz. Kierowca Ciężarówka Team Punktacja
 1. J. Hahn (GER) MAN CASTROL TEAM 
    HAHN RACING 103
 2. A. Albacete (ESP) MAN EQUIPO CEPSA 96
 3. M. Oestreich (GER) Renault MKR Technology 76
 4. A. Lacko (CZE) Renault MKR Technology 70
 5. D. Vrsecky (CZE) Freightliner BUGGYRA INT.
    Racing System 56
 6. M. Bösiger (SUI) Renault Pneu Bösiger 
    TEAM 14 35
 7. M. Makinen (FIN) MAN – 27
 8. D. Lachèze (FRA) MAN TRUCK SPORT 
    LUTZ BERNAU 24
 9. A. Janiec (FRA) Renault Pneu Bösiger 
    TEAM 14 22
 10. G. Körber (GER) Iveco – 11
 11. R. Reinert (GER) MAN – 10
 12. M. Summerfield (GBR) MAN – 7
 13. J. Robineau (FRA) MAN – 5
 14. JP. Blaise (BEL) Renault BLAISE / BOUZIGE
    TRUCK RACING 2

wając 105 punktów. Inżynierowie z zespo-

łów bardzo dobrze wykorzystali zimową 

przerwę i optymalnie przygotowali pojaz-

dy do tegorocznych zmagań. Efekty było 

widać od razu.

Potknięcie

Tydzień później zawodnicy spotkali się 

na włoskim torze w Misano. Po raz kolejny 

drużyna MKR Technology Renault Trucks 

po każdym z czterech wyścigów zajmowa-

Adam Lacko
Po raz pierwszy w swojej karierze 
wziął udział w Europejskich 
Mistrzostwach Truck Racing 
w 2003 r., zasiadając za kierownicą 
Tatry i ostatecznie plasując się 
na piątym miejscu. Po przerwie, 
w 2009 roku powrócił do Europejskich
Mistrzostw Truck Racing wraz 
z drużyną Allgäuer Truck Racing. 
W tym roku startuje w zespole 
MKR Technology, z numer 3.

Markus Oestreich
Prawdziwa niemiecka gwiazda świata Truck 
Racing. Dołączył do utworzonej w 2010 roku
drużyny MKR z dwóch powodów: pełne 
zaufanie do profesjonalizmu Mario Kressa, 
menedżera drużyny, oraz pragnienie 
prowadzenia ciężarówki, której nie mógł się 
nachwalić. „Oese”, jak nazywają go ludzie 
z branży, wziął udział w prawie 50 wyścigach 
i stał się prawdziwą legendą dzięki pasmu 
zwycięstw. W zespole MKR Technology, 
w tym sezonie występuje z numerem 4.
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To dopiero początek sezonu, choć już 

można się domyślić, kto będzie walczył 

o podium. Czołówka prezentuje bardzo 

wyrównany poziom, dlatego można się 

spodziewać wielu emocji i zaciekłej rywa-

lizacji. Do końca sezonu pozostało jeszcze 

dziewięć rund.

Ślepy los

Wszystkie pojazdy startujące w wyści-

gu mają montowane takie same opony 

dostarczane przez jednego producenta. 

Od 2004 r. certyfikowane opony wy-

ścigowe wraz z pełnym serwisem za-

pewnia Goodyear. TRO (Truck Racing 

Organisation) pełni rolę komplekso-

wego zarządcy Europejskich Wyścigów 

Pojazdów Ciężarowych z ramienia FIA 

(Federation Internationale de l’Automo-

bile), dostarczając na potrzeby zawodów 

certyfikowane opony wyścigowe, a także 

zapewniając pełny ich serwis. Organiza-

cja jest wyłącznym dystrybutorem opon 

wyścigowych Goodyear Racing dla po-

jazdów ciężarowych. Zespoły zamawia-

ją opony za pośrednictwem oficjalnej 

strony internetowej TRO lub na torze, 

a montażem zajmują się pracownicy 

TRO. Opony są przechowywane i dostar-

czane na tory we współpracy z Robineau 

Logistics. O ile pozwalają na to zapa-

sy, można je również kupować na torze, 

a ich cena jest identyczna dla wszystkich 

zawodników. Aby zapewnić sprawiedliwą 

dystrybucję opon, TRO we współpracy 

z FIA przeprowadza loterię przed każdym 

wyścigiem. Do momentu wyników lo-

sowania nikt nie wie, które egzemplarze 

opon trafi ą do poszczególnych zespołów. 

