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Ekspozycja 25 000 m2

170 wystawców części
zamiennych

Urządzenia i narzędzia
warsztatowe

Systemy
wtryskowe

Blacha i lakier, opony
i felgi, oleje i chemia

Naczepy, przyczepy,
wywrotki Feber

Regeneracja części
Lauber

Motocykle 
i akcesoria

Programy szkoleń
technicznych

NOWY MotoIntegrator.pl
31.08 – Dzień prasowy

LOTNISKO BEMOWO
1–2 WRZEŚNIA 2012

MROZU

BRODKA
MAJEWSKI

P R O F E S J O N A L N E  M I Ę D Z Y N A R O D O W E  T A R G I  B R A N Ż Y  M O T O R Y Z A C Y J N E J

www.12targi.
intercars.

com.pl

www.intercarsmotorshow.pl 

Ś

MMMMMMMRMM

BBR
MMA

Ekspozycja 25 000 m2

170 wystawców części
zamiennych

ęę

Urządzenia i narzędzia
warsztatowe

Systemy

A R O D O W E  T A R G I  B R A N Ż Y  M O T O R Y Z A C Y J N EE J





Pozytywnie
zakręceni
Wakacje to taki specyfi czny okres. Wszyscy na chwilę zwalniają. Jest gorąco, 

słonecznie, mniej odczuwa się presję obowiązków. Chcemy choć odrobinę czasu poświęcić 

sobie. A może mieć to różne oblicza. 

Co roku na początku lata miłośnicy kolorowych, lśniących chromem, fantazyjnie przyozdo-

bionych ciężarówek spotykają się w Opolu. Tu nikt nie pyta, po co fanfary i ile traci się paliwa 

przez halogeny czy orurowanie. 

Tu można podzielić się swoim 

doświadczeniem w tuningowaniu 

ciężarówek lub podpatrzeć, 

jak robią to inni.

Wielki piknik przyciąga mnóstwo 

ludzi. Na płycie lotniska pod Opo-

lem spotykają się kierowcy osobó-

wek z „prawdziwymi drajwerami”. 

Nawiązuje się porozumienie, 

o które na drodze trudno. Magia 

tego miejsca, wywołana kłębieniem 

się pozytywnej energii, jest niesa-

mowita. Kierowcy przyprowadzają 

tu swoje ślicznotki, których wartość 

przekracza często nasze najśmiel-

sze wyobrażenie. Mimo tego, nikt 

nikogo nie goni, nikt nikomu nic 

nie zabrania. Dumni właściciele 

zapraszają widzów do środka kabin, 

zachęcają do robienia zdjęć, chętnie 

opowiadają o swojej pasji. 

Ponieważ bardziej od pieniędzy wydanych na ciężarówkę liczą się emocje. Pozytywne reakcje 

ludzi dodają im wiary w to, że to co robią, ma sens. Bez widzów, ich podziwu i słów poparcia 

nie byłoby zabawy. Gdy praca miesza się z hobby, nie męczy. Przynosi satysfakcję, 

która napędza do dalszego działania.

Podobny jubileusz jak Master Truck obchodzi Grzegorz Baran. Również w tym roku 

po raz ósmy wystartował w największej imprezie off roadowej – Rajdzie Dakar. 

Teraz w nowym składzie szykuje się do kolejnej edycji. Będzie to o tyle wyjątkowa wyprawa, 

że na pokład swojej ciężarówki zaprosił Michała Wiśniewskiego, znanego wszystkim lidera 

zespołu „Ich Troje”. Jak widać trakerski świat może wciągnąć, nie wiadomo kiedy 

i z jaką siłą. Potężne maszyny robią wrażenie. Przejechać Dakar terenówką to niemały 

wyczyn, ale w ciężarówce to dopiero jest coś!  ▐
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D ruga edycja konkursu spo-

tkała się w Polsce z bardzo 

dużym zainteresowaniem. 

Rok temu wzięło w nim udział 

ok. 70 kierowców. Tym razem 

do rywalizacji przystąpiło 649 

osób. Do fi nału zakwalifi kowało 

się 17 półfi nalistów regionalnych 

oraz zeszłoroczny zwycięzca Mi-

strzostw w Polsce. 

Podczas krajowego fi nału 

rozegrano dwie rundy kon-

kursowe. Wykorzystano w nim

dwa identycznie wyspecyfi -

kowane zestawy: Volvo FH 

w edycji Fuel Champion (cią-

gniki siodłowe w konfi guracji 

4×2 z silnikiem o mocy 460 KM

i zautomatyzowaną skrzynią 

biegów I-Shift , wyposażone 

w opony Michelin X Energy 

Savergreen) z naczepą Krone 

obciążoną płytami betonowy-

Finalista wyłoniony!
Pod koniec maja zakończyły się polskie eliminacje Mistrzostw 
Kierowców w Jeździe Ekonomicznej – The Drivers’ Fuel Challenge. 
Zwycięzcą został Paweł Ozimek reprezentujący firmę EPO-Trans 
Logistic z Tychów.

mi. Masa pojazdów wynosiła 

równo 35  680 kg. Do drugiej 

rundy zakwalifi kowało się po 

dwóch kierowców z każde-

go zestawu, którym udało się 

osiągnąć najniższe zużycie pa-

liwa. Jeśli wynik był taki sam, 

o zwycięstwie decydował naj-

krótszy czas przejazdu. W tym 

roku trasa nie rozpoczynała się 

w siedzibie Volvo w Młocho-

wie, ale kilkanaście kilome-

trów dalej, aby do minimum 

ograniczyć wpływ natężenia 

ruchu czy sygnalizacji świetl-

nej na osiągane wyniki. Prze-

jazd wyznaczonego odcinka 

o długości 22,5 km zajmował 

maksymalnie 23 min.

Ostateczna runda, do któ-

rej przystąpiło czterech kie-

rowców, została rozegrana na 

pojeździe Szkoły Doskonale-

nia Jazdy Volvo Trucks – FH 

460 ze skrzynią biegów I-Shift  

oraz obciążoną naczepą (masa 

zestawu to 35  680 kg). Tym 

razem uczestnicy mieli do po-

konania nieco krótszy odcinek 

o długości 19 km. 

We wszystkich konkuren-

cjach zużycie paliwa było 

mierzone za pomocą opraco-

wanego przez Volvo systemu 

informacji transportowej Dy-

nafl eet.

Najlepszym polskim kie-

rowcą okazał się Paweł Ozi-

mek. Konkursowy odcinek prze-

jechał w ciągu 21 min. i 30 s.,

przy średnim zużyciu pali-

wa 22,2 l/100 km. Takie samo 

spalanie miał również Ma-

riusz Mazurek z fi rmy Mtrans, 

ale przejechanie wyznaczonej 

trasy zajęło mu nieco wię-

cej czasu, więc zajął drugie 

miejsce. Paweł Ozimek, jako 

zwycięzca polskiego fi nału 

Th e Driver’s Fuel Challenge 

weźmie udział w ostatecznej 

rozgrywce, czyli zaplanowa-

nym na połowę październi-

ka Wielkim Finale konkursu 

na poziomie Regionu Europy 

Centralno-Wschodniej Volvo

Truck. Będzie miał szansę po-

walczyć o nagrodę główną, 

czyli samochód osobowy Volvo 

C30 DRIVe oraz voucher dla 

fi rmy o wartości 10 tys. euro. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Volvo

Uczestnicy drugiej rundy polskiego finału The Drivers’ Fuel Challenge 2012. Od lewej: Mariusz Rolnik, 
Mariusz Mazurek, Paweł Ozimek, Dariusz Serafiński.

Atrakcją polskiego finału była krótka prezentacja połączona 
z możliwością odbycia jazdy testowej nowego Volvo FH16 
o mocy 750 KM. Pojazd opracowany z okazji 25 lat produkcji 
16-litrowego silnika Volvo to znakomita oferta dla firm zajmujących się 
transportem ponadnormatywnym. Zapewnia wyższą prędkość średnią, 
niższe zużycie paliwa, imponującą dynamikę oraz prestiż i satysfakcję 
z posiadania najmocniejszego pojazdu na rynku.

Wyniki uczestników drugiej rundy 
polskiego finału The Driver’s Fuel Challenge:

Miejsce Imię i nazwisko Firma Zużycie paliwa Czas
1. Paweł Ozimek EPO-TRANS LOGISTIC 22,2 l/100 km 21 min 30 s
2. Mariusz Mazurek MTRANS 22,2 l/100 km 22 min 13 s
3. Dariusz Serafiński PAWTRANS HOLDING 23,4 l/100 km 21 min 02 s
4. Mariusz Rolnik ZTE RADOM 23,7 l/100 km 21 min 21 s
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O rganizowany przez Scanię Konkurs Young 

European Truck Driver osiągnął półme-

tek. Przed nami fi nał krajowy. Eliminacje 

regionalne wyłoniły dziewięciu zawodników, 

którzy będą rywalizować o wyjazd do Szwecji 

i szansę wygrania głównej nagrody – ciężarówki 

Scania. 

W rozgrywkach regionalnych uczestni-

cy musieli zmierzyć się z testem wiedzy teo-

retycznej, jazdą ekonomiczną oraz placem 

manewrowym. Test wyłaniał 8  najlepszych, 

którzy mogli wziąć udział w  następnych eta-

pach. Czasem potrzebna była dogrywka i se-

sja pytań dodatkowych. Szansę dostał również 

każdy, kto nie miał szczęścia w teście. W po-

łowie dnia losowano dziewiątego uczestnika. 

Podczas zlotu Master Truck w Opolu 
dowiemy się, kto będzie reprezentował 
Polskę w finale YETD 2012.

Kto pojedzie 
do Szwecji?

Celowanie do tarczy nie wypadło celująco.

Ustawienie bramki i przejazd przez nią okazał się jedną 
z prostszych konkurencji, choć wyniki były zróżnicowane.

Przewrócenie słupka prawym, 
przednim kołem udało się prawie 
każdemu.

Blisko, coraz bliżej… Cofanie do 
skrzynek odbywało się powoli, ale im 
mniejsza odległość dzieliła naczepę od 
przeszkody, tym emocje były większe. 

Ostatnia konkurencja „Knock the King” wycisnęła 
z niektórych zawodników ostatnie poty. 

W większości konkursów regionalnych testy 
wypadły średnio. Wyjątkiem było Opole, gdzie 
kierowcy mieli dobre wyniki z teorii. 

Na „dywaniku” wyłożyli się prawie wszyscy.

Przejazd po desce nie każdemu poszedł jak po maśle. 

www.truck-van.pl
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Patryk Walkowski 
Opole
39 punktów
9:36 min w konkurencji Knock The King
30 lat, żonaty

Jeździ flagowym cią-
gnikiem Scania R730 
w firmie Pol-Mack. 
Wozi felgi aluminiowe 
firmy Ronal. Najczę-
ściej transportuje ła-
dunki po Europie Za-
chodniej.

Marcin Węcławiak 
Słupno 
50 punktów
6:00 min w konkurencji Knock The King
29 lat, ma żonę i syna

Jeździ ciągnikiem 
Scania R470 rocznik 
2004 z naczepą kur-
tynową w firmie Tran. 
M Łomianki. Zwykle 
w kraju, ale zdarzają 
się również trasy mię-
dzynarodowe. 

Marek Wieczorek 
Łódź
46 punktów
6:00 min w konkurencji Knock The King
31 lat, żona i dwoje dzieci

Na co dzień prowadzi 
ciągnik Scania R420 
z typową naczepą 
plandekową lub kur-
tynową w firmie Skibi 
Trans z Łodzi. Na eli-
minacje przyjechał ze 
swoim szefem i kole-
gą z firmy. 

Kornel Grzybowski 
Kalisz 
43 punkty
5:42 min w konkurencji Knock The King
24 lata, kawaler

Jeździ na trasach mię-
dzynarodowych w fir-
mie Stacpol z Legnicy. 
Wozi ładunki dla bran-
ży samochodowej. Na 
co dzień jeździ Merce-
desem Actrosem 1848 
z 2008 r. Studiuje 
zarządzanie logistyką 
na Politechnice Wro-
cławskiej.

Piotr Krahel 
Szczecin 
46 punktów 
7:16 min w konkurencji Knock The King
30 lat, żonaty

Zajmuje się logistyką 
w firmie transportowej. 
Koordynuje dostawy 
do sieci sklepów de-
talicznych. W week-
endy, gdy jest dużo 
pracy, wsiada czasem 
za kierownicę Scanii 
124 z 2000 r. Jest ab-
solwentem kierunku 
transport i logistyka na 

Politechnice Szczecińskiej. Transportem 
interesuje się od dziecka. Prawo jazdy na 
ciężarówki zrobił w wieku 18 lat. 

Wojciech Kobierowski 
Słupsk 
47 punktów 
6:21 min w konkurencji Knock The King
35 lat, ma narzeczoną

Wykonywał przewo-
zy dystrybucyjne na 
potrzeby firmy. Przez 
3 lata jeździł DAF-em 
XF105. Obecnie szu-
ka pracy. Interesuje 
się samochodowymi 
rajdami terenowymi. 

Marcin Sobol 
Kraków 
45 punktów
6:21 min w konkurencji Knock The King
34 lata, ma żonę i syna

Jeździ po kraju na 
stałych trasach DAF-
em XF105 w firmie 
Bud-Trans z Płońska. 
Interesuje się trans-
portem w każdym 
wymiarze. Poszukuje 
informacji o nowo-
ściach technicznych, 
trenuje jazdę ekono-
miczną. Pokonując 
stale te same drogi, 

sprawdza skuteczność różnych sposo-
bów obniżania zużycia paliwa. 

Mariusz Mazurek 
Gliwice 
42 punkty
7:57 min w konkurencji Knock The King
29 lat, ma żonę i syna

Jeździ w transporcie 
międzynarodowym, 
głównie na południe 
Europy. Lubi wyzwa-
nia: ciasne uliczki, 
trudny dojazd do roz-
ładunku, sytuacje, gdy
trzeba pomyśleć. Jego 
hobby to podróże. 
Żonę poznał w Chor-
wacji, podczas wypra-
wy autostopem. Ona 

również prowadzi ciężarówkę. 

W Słupnie zwyciężył zawodnik, który 

przeszedł do dalszych etapów właśnie 

w ten sposób! Niekiedy warto zdać się na los. 

Podczas jazdy ekonomicznej liczyło się 

nie tylko niskie zużycie paliwa, ale również 

jak najkrótszy czas przejazdu oraz wskaza-

nia systemu Scania Driver Support, który 

ocenia styl jazdy kierowcy. Potem był plac 

manewrowy: przejazd prawymi kołami 

zestawu przez deskę i przewrócenie słup-

ka, celowanie do tarczy, „dywanik”, czyli 

wjazd prawym przednim kołem w otwór 

podkładki tak, aby można było ją obró-

cić, następnie ustawienie bramki z beczek 

na szerokość pojazdu i przejazd przez nią 

oraz cofanie do skrzynek, tak aby tył na-

czepy znalazł się jak najbliżej nich. Każdy 

kierowca miał swoje sposoby na poszcze-

gólne konkurencje. Najtrudniejszy okazał 

się „dywanik”. 

Po jeździe i manewrach na placu zo-

stawało dwóch zawodników. Brali udział 

w konkurencji „Knock Th e King” (ang. 

„Strąć króla”), która polegała na przewró-

ceniu czterema rogami zestawu czterech 

słupków. Każdy z nich ustawiony był mię-

dzy dwoma innymi i tylko on mógł się 

przewrócić. Gdy upadły wszystkie, kie-

rowca musiał wybiec z kabiny, poustawiać 

je z powrotem i spróbować jeszcze raz. Do 

Piotr Kuc 
Gliwice 
46 punktów
6:12 min w konkurencji Knock The King
33 lata, ma żonę i syna

Do niedawna woził 
stal z Huty Katowice 
do Belgii i Holandii. 
Jeździł Scanią serii 4, 
a potem R480. Obec-
nie świadczy usługi 
pomocy drogowej i na
co dzień prowadzi 
Iveco. Jego hobby to 
duże samochody i ro-
dzina. 

skutku. Liczył się czas, w jakim zawodnik 

ukończy konkurencję. 

Niektórzy stawiali na szybkość, inni na 

precyzję. Nie było jednej recepty na wygra-

ną. W Kaliszu zwyciężył kierowca, który 

spóźnił się i test teoretyczny napisał w cią-

gu… 3 minut! W Szczecinie wygrał chło-

pak, który na co dzień nie jeździ ciężarów-

ką – zajmuje się spedycją. Za to w Opolu 

pierwsze miejsce zajął zawodnik, który 

w pracy prowadzi ciężarówkę wyjątkową 

wśród wyjątkowych: Scanię R730. 

Zapowiada się ciekawy fi nał! ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Scania

Poznajcie uczestników polskiego finału YETD 2012

www.truck-van.pl
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Idea akcji charytatywnej po-

jawiła się na początku tego 

roku. Jej celem było obdaro-

wanie osób potrzebujących, prze-

bywających w domach dziec-

ka, domach seniora i szpita-

lach. Krone nie tylko zainicjo-

Rodzinie, 15 – we Wrocławiu 

w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej i 16 – w Poznaniu.

W ramach tej akcji Krone 

wspiera również kwotą 10 tys. 

euro fundację Young Wings, 

która jest bliska sercu reprezen-

tantowi Niemiec Th omasowi 

Müllerowi. W ten sposób dzieci 

i młodzież, którzy stracili swo-

ich bliskich, otrzymają kompe-

tentną opiekę, która umożliwi 

im odnalezienie radości życia. 

W ramach tej współpracy zor-

ganizowano konkurs, w któ-

rym każdy może wziąć udział. 

Aby to zrobić, trzeba wejść na 

stronę internetową www.kro-

ne-trailer.com, odpowiedzieć 

na jedno proste pytanie i wy-

pełnić ankietę. Za każdą taką 

aktywność Krone będzie prze-

lewać na konto fundacji 5 euro. 

Natomiast wśród uczestników 

zostaną rozlosowane nagrody: 

koszulka z podpisem Tomasa 

Müllera oraz 11 oryginalnych 

piłek Adidas Tango 12.

Ideę akcji podchwyciły też 

inne fi rmy: producent zaba-

wek Zapf Creation AG, produ-

cent placów zabaw dla dzieci 

Quappen Holzbau GmbH & 

Co. KG, fabryka spodni Ho-

senfabrik Richard Hanekamp 

GmbH, organizacja Caritas-

Verband Haren, szpitale Hüm-

mling Krankenhaus Sögel, St. 

Bonifatius-Hospital Lingen 

i domy seniora St.-Raphael-

Stift  Werlte, St. Elisabeth-Stift  

Lastrup, Haus Simeon Sögel 

i Seniorenzentrum St. Marti-

nus, oferując dary. Inicjatywę 

wsparli również producenci 

ciężarówek: Iveco, MAN, Mer-

cedes-Benz i Scania, udostęp-

niając swoje ciągniki. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Krone, K. Dziewicka

Frank Albers, 
szef działu sprzedaży i marketingu 
w firmie Krone 

„Do stałych składników 
filozofii naszego przed-
siębiorstwa należy poza 
bliskością klienta i part-
nerstwem w biznesie 
również zaangażowanie 
społeczne. Dlatego też 
zdecydowaliśmy się na 
akcję dobroczynną.”

Dobroczynny gol
Odrobina radość z piłką w tle. Pod hasłem „One Goal – One Target 
– Creating Future Together”, przy okazji Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej, firma Krone zainicjowała dobroczynny konwój.

wało tę akcję, ale również za-

chęciło do udziału w niej inne 

przedsiębiorstwa. 

Dobroczynną kampanię prze-

prowadzono we wszystkich 

czterech polskich miastach go-

spodarzach (Warszawa, Wro-

Naczepy chłodnie Krone Cool Liner Duoplex Steel są produkowane 
w nowoczesnej fabryce Krone w Werlte. Przy budowie ścian 
bocznych i dachu korzystano z technologii wielko-panelowej. 
Podłoga jest izolowana pianką PUR, co pozwoliło zoptymalizować 
współczynnik przenikalności K. Chłodnie występują również 
w wersji Mega, zapewniając wysokość wewnętrzną 2850 mm. 
Na ścianie czołowej naczepy znajdują się specjalne profile 
cyrkulacyjne, które poprawiają rozprowadzanie zimnego powietrza 
we wnętrzu naczepy. Chłodnie mogą być wyposażone w system 
telematyczny Krone Telematics, który nie tylko pozwala śledzić 
trasę przejazdu, ale również m.in. pilnuje, żeby drzwi do naczepy 
były zamknięte, a temperatura wewnątrz odpowiednia.

cław, Gdańsk i Poznań) pod-

czas trwania Euro 2012. Krone 

skontaktowało się z urzędami 

miast, a sprawę przejęły ośrod-

ki pomocy społecznej, najle-

piej orientujące się w potrze-

bach mieszkańców.

8 czerwca br. cztery załado-

wane darami naczepy chłodnie 

Krone Cool Liner Duoplex 

Steel w wersji z podwójną 

podłogą wyruszyły z fabryki 

w Werlte (Niemcy) do Polski. 

11 czerwca konwój dojechał 

do Warszawy, gdzie dary zo-

stały przekazane Szpitalowi 

Bielańskiemu, 13 czerwca był 

w Gdańsku – podarunki ode-

brał Miejski Ośrodek Pomocy W Gdańsku przywiezione zabawki ufundowane przez firmę Zapf Creation 
AG odebrali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
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M iędzynarodowe Targi 

Transportu Zbioro-

wego to największa 

tego typu impreza w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Z ro-

ku na rok targi Transexpo 

wzbudzają coraz większe za-

interesowanie nie tylko wśród 

wystawców, ale także zwiedza-

jących i specjalistów z branży. 