Opony zarządzane są za pośrednictwem 

systemu identyfi kacji radiowej (RFID), 

dzięki któremu sędziowie FIA mogą być 

pewni, że wszyscy startujący przestrzegają 

uregulowań w zakresie ich stosowania. 

Z roku na rok zainteresowanie widzów 

wyścigami podczas Europejskich Mi-

strzostw Ciężarówek FIA rośnie. W 2011 

roku zgromadziły one ponad 550 tys. 

widzów. W tym roku liczba ta może być 

jeszcze większa. Jeżeli ktoś nie może do-

czekać się kolejnych startów, powinien 

skorzystać z propozycji Renault Trucks, 

które przygotowało grę Renault Trucks 

Racing. Odpowiednia aplikacja wgrana 

do pamięci telefonu czy komputera po-

winna skutecznie skrócić czas oczekiwa-

nia na następne rozgrywki. Wirtualna 

rzeczywistość szybko przenosi do świata, 

w którym ani hałas, ani kurz nikomu nie 

przeszkadza. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

FIA European Truck Racing 
Championship 2012

12.05./13.05.   Stambuł (Turcja)
19.05./20.05.   Misano (Włochy)
09.06./10.06.   Jarama (Hiszpania)
23.06./24.06.   Nogaro (Francja)
30.06./01.07.   Donington (Wielka Brytania)
13.07./15.07.   Nürburgring (Niemcy)
28.07./29.07.   Smoleńsk (Rosja)
01.09./02.09.   Most (Republika Czeska)
22.09./23.09.   Zolder (Belgia)
06.10./07.10.   Jarama (Hiszpania)
13.10./14.10.   Le Mans (Francja)

Najgorętsza walka o pierwsze miejsce 

toczyła się tym razem podczas pierwsze-

go i ostatniego wyścigu. Najpierw walczył 

Jochan z Antonio i odniósł 1,5-sekundowe 

zwycięstwo. Później ostra walka toczyła się 

między Davidem a Marcusem. Zwycięsko 

wyszedł z niej Czech, pokonując rywala 

2 sekundami.

Mimo gorszego startu, po drugiej run-

dzie w klasyfi kacji generalnej nadal prowa-

dzi Jochen Hanh ze 103 punktami. Zaraz 

za nim jest Antonio Albacete (96). 

Najnowsza opona 315/70R22,5 Goodyear 
Truck Racing została zaprojektowana 
i przygotowana specjalnie pod kątem 
europejskich wyścigów pojazdów 
ciężarowych. Oparta jest na tej samej 
technologii, co opony Goodyear Regional 
RHS na oś sterującą, ze specjalnym 
składem mieszanki, który zapewnia 
maksymalną przyczepność i doskonałą 
żywotność na torze w każdych warunkach.

„Turboładowanie w ciężarówkach wyścigowych 
uzupełniliśmy o zawory ‘waste gates’, dzięki 
czemu kierowcy dysponują zdecydowanie 
większym zakresem obrotów. Poza tym jeszcze 
raz wyraźnie poprawiliśmy możliwość zadziałania 
naszego napędu stosowanego w ciężarówkach 
wyścigowych” – mówi Artur Klein, kierownik 
zespołu w Centrum Projektowania Silników 
w Norymberdze, który koordynował przygoto-
wania MAN-ów do sezonu wyścigowego.

Na takiej imprezie nie może zabraknąć pięknych kobiet… W rękach trzymają tablice z numerami 
startowymi zawodników. Wskażą im pozycje, jakie wywalczyli sobie na starcie.

Otarcia i uszkodzenia to codzienność. Sprawna ekipa techniczna szybko 
doprowadza pojazdy do perfekcyjnego wyglądu.

Walka na torze jest zajadła, często ciężarówki dzielą 
centymetry, czasami ocierają się o siebie.

www.truck-van.pl
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