Po raz trzeci w ramach targów 

odbędzie się Salon Wyposaże-

nia Stacji Kontroli Pojazdów 

Moto-Tech. To specjalistyczna 

wystawa dla podmiotów pro-

wadzących działalność gos-

podarczą w zakresie stacji dia-

gnostycznych.

Pojazdy transportu miejskie-

go, podmiejskiego i między-

miastowego, auta turystyczne, 

specjalistyczne i gospodarcze, 

części zamienne oraz elemen-

ty wyposażenia tych pojazdów 

to tylko niewielka część tego, 

co prezentowane jest na kie-

leckiej wystawie. Jak co roku 

czołowe fi rmy pokażą pojazdy 

nowej generacji gwarantujące 

najwyższy standard, komfort 

jazdy, ale przede wszystkim 

bezpieczeństwo pasażerów. Bę-

dzie można zobaczyć pojazdy, 

wyposażenie i infrastrukturę 

związaną z  przewozem pasa-

żerów. 

W ubiegłym roku swoje 

produkty pokazało 160 wy-

stawców z 11 krajów: USA, 

Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Szwecji, Belgii, Holandii, Au-

strii, Czech, Włoch, Francji 

i Polski. W tym czasie wysta-

wę odwiedziło ponad 4500 

osób. Wśród premier znalazł 

się pierwszy w Polsce elek-

tryczny autobus fi rmy Solaris. 

Dwie nowości pokazał również 

Autosan: Sancity 10LF oraz 

TRAMP FL. Przedsiębiorstwo 

AMZ z Kutna wystąpiło z au-

tobusem City Smile. 

Targi to również wydarzenia 

towarzyszące. Jednym z nich 

jest wystawa zabytkowych au-

tobusów. W zeszłym roku naj-

starszy był klasyczny ogórek 

– Jelcz 272 Mex z 1971 roku. 

Eksponaty przyjechały z Kra-

kowa, Poznania i Warszawy. 

W związku z targami odbyła 

się również Konferencja IGKM 

– Plany zrównoważonego roz-

woju publicznego transportu 

zbiorowego, a także spotkanie 

szkoleniowe Polskiej Izby Sta-

cji Kontroli Pojazdów. 

W tym roku targi odbędą 

się w dniach 10–12 paździer-

nika. ▐

Fot. Targi Kielce
   www.transexpo.pl

Autobusy 
w Kielcach
Jubileuszowe dziesiąte targi 
TRANSEXPO i trzeci Salon MOTO-TECH  
w tym roku w październiku.

Podobnie jak w zeszłym roku 

hale targowe zostaną usta-

wione na Lotnisku Bemo-

wo w Warszawie. Piątek 31 sierp-

nia będzie dniem dedykowanym 

największym klientom Inter Cars 

oraz przedstawicielom mediów. 

Dla odwiedzających przygotowy-

wana jest bogata oferta narzędzi 

i urządzeń warsztatowych. 

Swoją obecność w tym roku za-

powiedziało 170 najważniejszych, 

światowych producentów części 

zamiennych do samochodów oso-

bowych i ciężarowych. W ramach 

targów odbędzie się seminarium 

dla klientów przemysłowych pod 

hasłem „Nowe produkty i rozwią-

zania dla przemysłu”.

Sporo uwagi organizatorzy 

chcą poświęcić platformie inter-

netowej skierowanej do klientów 

detalicznych. Motointegrator.pl 

w przystępny i prosty sposób 

łączy ofertę kupna produktów 

z usługami warsztatowymi. Tra-

dycyjnie będą się odbywać bez-

płatne szkolenia, prowadzone 

przez ekspertów, którzy zaprezen-

tują najnowsze rozwiązania i osią-

gnięcia technologiczne. 

Niezwykle ważną częścią tar-

gów jest ekspozycja wyposażenia 

warsztatowego, gdzie prezentowa-

ne będzie nowoczesne oprogra-

mowanie oraz programy wsparcia, 

m.in. leasing uproszczony czy za-

kupy na raty. Jak zwykle ci, którzy 

podczas targów zdecydują się na 

zakup urządzeń i złożą zamówie-

nia, mogą spodziewać się atrakcyj-

nych i niepowtarzalnych promocji.

Motor Show będzie w tym roku 

udostępniony szerokiej publicz-

ności. Teren lotniska na Bemowie 

zamieni się w wielką arenę, na 

której wystąpią znane nazwiska 

sportów motoryzacyjnych oraz 

muzyczni wykonawcy i tancerze. 

Będzie to miejsce spektakularne-

go wydarzenia motoryzacyjnego. 

Spotkają się tu najbardziej znani 

kierowcy rajdowi, m.in.: Leszek 

Kuzaj, Tomasz Kuchar, Krzysztof 

Hołowczyc, Maciej Oleksowicz 

i Kajetan Kajetanowicz. Z udzia-

łem tych zawodników na płycie 

lotniska rozegra się widowiskowy 

Master Race z super odcinkiem 

specjalnym.

To wielkie motoryzacyjne wi-

dowisko zostanie wzbogacone 

o pokazy typu Drag Show. Drag ra-

cing wywodzi się ze Stanów Zjed-

noczonych, a w Polsce znany jest 

pod nazwą wyścigi równoległe, 

w których dwa pojazdy (najczę-

ściej samochody lub motocykle) 

mają pokonać w jak najkrótszym 

czasie odcinek ¼ mili (402,3 m).

Sporą atrakcją będzie także 

Globe of Speed w formie stalo-

wej kuli, w której może jeździć aż 

6 motocyklistów jednocześnie! 

Jednak niewątpliwie największymi 

i zarazem najgłośniejszymi atrak-

cjami będą przejazdy Jet-Car’a 

i Jet-Bike’a. Pojazdy prowadzone 

przez Gerda Habermanna posia-

dają silniki odrzutowe. Motocykl 

to jedyny taki egzemplarz w Eu-

ropie. Będzie więc wiele unikato-

wych motoryzacyjnych atrakcji.

Impreza będzie wzbogacona 

o pokazy sceniczne, w których 

wystąpią znani muzyczni wyko-

nawcy. W sobotę na scenie zagra 

Mrozu, Maja Kleszcz & Incarna-

tions June, w niedzielę FOX feat, 

Sqbass, Organka, Lubrano, i Po-

wer Of Trynity. DJ Cent zadba 

o muzyczną oprawę tej imprezy, 

„a zwieńczeniem całego wydarze-

nia będzie wielki koncert Brodki.

Wejście na imprezę będzie moż-

liwe za okazaniem biletów, które 

będą w sprzedaży w lipcu i sierp-

niu. Inter Cars Motor Show to 

niezwykle widowiskowa impreza, 

która dostarcza widzom niepowta-

rzalnej dawki przeżyć. Warto tam 

być w ostatni weekend wakacji!

Fot. Inter Cars
    

 

www.12targi.intercars.com.pl

12. targi części 
zamiennych, narzędzi 
i wyposażenia warsztatów 
odbędą się w ostatni 
weekend wakacji 
31.08–2.09.2012 r.

Warsztatowe święto
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P ierwsze spotkanie z Actrosem MP3 

odbyło się trzy lata temu. Ówcze-

sny fl agowiec Mercedesa wywarł na 

wszystkich dobre wrażenie: dopracowana 

konstrukcja, schludne i przyjazne kie-

rowcy wnętrze, nowoczesne (jak na tamte 

czasy) rozwiązania. Może nie szokował 

nowinkami i „bajerami”, ale w pełni za-

spokajał potrzeby większości transpor-

towców. Jego następca, nowy Actros, swo-

ją premierą z  pewnością wywołał więcej 

emocji. 

Już na pierwszy rzut oka widać, że 

nastąpił spory progres wobec wcześniej-

szego modelu. Jednak człowiek szybko 

przyzwyczaja się do tego, co nowe i dobre. 

By w  pełni dostrzec spektrum nowości 

i  zmian najlepiej zestawić nowy model 

z poprzednikiem, żeby odświeżyć pamięć 

i zobaczyć, czym jest postęp i na ile cen-

ne są rozwiązania, które zadowalały nas 

kilka lat temu. 48  godzin z poprzednią 

To, że nowy jest lepszy, było do przewidzenia. Ale czasem trudno dostrzec skalę 
zmian, gdy nie ma punktu odniesienia. 48 godzin obcowania z trzecią 
i czwartą generacją Actrosa umożliwiło porównanie.

Prawie 
rewolucjonista

Nowy Actros to nieco więcej niż ewolucja, zwłaszcza w kwestii wykończenia wnętrza kabiny. 
Spore zmiany zaszły też w podwoziu, co przełożyło się na większą stabilność i pewność prowadzenia zestawu.

i  najnowszą generacją Actrosa to przeje-

chanych kilkaset kilometrów dzielących 

południowe i północne wybrzeże Hisz-

panii. Dwie doby jazdy i  wypoczynku, 

na przemian na pokładzie MP3 i jego 

następcy. Jedna noc spędzona w starym, 

jedna w nowym – wszystko po to, by le-

piej poznać nowy model, a przy okazji 

odświeżyć pamięć i przekonać się, jakiego 

postępu dokonali projektanci. 

Użyteczny drobiazg

Zaczynamy nietypowo, bo od... klu-

czyka. To element, któremu zwykle nie 

poświęcamy wiele uwagi. Jeśli jednak 

jest to kluczyk do nowego Actrosa, to 

ciężko pominąć ten temat. W nasze ręce 

trafi a tak na prawdę nie kluczyk, a pilot 

do zarządzania samochodem. Zbęd-

ny i  drogi gadżet – powiedzą sceptycy. 

Jednak już dwa dni spędzone z tym roz-

wiązaniem uzasadniają ten kierunek. 

Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran in-

formuje m.in. o temperaturze wewnątrz 

i na zewnątrz pojazdu, poziomie pali-

wa w zbiorniku, stopniu naładowania 

akumulatora, obciążeniu osi, ciśnieniu 

powietrza i  temperaturze kół. Paroma 

ruchami „joysticka” uruchomimy zdal-

nie ogrzewanie postojowe, zamkniemy 

szyberdach, zmienimy tryb oświetlenia 

wnętrza kabiny czy posterujemy radiem. 

Taki patent sprawdza się doskonale i po-

zwala kierowcy zdalnie kontrolować wy-

brane funkcje i parametry pojazdu, jeśli 

tylko Actros znajduje się w zasięgu pilota 

– np. z pozycji parkingowej restauracji. 

Dużo wygodniej operuje się też oświe-

tleniem wnętrza czy radiem, wypoczywa-

jąc na jednej z leżanek (choć tradycyjne 

panele sterowania też zostały) lub siedząc 

na narożnej sofi e, w jaką wyposażono 

wersję kabiny „Solo”. W tej specyfi kacji 
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usunięto fotel pasażera, dolną leżankę 

podniesiono do pionu, a w naroże kabiny 

wstawiono właśnie fotel-sofę. Całość uzu-

pełniono o całkiem praktyczny, składany 

stolik. Nazwa dobrze oddaje charakter 

tego rozwiązania, bowiem sprawdzi się 

ono faktycznie tylko wtedy, gdy jeździ 

się w pojedynkę (zatem po co wówczas 

montowane są dwie leżanki?). Sofa jest 

ciekawym rozwiązaniem, jeśli chcemy 

przysiąść przy stoliku, zjeść posiłek czy 

obejrzeć fi lm, ale nikomu nie życzę dłuż-

szej jazdy w charakterze pasażera. Brak 

amortyzacji fotela i nieergonomiczna, 

zbyt leżąca pozycja ciała dają się we znaki 

już po kilkudziesięciu minutach. No i do 

tego nie można pooglądać okolicy przez 

boczne okno.

Komfort dla szofera

Co innego fotel kierowcy. Tu już po-

przedni Actros zapewniał sporo kom-

fortu. Teraz do dyspozycji mamy nawet... 

masaż. Poszczególne komory pneuma-

tyczne w  oparciu fotela napełniają się 

powietrzem i opróżniają w odpowiedniej 

sekwencji, zapewniając 10-minutowy, re-

laksujący masaż pleców kierowcy – także 

w trakcie jazdy. Wykończony skórą fotel 

z bardzo szerokim zakresem regulacji za-

pewnia wygodną pozycję podczas jazdy. 

Nawet tu zmiana wobec poprzednika jest 

wyraźnie odczuwalna – nie tylko na ple-

cach kierowcy, ale i w sterowaniu ustawie-

niami fotela, które teraz jest dużo prost-

sze, wygodniejsze i czytelniejsze.

Również po skończonej jeździe nowy 

Actros góruje nad poprzednikiem. Pod 

względem przestronności kabiny oraz 

pojemności schowków i półek wyprzedza 

też paru konkurentów – zwłaszcza, gdy 

mamy do czynienia z wersją GigaSpace, 

czyli największą z możliwych w Mercede-

sie kabin. Wysoka na ponad 2,1 m urosła 

pojemnością o ponad 900 litrów w stosun-

ku do Megaspace znanego z poprzedniego 

Actrosa. Znacznie poprawiła się też jakość 

i przede wszystkim stylistyka wykończenia 

wnętrza. W poprzedniku mimo wszystko 

było nudnawo i szarawo. Aktualna, beżo-

wa tonacja kolorystyczna nie przypadko-

wo przywodzi skojarzenia z luksusowymi 

limuzynami spod znaku trójramiennej 

gwiazdy. Wyodrębnienie ciemnej deski 

rozdzielczej od jasnego wystroju tylnej 

części wnętrza, ma też wprowadzić wyraź-

niejszy podział strefy pracy i odpoczynku. 

Część „do pracy”, czyli tablica przyrzą-

dów i kierownica, uległy znacznym zmia-

nom. Dominują tu będące „na czasie” 

ostre linie i wyraźne krawędzie. Czytelne 

To nie nowa wersja iPoda tylko kluczyk 
od Actrosa, będący w rzeczywistości mobilnym 
centrum sterowania i kontroli pojazdu. Gadżet? 

Owszem, ale całkiem przydatny.

Nowy fotel może być wyposażony w funkcję masażu. W wersji „Solo” zamiast prawego siedzenia 
jest narożny fotel – niestety nie jest on zbyt ergonomiczny i nie sprawdzi się w przewożeniu 

pasażera czy zmiennika na dłuższej trasie (stąd właśnie „Solo”).
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Czytelnie, 
elegancko 
i nowocześnie 
– tablica 
wskaźników 
nowego Actrosa 
to połączenie 
klasycznych, 
czytelnych 
zegarów z dużym 
wyświetlaczem 
LCD, 
dostarczającym 
licznych 
informacji.

zegary rozdziela spory ekran LCD z jesz-

cze większym zakresem wyświetlanych 

informacji. 

W drugiej, wypoczynkowej części, na 

kierowcę czeka jedna z dwóch leżanek. 

Tu postęp objawia się nie tylko o niebo 

wygodniejszym systemem rozkładania 

leżanek, ale przede wszystkim bardziej 

komfortowym materacem. Górne, szer-

sze i wygodniejsze łóżko, wzorem najlep-

szych materacy domowych, wyposażono 

w specjalny stelaż, dopasowujący się do 

anatomii kierowcy. 

Stabilniej

W kwestiach „socjalnych” nowy Ac-

tros zdecydowanie góruje nad poprzed-

nikiem. A w kwestii pracy? Tu może nie 

dostrzegamy aż tak dużej rewolucji, choć 

nowy Actros podgonił konkurentów np. 

stabilnością i precyzją prowadzenia. Po-

przedni model mógł sprawiać wrażenie 

„płynącego” nad jezdnią. W nowym Ac-

trosie kierowca zdecydowanie lepiej czuje 

drogę, a samochód porusza się wyraźnie 

stabilniej i pewniej. To przede wszystkim 

zasługa całkowicie nowej, sztywniej-

szej ramy pojazdu, ale i  licznych zmian 

w  układzie zawieszenia i  kierowania. 

Przy wyższych prędkościach dochodzi 

też kwestia poprawionej aerodynamiki 

pojazdu. 

Bardziej czuły i precyzyjny jest też 

układ hamulcowy, z którego jednak na-

Design wnętrza 
obowiązujący 
w 2009 i 2012 roku. 
Obłe, szare i nieco 
nijakie linie ustąpiły 
zdecydowanym 
krawędziom. 
W kabinie zagościło 
aluminium, skóra 
i czarne oraz beżowe 
plastiki. 

wet w  hiszpańskich górach korzysta się 

nader rzadko – to zasługa nowego, wydaj-

nego hamulca silnikowego (moc nawet do 

400 kW) i wodnego retardera o wydajno-

ści nawet 750 kW. 

W pracy tradycyjnie wspiera kierowcę 

mnóstwo elektroniki, w tym oczywiście 

czujnik utrzymania pasa ruchu i aktywny 

tempomat – narzędzie wciąż jeszcze rzad-

ko wykorzystywane przez polskich kierow-

ców. Ale takie urządzenia to we współcze-

snym pojeździe ciężarowym już w zasadzie 

standard. Standardem stają się też pokła-

dowe systemy oceny pracy kierowcy. W Ac-

trosie funkcję tę pełni EcoSupport – jeden 

z modułów systemu Fleetboard, który teraz 

montowany jest seryjnie. Na centralnym 

ekranie LCD kierowca otrzymuje procen-

tową ocenę wybranych parametrów jazdy 

– np. użycia hamulca i zwalniaczy, opero-

wania pedałem gazu i jazdy przewidującej.

Podobnie jak w trzeciej generacji, 

w  standardzie jest zautomatyzowana 

skrzynia PowerShift , która otrzymała 

jednak nowe oprogramowanie, jeszcze 

lepiej (i  rzadziej) zmieniające biegi. Po-

jawił się też nowy tryb pracy ekonomicz-

nej, podczas której soft ware jeszcze lepiej 

dba o ekonomię jazdy, kosztem dynamiki 

i  osiągów. Ekonomia bierze górę, czego 

efektem jest też rezygnacja z funkcji „Po-

wer”, czyli chwilowego wzrostu dynamiki 

silnika. 

Ponieważ skrzynia lepiej dobiera prze-

łożenia, kierowca rzadziej musi ingerować 

w jej pracę. Dlatego też zniknął wybierak 

montowany dotychczas na podłokietni-

ku – teraz sterowanie skrzyni odbywa się 

dźwignią po prawej stronie kierownicy, 

w  której zintegrowano również sterowa-

nie zwalniaczami. Takie rozwiązanie, 

stosowane od dawna przez większość 

konkurentów, jest zdecydowanie wygod-

niejsze. Łatwiej też zarządza się pracą ak-

tywnego tempomatu, regulując odległość 

od poprzedzającego pojazdu czy usta-

wiając nadwyżkę prędkości na zjazdach. 

Poprzednio ustawiało się je pokrętłami 

na dźwigni retardera, teraz wszystkich 

ustawień dokonuje się wielofunkcyjnymi 

przyciskami na kierownicy, sterującymi 

komputerem pokładowym.

Duży krok

Bez przesady można powiedzieć, że 

nowy Actros to w historii ciężarówek 

Mercedesa spory skok jakościowy i tech-

nologiczny. To trochę więcej niż ewolucja, 

trochę mniej niż rewolucja. Oczywiście 

pełną prawdę o tym modelu poznamy 

dopiero za jakiś czas, gdy samochody 

pokonają w normalnej pracy po kilkaset 

tysięcy kilometrów. Za Actrosem bowiem 

wciąż ciągnie się niechlubna historia jego 

pierwszej edycji. Czy najnowsza genera-

cja tego modelu raz na zawsze zmiecie 

ten mit? ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Daimler
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W 
 jednym pakiecie zestawił opcje, 

 które mają duże znaczenie dla 

 niskich kosztów eksploatacji. 

Ważnym elementem oferty jest bezpłatne 

szkolenie kierowcy DAF EcoDrive, które 

przygotowuje go do właściwego użytkowa-

nia pojazdu. W końcu skrót ATe oznacza 

„Advanced Transport Effi  ciency”, czyli 

„transport o zaawansowanej wydajności”. 

Błękitny anioł

W nasze ręce trafi ł niebieski XF105 

ATe ze średniej wielkości kabiną Space 

Cab i silnikiem o mocy 460 KM zgodnym 

z normą EEV. Dołączyliśmy do niego na-

czepę kurtynową Kässbohrer, odznaczają-

cą się szeregiem ciekawych, ułatwiających 

eksploatację rozwiązań. Stworzyliśmy 

w ten sposób typowy zestaw, użytkowany 

najczęściej w dużych fl otach, zaintereso-

wanych optymalizacją kosztów w każdym 

wymiarze. 

Ciężarówka była wyposażona w zauto-

matyzowaną, 12-biegową skrzynię AS 

Tronic Lite, która ogranicza wpływ kie-

rowcy na zmianę biegów. Ręczne włącza-

nie przełożenia jest możliwe wyłącznie do 

prędkości 30 km/h. Powyżej niej skrzynia 

działa automatycznie i nie dopuszcza in-

gerencji człowieka. Chyba, że kierowca 

włączy hamulec silnikowy MX Engine 

Brake. Wówczas może zwiększyć siłę ha-

mowania, redukując biegi. Oprogramo-

wanie skrzyni zostało dostosowane do 

warunków jazdy w dalekich trasach. Dąży 

ona, aby silnik jak najczęściej pracował 

Zestaw Zestaw z kursemz kursem
XF105 ATe to droga na skróty do ekonomicznego zestawu na długie trasy. 
DAF zachęca w ten sposób nabywców, którzy mają mało czasu. 

DAF jest lubiany przez kierowców ze względu na przyjemne wykończenie. 
Flotowy model ATe nie odstaje pod tym względem od innych. 
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Zalety kabiny wynikają w dużej mierze 

z jej prostopadłościennego kształtu, nakre-

ślonego jeszcze w latach 80., gdy uważano, 

że tak jest elegancko i racjonalnie. Z punktu 

widzenia aerodynamiki lepiej, aby kabina 

była bardziej zaokrąglona. W ramach stop-

niowej modernizacji inżynierowie popra-

wili jej kształt, nie naruszając zrębów kon-

strukcji. Ponadto ATe ma zestaw owiewek 

i osłon, które poprawiają opływ powietrza 

wokół zestawu. Sama ich obecność nie gwa-

rantuje jednak dobrych efektów. Kierowca 

musi zadbać o prawidłowe ich ustawienie. 

Dotyczy to zwłaszcza defl ektora na dachu. 

DAF usunął również daszek przeciw-

słoneczny, a duże lusterko nad przednią 

szybą zastąpił kamerą w małej, opływowej 

obudowie. 

Trzyma się ciepło

Podobnie jak w innych, współczesnych 

ciężarówkach podczas jazdy po autostra-

dzie w DAF-ie słychać raczej szum po-

wietrza wokół zestawu niż pracę silnika. 

Udany diesel z serii Paccar MX został „wy-

gładzony” przez konstruktorów. Uzyskał 

wyższą sprawność, co szczęśliwie współgra 

DAF FT XF105.460 EEV

Dmc (t) .................................................................................................................................18
Masa własna (t) ..................................................................................................................6,7
Rozstaw osi (mm) ............................................................................................................3800
Typ silnika ........................................................................................................ Paccar MX340
Liczba i układ cylindrów ...................................................................................................... R6
Pojemność (dm3) ..............................................................................................................12,9
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .........................................................460/340/1500÷1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ......................................................2300/1000÷1410
Skrzynia biegów............................................. zautomatyzowana AS Tronic Lite, 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej .....................................................................................2,69:1
Przeglądy ......................................................................................................... co 150 000 km
Gwarancja ........................................................................................................................1 rok

Zbigniew Kołodziejek
Marketing Manager DAF Trucks Polska

My się tym zajmiemy
Specyfikacja ATe to podpowiedź dla klienta, jak konfigurować po-
jazd, żeby był bardziej oszczędny i efektywny, ponieważ marże 
w transporcie są kształtowane pod silną presją, dochodzi wysoka cena 
paliw i wzrost kosztów eksploatacji w związku z opłatami za drogi. Do-
datkową pomocą jest bezpłatne szkolenie kierowców jako element ca-
łościowego spojrzenia na efektywność transportu. Ponadto przy olbrzy-
miej konkurencji na rynku transportowym i wielkiej liczbie ofert, firma 

transportowa musi mieć czas, aby budować relacje ze swoimi klientami. Aby się z nimi kon-
taktować, sprzedawać swoje usługi. Nasza oferta zmierza ku temu, aby tabor przewoźników 
był bardziej efektywny, a oni sami mogli skupić się na działalności swojej firmy.
Służą temu również oferowane przez nas kontrakty serwisowe. Mogą być nimi objęte nie 
tylko nowe pojazdy, ale również te, które są już w użytku. Co roku sprzedajemy dwa razy 
więcej kontraktów niż w roku poprzednim. W 2011 było nimi objętych 15% sprzedanych, 
nowych samochodów. Jeśli będziemy w stanie objąć 40% całkowitej sprzedaży kontraktami 
serwisowymi, uznam, że nasza oferta dotarła tam, gdzie powinna. 
W postaci modeli ATe oddajemy użytkownikom sprawdzone produkty i usługi. Jestem prze-
konany, że właśnie ta wersja pozwoli nam zrealizować nasze cele sprzedażowe tzn. prze-
kroczenie 20% udziału w rynku. 

w zakresie obrotów gwarantującym naj-

niższe zużycie paliwa. W praktyce ozna-

cza to, że zmieniała ona bieg na wyższy 

tak szybko, jak to możliwe. Nie przeszka-

dza jej w tym „szybkie” przełożenie tyl-

nego mostu 2,69, które gwarantuje z kolei 

niskie obroty silnika przy prędkościach 

podróżnych. Ostatni bieg, „dwunastka” 

jest biegiem bezpośrednim. Ogranicznik 

ustawiono na 85 km/h. 

Na koła założono opony Goodyear typu 

LHS2+ z przodu i LHD2+ z tyłu w roz-

miarze 315/70R 22,5. Odznaczają się one 

niskimi oporami toczenia i są zalecane do 

pracy w ruchu długodystansowym. 

Producent zadbał więc, aby w ramach 

przyjętych standardów samochód nie nad-

używał zasobów fi nansowych użytkowni-

ka i paliwo spijał przez słomkę. 

Kanty mniej groźne

DAF jest od lat ceniony za wygodne ka-

biny. Wersja Space Cab, niegdyś najwięk-

sza, dziś druga co do wielkości w gamie 

fi rmy, może w pełni zadowolić kierow-

cę. Tablica rozdzielcza jest kompaktowa, 

a środkowa część z łagodnymi zaokrągle-

niami wysuwa się w głąb kabiny na tyle, że 

wygodnie można do niej sięgać, siedząc 

na leżance. Jednocześnie nie przeszkadza 

w wygodnym poruszaniu się. Tunel silni-

ka wznosi się na 15 cm. Od dachu dzielą 

go 173 cm z haczykiem, od podłogi ka-

bina mierzy 188,5 cm wysokości. Nowe 

pokolenia kierowców są coraz wyższe 

i nie każdy będzie się mógł wyprostować, 

jednak przebranie się nie powinno być 

kłopotliwe. Poza tym nie ma tego złego, 

co by… Zimą mniejsza kabina szybciej 

się nagrzewa. Dolna leżanka ma w naj-

szerszym miejscu 81 cm. Jej długość to 

210 cm. Górną wyposażono w poręcz 

i drabinkę o szerokich stopniach. Schow-

ki nad przednią szybą są obszerne i mają 

regularny kształt. 

Naczepa kurtynowa Kässbohrer ma wyposażenie, które 
chroni ją przed uszkodzeniami podczas codziennej eksplo-
atacji. Np. wzmocnioną ścianę przednią i odboje rolkowe.

Koło zapasowe naczepy można 
opuścić i unieść za pomocą 
prostego, wygodnego mechanizmu.

System mocowania ładunku składa się z listwy 
z otworami i wyciąganych uchwytów, do których 
można zaczepić pasy lub łańcuchy. 
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z wyższą kulturą pracy. Inżynierowie zajęli 

się „sytuacją normalną”, gdy silnik pracu-

je w średnim zakresie obrotów, wykorzy-

stując 40÷60% możliwości. Temperatura 

oleju została zwiększona o 5°, a na kolek-

torze wydechowym i części turbosprężarki 

znalazła się izolacja. „Dogrzanie” silnika 

spowodowało, że zarówno układ smaro-

wania, jak i sprężarka pracują bardziej 

efektywnie w przeciętnych warunkach. 

Opory wewnętrzne w silniku są mniejsze, 

a pompa olejowa pracuje z mniejszą in-

tensywnością. Gorętsze gazy dostające się 

do turbosprężarki zwiększają jej prędkość, 

zatem polepsza się napełnienie cylindrów. 

W efekcie spada zużycie AdBlue oraz pa-

liwa. Producent ocenia, że udoskonalony 

silnik może spalić do 3% mniej oleju napę-

dowego niż poprzednio. 

W ramach pakietu ATe oferowany jest 

system automatycznie wyłączający silnik 

pracujący na biegu jałowym. 

W sumie

Szereg przemyślanych detali składa się 

również na wysoką użyteczność naczepy 

Kässbohrer. Wzmocniona od wewnątrz 

blachą stalową przednia ściana oraz rolko-

we odbojniki z tyłu należą do standardu. 

Dzięki nim pojazd odznacza się podwyż-

szoną odpornością na uszkodzenia, wyni-

kające z pośpiechu czy nieuwagi. Wygodne 

zapięcie pozwala sprawnie zabezpieczyć 

kurtynę po załadunku. Pod plandeką, 

wzdłuż krawędzi podłogi biegną profi le z 

otworami i uchami, które stanowią cześć 

systemu mocowania ładunku. Można do 

nich mocować pasy przytrzymujące towar. 

Z prawej strony znalazła się zamykana na 

klucz skrzynia z przegrodami, gdzie moż-

na odłożyć pasy lub łańcuchy. Rozłożona 

pokrywa skrzyni może pełnić funkcję 

podręcznego stolika. Za zespołem osi jest 

uchwyt na koło zapasowe. Pozwala wy-

godnie opuszczać koło do poziomu jezdni 

i mocować je z powrotem. Naczepa miała 

osie SAF i ogumienie Goodyear LHT. 

Poza rozwiązaniami oszczędzającymi

zużycie paliwa, ciągnik miał inne ak-

cesoria przydatne w dalekiej podró-

ży: tempomat ACC, układ ostrzegają-

cy przed kolizją z pojazdem z przodu 

FCW, a także zamek Night Lock, ryglu-

jący obie pary drzwi. Zabrano mu nato-

miast koło zapasowe, co ujęło mu parę 

kilogramów. Niemniej obręcze kół po-

zostały stalowe, a aluminiowe zbiorni-

ki paliwa mają łączną objętość 1190 l,

zatem ATe nie jest wychudzonym „char-

tem”. W dużych fl otach liczy się nie tylko 

niska masa, ale również wytrzymałość, 

a maksymalny zasięg pozwala unikać tan-

kowania w drogich krajach. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Mechanizmy sterowania zautomatyzowaną skrzynią biegów: pokrętło oraz dźwigienka, która 
włącza również hamulec silnikowy. AS Tronic Lite pozwala ręcznie przełączać bieg do 30 km/h. 

Na swoim stoisku Kässbohrer zapre-
zentował dwie naczepy: kurtynową oraz 
niskopodwoziową. Ta ostatnia w seryjnej 
produkcji może być trzy-, cztero- lub pię-
cioosiowa. Dodatkowo na wyposażeniu 
może mieć rampy lub osie skrętne. W opcji 
znajduje się również wersja poszerzana po 

300 mm na stronę oraz rozciągana co 0,5 m
łącznie o 6 m, co pozwala uzyskać całko-
witą długość pojazdu na poziomie 20 m.

Podłogi naczep wykonywane są ze 
sklejki wodoodpornej o wysokiej wytrzy-
małości, która przenosi obciążenia 7,2 
tony nacisku na oś wózka widłowego. 

W naczepach Käss-
bohrer stosowane są 
osie SAF lub BPW 
(w przypadku naczep 
zbiornikowych). Kie-
rowcy doceniają też 
wygodne w obsłudze 
kosze na koła zapa-
sowe. Każda naczepa 
wyposażana jest w peł-
ne błotniki z lamelami 
przeciwrozbryzgowy-
mi. Producent stosuje 

tylko komponenty uznanych marek, m.in. 
pneumatyka Wabco, układy elektryczne 
Aspock, kłonice Hestal, dachy przesuwne 
Edscha Lite 72, opony Goodyear lub Brid-
gestone oraz na życzenie Michelin. 

Zarówno wzmocnienie blachą przedniej 
ściany, jak i odboje rolkowe z tyłu nacze-
py pozwalają odpowiednio zabezpieczyć 
miejsca, które są szczególnie narażone na 
uszkodzenia mechaniczne.

Na stoisku Timex prezentował również 
ofertę emitenta kart paliwowo-serwiso-
wych UTA, który ma za sobą już blisko 
50 lat doświadczenia w zakresie opłat bez-
gotówkowych dla flot samochodowych. 
Karta UTA pozwala na zakup wszelkich 
towarów i usług niezbędnych kierowcy 
w drodze – począwszy od paliwa, przez 
opłaty drogowe, a na serwisie kończąc. ▐

Fot. Kässbohrer

Kässbohrer na TransBaltica
Timex S.A., generalny importer naczep Kässbohrer nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, 
Łotwie i w Estonii, wziął udział w międzynarodowej wystawie TransBaltica 2012 w Wilnie.
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Michał jesteś pilotem, ale innego ro-

dzaju. Pilotujesz samoloty… Skąd 

wziął się plan na udział w Dakarze?

MW: Prawdziwy facet musi mieć jakieś 

wyzwania w życiu. A ja lubię wyzwania. 

Uważam, że powinniśmy sobie stawiać 

nowe cele i to jest jeden z nich. W rajdy 

wciągnęła mnie Dominika (od red. Do-

minika Tajner, od 30.06.2012 r. żona Mi-

chała Wiśniewskiego), zagrałem w hokeja 

w drużynie rajdowców, potem pojechałem 

w rajdzie „Barbórka” z Andrzejem Wodziń-

skim, następnie było Ferrari z Sergio Azzini 

i to jest kolejny etap. Na pewno łatwo nie 

będzie, ale dam radę. Gdy powiedziałem 

Dominice, że mam szansę pojechać w Da-

karze, odpowiedziała, że wyjdzie za mnie!

Kto wpadł na pomysł, żeby pojechać 

razem?

MW: Propozycja wyszła w zasadzie od 

Grześka. On słyszał, że ja wpadłem po uszy 

i bardzo chcę. Pomyśleliśmy również, że 

byłoby fajnie zrobić coś dla rozpropago-

wania rajdów. Gdyby nie parę znanych 

Jestem uparty. Dam radę!
Zostało pół roku do Rajdu Dakar 2013. To dużo i mało zarazem. Dla teamu Grzegorza Barana 
będzie to czas wytężonej pracy. W tym składzie startują po raz pierwszy. Michał Wiśniewski, 
znany wokalista, jako pilot i Dariusz Żyła jako mechanik.

Od lewej: Grzegorz Baran – kierowca, Dariusz Żyła 
– mechanik, Michał Wiśniewski – pilot.

nazwisk, które przewijają się w mediach, 

w ogóle nic byśmy na ten temat nie wie-

dzieli. Więc jeżeli moja osoba może się 

przyczynić do upowszechnienia tego spor-

tu, to myślę, że warto. 

Grzegorz, jak to się stało, że zaprosiłeś 

Michała do teamu?

GB: To był przypadek. Szukałem pilota 

i dowiedziałem się od znajomego, że 

takim pilotem latającym jest Michał. 
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Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i je-

steśmy.

A jak było z Darkiem?

GB: Obserwowałem go w tym roku na 

Dakarze. Spełnił wszystkie oczekiwania 

swojego pracodawcy, więc go podkupiłem 

(śmiech).

Michał, rozpocząłeś już przygotowania?

MW: Mam za sobą pierwszą część, zwią-

zaną ze stroną psychologiczną, teraz mu-

szę przystąpić do przygotowań pod kątem 

kondycji fi zycznej. Oczywiście nie jest dla 

Michał, czy ktoś profesjonalnie się 

tobą zajmuje? Masz osobistego trene-

ra, który ustawi ci program ćwiczeń 

fi zycznych?

MW: Współpracujemy z Gravitanem, to 

jest jedna z najlepszych siłowni, oni mają 

zadbać o moją kondycję. Trochę mnie to 

przeraża, bo mówiąc szczerze, jeszcze tak 

nie pracowałem.

Nie boisz się, że kondycyjnie nie dasz 

rady?

MW: Nie, ja się nigdy nie poddaję. Je-

stem bardzo uparty. Myślę, że taki wy-

Jakie są w takim razie twoje wrażenia? 

Pierwszy raz chyba jest zawsze niespo-

dzianką?

DŻ: Jadąc tam myślałem, że wiem 

wszystko. Niestety, na miejscu okazało 

się, że niewiele. Że nic nie jest takie, jak 

miało być.

Co najbardziej cię zaskoczyło?

DŻ: Że to jest naprawdę trudny rajd. 

Gdy ktoś opowiada o Dakarze, to nie przy-

swajamy wszystkiego. Wydaje nam się, że 

to jest podkoloryzowane pod publikę. Że 

słuchamy opowieści wyssanych trochę 

z palca. Jednak na miejscu okazuje się, że 

rzeczywistość jest jeszcze gorsza.

W tym roku nie brałeś udziału w rywa-

lizacji. Czy to oznacza, że w przyszłym 

będzie jeszcze ciężej?

DŻ: Na większość rajdów jeżdżę jako za-

wodnik, natomiast po Dakarze doceniłem 

bardziej pracę mechaników. Nie wiem, czy 

można powiedzieć, że załoga ma gorzej. 

Wydaje mi się, że dużo cięższe warunki 

» Gdy powiedziałem Dominice, że mam szansę pojechać 
w Dakarze, odpowiedziała, że wyjdzie za mnie! «

mnie problemem zagranie czterogodzin-

nego koncertu, ale trzeba sobie zdawać 

sprawę, że Dakar to nie to samo. Jestem 

pewny, że podołam, bo nigdy się nie pod-

daję. Wiem, że będzie ciężko. Czeka mnie 

trzy razy w tygodniu siłownia, raz w ty-

godniu tenis, rower, piłka, jazda konna, 

wszystko po to, żeby później wytrzymać. 

Zaczynam od 1 lipca.

Grzegorz, a jak to wygląda u ciebie?

GB: Ja przygotowuje się, odpoczywając. 

Tak naprawdę to głównie siłownia i rower. 

MW: Rajd Dakar odbywa się w dużym 

stopniu w głowie. Więc pod tym kątem 

też warto się przygotować. Gdy tyle 

czasu spędza się razem, w tak trudnych 

warunkach, trudno jest uniknąć niecen-

zuralnych słów, czy obrażania się na sie-

bie, ale najważniejsze jest, żeby dojechać 

wspólnie do mety. Jak ktoś już się godzi 

razem wystartować, to musi wytrwać do 

samego końca.

jazd nie musi być skazany na porażkę. 

Oczywiście są tacy, którzy nie wierzą we 

mnie, ale jak już coś robię, to od A do Z. 

Nie było jeszcze takiej sytuacji, żebym 

wyznaczył sobie jakiś cel i mu nie podo-

» Na mechanikach ciąży strasznie duża 
odpowiedzialność. Muszą dziennie pokonać 500–600 km. 

Całą noc nie śpią, poczym wsiadają do samochodu 
i jadą kolejne setki kilometrów. «

łał. Wszystko jest kwestią samozaparcia. 

A jak ja sobie coś postanowię, to dopro-

wadzam to do końca. 

Darek, który to jest twój Dakar?

DŻ: Drugi. W tym roku brałem 

w nim udział po raz pierwszy. Jechałem 

w ekipie serwisowej, więc w samej rywali-

zacji nie uczestniczyłem.

musi znosić serwis. Robią tyle samo kilo-

metrów, ale jak dojadą do parku serwiso-

wego, to nie mają czasu na odpoczynek. 

Do rana naprawiają samochody. Załoga 

w tym czasie idzie spać. 

Na mechanikach ciąży strasznie duża 

odpowiedzialność. Muszą dziennie po-

konać 500–600 km. Całą noc nie śpią, po 

czym wsiadają do samochodu i jadą kolej-

ne setki kilometrów. To ogromne wyzwa-

nie. Ludziom się wydaje, że wsiada się do 

ciężarówki i przejeżdża. A to jest naprawdę 

ciężka praca.

Mimo wszystko zawodnicy też chyba 

nie mają lekko?

DŻ: Czołówka dojeżdża do obozu koło 

godziny 18. Grupa, która w miarę szyb-

ko jeździ kończy o 21. Jeżeli pojawi się 

jakikolwiek problem na trasie, zjeżdżasz 

o 3 w nocy. I trzeba o 8 wystartować. Masz 

5 godzin, żeby się umyć, coś zjeść i rano 

też trzeba wcześniej wstać. Tak naprawdę 

śpisz 3 godziny. Pierwszego dnia jest ok, 

drugiego też, ale piątego? Dziesiątego? 

Czternastego? Ludzie się przewracają. 

Przychodzi załamanie…
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O, to całkiem niedawno. Grzegorz to 

będzie twój dziewiąty Dakar. Co jest 

najtrudniejsze w tym rajdzie?

GB: Trudno powiedzieć. Każdy był inny, 

każdy zaskakiwał w innym momencie. 

Organizatorzy potrafi ą zadbać o to, żeby 

te rajdy nie były nudne. Myślę, że w przy-

szłym roku najtrudniejsze będą pierwsze 

trzy dni, ponieważ Peru jest nieobliczalne. 

Na pewno będzie miła atmosfera. W sa-

mochodzie nie mamy radia, ale śpiewanie 

jest już zapewnione. 

Czego najbardziej się obawiasz przed 

tym rajdem? Co was czeka?

GB: Długie trasy, mnóstwo piachu, 

pustynia, olbrzymie wydmy. Peru jest 

miejscem, gdzie piach i wydmy są nie-

przewidywalne. Atakama jest najwięk-

szą pustynią, najtrudniejszą na świe-

cie, ale daje się przewidzieć. Są tam 

wysokie wydmy, ale można ocenić, czy 

piach jest miękki czy twardy. No i Ar-

gentyna z OS-ami (odcinki specjalne) 

WRC, gdzie trzeba ścisnąć pośladki 

i jechać bardzo szybko. Dakar co roku jest 

inny i są nowe wyzwanie. W przyszłym 

roku będzie też wyzwaniem dla mediów 

– jedzie z nami gwiazda…

To po co się to robi?

DŻ: Myślę, że dla adrenaliny.

Michał, czy twoja wiedza z pilotażu 

nabyta na potrzeby latania wystarczy, 

czy musisz się jeszcze poduczyć?

MW: Absolutnie. Przede wszystkim 

na Dakarze jedzie się bez wcześniej-

szego zapoznania z terenem, według 

książki drogowej, a to wymaga precyzji. 

Ja jestem bardzo dokładny. Jak wsia-

dam do samolotu, wszystko sumiennie 

sprawdzam, punkt po punkcie odha-

czam kolejne pozycje, więc myślę, że 

i w tym wypadku dam radę. Oprócz tego 

pilot musi być dla kierowcy wsparciem. 

Musi się go nauczyć, ponieważ każdy 

ma swoje indywidualne przyzwyczajenia 

i wymagania. My dużo ze sobą rozmawia-

my o tym, jak ma wyglądać nasza współ-

praca podczas rajdu i mam nadzieję, że 

nie zawiodę oczekiwań Grześka.

GB: Michał jest bardzo konkrety, upo-

rządkowany. On chciałby checklist’y. A tu 

DŻ: Trenuję Kung-Fu. To daje dużo wię-

cej niż siłownia. Dodatkowo jeszcze cho-

dzę na basen. To załatwia sprawę.

Jak zaczęła się twoja przygoda z rajda-

mi?

DŻ: Siedziałem na Allegro i przegląda-

jąc oferty z samochodami, wypatrzyłem 

Isuzu Troopera. Powiedziałem do żony: 

» Odbyłem z Michałem męską rozmowę 
i wyjaśniłem mu, że mnie nie interesuje startowanie 

z celebrytą na pokładzie. Ja potrzebuję partnera 
do najtrudniejszego rajdu na świecie. «

musi być trochę zabawy, trochę szaleń-

stwa. Nie da się tego sprowadzić do szablo-

nu. Ale Michał szybko chwyta, o co chodzi. 

Opowiadam mu, co mnie denerwowało 

u dotychczasowych pilotów, on sobie to 

zapisuje, a czy się zastosuje, to sprawdzimy 

w praktyce.

Michał, czego najbardziej obawiasz się 

na Dakarze?

MW: Generalnie boję się o swoją kon-

dycję. Decydując się na to, chyba do koń-

ca nie zdawałem sobie sprawy, co mnie 

czeka. Dopiero jak pojechałem na prezen-

tację, jak porozmawiałem z chłopakami, 

to dotarło do mnie, że całe to przedsię-

wzięcie wymaga ogromnego poświęcenia, 

a przede mną 5 miesięcy intensywnych 

przygotowań.

Darek, a jak ty przygotowujesz się do 

tej przygody?

DŻ: Niewiele muszę zmieniać w swoim 

dotychczasowym trybie życia. Cały czas 

się ścigamy, cały czas trenujemy. Nie zna-

lazłem się tu przypadkowo.

No tak, ale rozmawiamy o tym, jak 

specyfi czny jest Dakar. Czy masz jakiś 

program, który właśnie do tego startu 

ma cię specjalnie przygotować? 

„a może byśmy kupili sobie taki samo-

chód i pojeździli nim na rajdy?”. Szybko 

się zgodziła, zaraz był jakiś rajd – pa-

miętam, bo był wyjątkowy, odbywał się 

8 marca i nazywał „Babski Rajd”. Potem 

za 2 tygodnie był następny i wtedy okaza-

ło się, że Trooper nie spełnia już naszych 

wymagań. Znowu Allegro i następny sa-

mochód.

Kiedy to było?

W 2007 roku.
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MW: Zaraz, zaraz, nie jadę jako pa-

kunek!

GB: Odbyłem z Michałem męską rozmo-

wę i wyjaśniłem mu, że mnie nie interesuje 

startowanie z celebrytą na pokładzie. Ja po-

trzebuję partnera do najtrudniejszego rajdu 

na świecie. Michał zawahał się, zastanowił 

i odpowiedział, że zrobi wszystko, co potrze-

ba i przygotuje się odpowiednio, ponieważ 

jechanie w takiej roli też mu nie odpowiada. 

Chce być pełnoprawnym członkiem załogi.

MW: Wspólny wyjazd na Dakar to nie 

może być decyzja podjęta ad hoc. Ona wy-

maga wielkiego zaufania do drugiego czło-

wieka. Oglądając relacje z Dakaru, można się 

odrobinę przestraszyć. A ja ufam Grześkowi 

i mam do spełnienia swoje zadanie. Do Peru, 

Chile czy Argentyny mogę sobie pojechać 

na wakacje, niekoniecznie brać udział w ta-

kim ekstremum. Ale chcę być nawigatorem 

i przeżyć prawdziwą przygodę. Mimo że pi-

lot jest często takim człowiekiem: „przynieś, 

podaj, pozamiataj”, ja chętnie tę rolę spełnię 

i postaram się, żeby oni poczuli się komfor-

towo. Oby mi się to udało.

Ile trwa Dakar?

GB: 15 dni w tym jeden dzień przerwy. 

Do przejechania mamy około 10 tys. km. 

» Mimo że pilot jest często takim człowiekiem: 
„przynieś, podaj, pozamiataj”, ja chętnie tę rolę spełnię 

i postaram się, żeby oni poczuli się komfortowo. 
Oby mi się to udało. «

Organizator jeszcze do końca nie ujawnił 

tras.

Gdzie nocujecie, jak wygląda toaleta 

codzienna, czym się żywicie podczas 

takiego rajdu?

GB: Nocujemy przeważnie w namiotach 

na biwakach lub w koi na samochodzie. 

Czasami śpimy w hotelu. Wtedy można 

się wykąpać, a nawet pospać w wannie. 

Od czasu do czasu jest też „dzień dziecka”, 

wtedy się nie myjemy.

Dziennie zużywamy około 6 l płynów na 

osobę. To są specjalne napoje, które dostar-

MW: Myślę, że istotną rzeczą jest to, że 

trzech facetów musi wytrzymać ze sobą 

na tej małej powierzchni. Grzesiek mówi 

dużo i głośno, więc już są pewne plany, jak 

go uciszyć (śmiech).

GB: Ale Darek odzywa się rzadko, 

więc się zbilansuje. Na 4 m2, razem przez 

15 dni. To jest prawdziwe wyzwanie. Żeby to 

się udało, trzeba się lubić. Ja Michała i Dar-

ka bardzo lubię, więc myślę, że to wszystko 

się uda. Jak jest 100% gadatliwości, to my 

mieścimy się w tych 100%. Co prawda mo-

ich jest 50, Michała 40 a 10 Darka.

Grzegorz, czy mógłbyś trochę opowie-

dzieć o ciężarówce, którą startujecie?

GB: Jedziemy MAN-em TGA w wersji 

rajdowej, przygotowanym przez fabrykę 

specjalnie na rajd Dakar. Do dyspozy-

cji mamy 680 KM. Napęd na cztery koła. 

MAN Motor Sport co roku wprowadza 

modyfi kacje i niestety nie zawsze o nich 

informuje, ale myślę, że damy radę. Będą 

drobne zmiany w zawieszeniu. Z sa-

mochodem nie powinniśmy mieć więk-

szych problemów. Auto już się spraw-

dziło. Przejechałem nim trzy Dakary, Ar-

gentyna – Chile. Teraz czeka nas nowe wy-

zwanie. 

czają energii, soli mineralnych, niezbęd-

nych witamin. Tam, żeby organizm prawi-

dłowo funkcjonował, trzeba dużo pić.

Z jedzeniem nie ma problemów. Orga-

nizatorzy zapewniają catering. Trzeba je 

jednak ograniczać, ponieważ jak się za dużo 

zje, to potem jest ciężko podczas jazdy. 

Kto będzie wam pomagał serwisować 

samochód?

Punktem pierwszej pomocy na pokładzie 

jest Darek. Cały serwis po OS-ie zapewni 

nam ekipa MAN Motor Sport. Jest to bardzo 

wygodne rozwiązanie choćby z tego powodu, 

że oni obsługują 6 samochodów. Jak zjeżdża-

my z odcinka jako np. trzeci, to oni już wie-

dzą, jaka awaria mogła się nam przydarzyć. 

Czego wam życzyć?

GB: Szczęścia. 

DŻ: Żebyśmy dojechali.

MW: Żeby więcej się mówiło na temat 

rajdów, ciągle za mało się o tym słyszy. 

A szkoda.

Tego wam życzę. Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

W momencie oddawania numeru do druku, 
Michał Wiśniewski poinformował, że wykryto 

u niego nowotwór. W tej sytuacji, może się okazać, 
że mimo wielkiego zapału,  będzie musiał na jakiś 

czas odłożyć plany związane z Dakarem. 
Trzymamy kciuki i życzymy zdrowia. 

               REDAKCJA
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Schmitz Cargobull nauczony tym 

doświadczeniem, postanowił po-

łożyć większy nacisk na produkcję 

zabudów izotermicznych i chłodniczych. 

W tym roku uruchomiono projekt Schmitz 

Baltic, w ramach którego są produkowane 

właśnie zabudowy, przyczepy z obrotnicą 

i przyczepy centralnoosiowe, chłodnicze 

i izotermiczne. Aby uprościć procedury 

związane z realizacją zamówień, posta-

nowiono wykorzystać moce przerobowe 

fabryki Schmitz Cargobull Baltic UAB 

w Panevėžys, na Litwie. 

Sprawdzone patenty

Przystępując do tego projektu fi rma 

EWT Truck & Trailer, przedstawiciel 

Schmitz Cargobull, oszacowała polski ry-

nek. Z zebranych przez EWT informacji 

wynika, że w roku 2011 sprzedano u nas 

700 zabudów furgonowych na podwo-

ziach o dmc 12 t i więcej. Według danych 

IBRM Samar w ubiegłym roku nabywców 

znalazło 47 przyczep furgonowych o dmc 

16 t i więcej. Według EWT liczba ta może 

być większa i wynosić ok. 100 szt. Różni-

ca wynika ze sposobu tworzenia statystyk. 

Wiadomo, że w 2011 r. zarejestrowano 180 

platform przygotowanych pod zabudowy, 

a więc wśród nich były również izotermy 

i chłodnie. 

Schmitz jest zainteresowany produkcją 

zabudów izolowanych termicznie na po-

jazdach o dmc zaczynającej się od 12 t. Tak 

skonstruowana oferta ma swoje uzasad-

nienie w dotychczasowym portfolio fi rmy. 

Producent opracował mocną konstrukcję, 

która w przypadku mniejszych podwo-

zi miałaby zbyt wysoką masę. Zabudowy 

Schmitza są samonośne. Rama pośrednia 

jest montowana modułowo i skręcana. 

Przed korozją chroni ją powłoka cynkowa.

Podłoga w kształcie wanny zrobiona jest 

z blachy aluminiowej, co pozwala obniżyć 

masę własną zabudowy oraz wydłuża jej 

trwałość. Aluminium nie pęka, jak wylew-

ka, czyli eliminuje dyfuzję pary wodnej do 

środka i wzrost masy w wyniku uszkodzeń. 

W zależności od pojazdu dopuszczalny na-

MocneMocne  
uderzenieuderzenie

Kryzys lat 2009–2010 dał wielu firmom do myślenia. Okazało się, że taką sytuację na rynku 
są w stanie przetrwać najmocniejsi, a siłę można czerpać z dywersyfikacji produktów.

Zestaw składający się z pojazdu i przyczepy można połączyć w taki 
sposób, aby podczas rozładunku nie trzeba było wypinać przyczepy. 
W tym celu rozkładany jest pomost, po którym może przejechać 
wózek widłowy. Rozwiązanie takie ułatwia pracę i skraca czas 
potrzebny na załadowanie lub rozładowanie całego zestawu.

Profile systemu do mocowania ładunku 
są wpasowane w panel, co ułatwia 
utrzymanie ładowni w czystości. Dodat-
kowo chłodnia może być wyposażona 
w haki do przewożenia mięsa.
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cisk na podłogę wynosi 5,5 do 7 t. Panele, 

z których budowane są izotermy i chłod-

nie wykonano w opatentowanej technolo-

gii formowania próżniowego. Ferroplast 

ma konstrukcję sandwiczową. Składa się 

z jednolitej, twardej pianki poliuretano-

wej, z dwóch stron zabezpieczonej warstwą 

blach. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo 

dobrą izolację. Zapobiega dyfuzji pary 

wodnej i przedostawaniu się ciepła do we-

wnątrz. Dzięki doskonałym właściwościom 

izolacyjnym można było o 12% zredukować 

grubość paneli. Dodatkowo metalowe war-

stwy są bardziej odporne na uszkodzenia 

i zwiększają trwałość pojazdu.

Zabudowa wykonana z ferroplastu 

spełnia również wymagania certyfi katu 

HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points) oraz ATP (Approved for 

transport of perishable foodstuff s). Listwy 

do zabezpieczania ładunku są wpasowane 

konstrukcyjnie w panel, co ułatwia utrzy-

manie czystości w naczepie oraz spełnia 

wymogi certyfi katu zabezpieczenia ładun-

ku wg normy DIN EN 12642 XL.

Zabudowy mogą być również wypo-

sażone w system podwójnego załadunku 

z szynami do zabezpieczenia ładunku 

w ścianie bocznej oraz profi le zamontowa-

ne na wysokości 1650 lub 2050 mm.

Chłodnię można łatwo przekształcić 

w pojazd dwutemperaturowy. Do tego 

celu służy centralnie zamykana, izolowana 

ściana działowa. Gdy nie jest potrzebna, 

można ją zamocować pod dachem, dzię-

ki czemu nie zajmuje miejsca. Zabudowa 

chłodnicza może być również dostosowa-

na do przewozu mięsa na hakach. Półtu-

sze są transportowane dzięki pięciu szy-

nom o średnicy 60 mm na aluminiowych 

konsolach rozmieszczonych w odstępach 

450 mm.

Co istotne pojazdy tej marki są dosto-

sowane do norm PIEK, co gwarantuje 

ich cichą pracę. Szczególnie jest to ważne 

w transporcie dystrybucyjnym, gdzie cię-

żarówki dowożą do sklepów artykuły spo-

żywcze nocą lub we wczesnych godzinach 

rannych, kiedy okoliczni mieszkańcy już 

lub jeszcze śpią.

Stawiają na jakość

Głównymi dostawcami zabudów fur-

gonowych są u nas takie fi rmy, jak: Au-

to-Chłodnia, Autonadwozia Matczak, 

Igloocar, Plandex i Lamberet. To z nimi 

Schmitz będzie walczył o udziały w ryn-

ku. Do 2016 roku fi rma chce zdobyć 18% 

rynku zabudów izotermicznych i chłodni-

czych, ze sprzedażą na poziomie 200 sztuk. 

Tak wyznaczony cel ma być osiągnięty 

dzięki wysokiej jakości oraz dopracowanej 

konstrukcji i wydłużonej trwałości ofero-

wanych produktów. Sprzedażą będą się 

zajmować wytypowani specjalnie do tego 

projektu handlowcy, co ma ułatwić lepsze 

dotarcie do zainteresowanych. W tym wy-

padku Schmitz nie liczy jedynie na duże 

fl oty. Ma nadzieję, że również małe fi rmy 

docenią jakość i będą chciały za nią zapła-

cić. A cena ma być dostosowana do na-

szych warunków. Jak zastrzega producent, 

będzie ona zbliżona do tej uzyskiwanej 

u polskich producentów, aczkolwiek trze-

ba się liczyć z małą korektą w górę. 

Z opinii zasięgniętej wśród potencjal-

nych klientów wynika, że są oni skłonni 

wydać ok. 2000 euro więcej na produkt 

z wyższej półki. Ta informacja stała się 

punktem wyjścia dla całego przedsięwzię-

cia. Idealnym miejscem do jego realizacji 

stała się fabryka w Panevėžys. Dzięki prze-

niesieniu produkcji na Litwę, uzyskano 

niższe koszty produkcji. Dodatkowo fa-

bryka obniżyła swoją marżę. W wyniku 

tych działań cena stała się bardziej atrak-

cyjna na naszym rynku. Dodatkowym 

czynnikiem rokującym powodzenie tego 

projektu jest zmiana zachowań konsu-

menckich. Jak zapewniają przedstawicie-

le EWT, skończyły się już czasy, gdy cena 

Schmitz Cargobull Baltic UAB, 
Paneve.žys, Litwa 

Nowoczesna fabryka, spełniająca naj-
wyższe standardy europejskie. Powstają 
tutaj naczepy, przyczepy i zabudowy fur-
gonowe oraz naczepy kurtynowe i skrzy-
niowe. Zakład eksportuje swoje produkty 
do krajów Europy Centralnej i Wschodniej 
(m.in. Rosja, Białoruś, Ukraina, Rumunia 
i Węgry) – 40%, Skandynawii – 20% oraz 
Europy Zachodniej i Południowo-Zachod-
niej (m.in. Polska, Niemcy, Hiszpania, 
Francja, Wielka Brytania i Włochy) – 40%.
Produkcja: 200 pojazdów tygodniowo, 
5 tys. rocznie.
Zatrudnienie: 270 osób.
Roczny obrót w mln euro w roku rozra-
chunkowym 2011/12: 75,9.

była czynnikiem decydującym przy zaku-

pie pojazdu. Coraz większe znaczenie ma 

jakość. Kiedyś klienci cieszyli się z nowego 

samochodu, dziś większą wagę przywiązu-

ją do tego, jakiej marki jest zabudowa i czy 

jej jakość spełni ich wymagania.

EWT chce też rozszerzyć współpracę 

z dostawcami podwozi ciężarowych, gdyż 

w dużej mierze to właśnie oni decydują 

o tym, kto zabudowuje pojazd. Obecnie 

fi rma rozpoczęła już realizację takiego 

programu ze Scanią i Mercedesem. Na 

podwoziach tych producentów zostaną 

zbudowane nadwozia furgonowe. Powsta-

ną pojazdy demonstracyjne, które w prak-

tyce będą przekonywać o swojej prawdzi-

wej wartości. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Po otwarciu całej ściany 
bocznej, listwy podporowe 
można dowolnie przesu-
wać, dzięki czemu nie 
przeszkadzają w pracy.

Panel warstwowy z ferroplastu nie 
przepuszcza pary i zapewnia doskonałą 
izolację. Dzięki metalowej warstwie 
ochronnej jest odporny na odpryski, 
i co niemniej istotne – utrudnia włamanie.

W Paneve
.
žys powstają również 

m.in. naczepy furgonowe z otwiera-
nym jednym lub dwoma bokami. 
Takie rozwiązanie znacznie 
przyspiesza proces za- i rozładunku.

Podłoga jest zrobiona 
w aluminiowej blachy ryflowanej. 
Dodatkowo ściany zabezpieczają 
boczne listwy przypodłogowe.

www.truck-van.pl
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Postulowane od lat zwiększenie dłu-

gości zestawów stało się w biurach 

konstrukcyjnych fi rmy Kögel fak-

tem. Wśród nowości szykowanych na 

tegoroczną, wrześniową wystawę w Ha-

nowerze są pojazdy, które wyróżniają się 

zdolnościami przewozowymi. 

Naczepa LongPlex jest rozwinięciem 

pomysłu, który doprowadził do powsta-

nia pojazdu Euro Trailer wydłużonego 

w porównaniu ze standardowym o 1,3 m.

W zwykłych warunkach LongPlex ma 

długość 13,1 m. Można ją jednak łatwo 

rozciągnąć z tyłu. Wówczas osiąga prawie 

14,5 m i może przetransportować dwa 

nadwozia wymienne o długości 7,45 m

każde lub dwa kontenery 20-stopowe. 

Naturalnie udźwignie również konte-

ner 40-stopowy. Jednocześnie spełnia 

wszystkie wymagania niemieckich prze-

pisów dotyczące promienia skrętu zesta-

wu oraz bezpieczeństwa (BO-Kraftkre-

is). Masa własna naczepy wynosi około 

5350 kg. Cały zestaw może osiągać masę 

całkowitą 39 500 kg. Jest alternatywą do 

ciężarówek z przyczepą, wykorzystywa-

nych obecnie do przewozu nadwozi wy-

miennych. 

Kolejną propozycją jest seria zestawów 

Kögel Long Truck utworzonych z trzy-

osiowych ciężarówek, wózków dolly oraz 

umieszczonych na nich naczep. Przezna-

czone są do przeprowadzenia praktycz-

nych testów drogowych. Kögel przygoto-

wał trzy warianty takich zestawów. Każdy 

z nich ma długość 25,25 m. W pierwszym 

wózek wyposażony jest w 9-tonowe osie 

SAF, z których pierwsza jest kierowana. 

Zestaw ten jest zgodny z niemieckimi 

przepisami o dopuszczalnym promieniu 

skrętu. Drugi wariant ma wózek ze sztyw-

no umocowanymi osiami Daimler. Aby 

zmieścił się w przewidzianym korytarzu 

i promieniu skrętu, ostania oś ciężarówki 

i naczepy musi być uniesiona. Firma zazna-

cza, że nie jest to w żaden sposób kłopotli-

we, ponieważ w związku z dopuszczalną 

masą całkowitą zestawu, nie wykorzystuje 

on w pełni dozwolonych nacisków na osie. 

Trzeci wariant jest skompletowany analo-

gicznie jak drugi. Jedyna różnica polega na 

tym, że dyszel wózka dolly biegnie nisko 

i jest zaczepiony głęboko pod zwisem cię-

żarówki, przez co ma inny tor jazdy na za-

kręcie. Co ważne, wszystkie części składowe 

zestawów są standardowymi produktami, 

które można zamawiać od zaraz. ▐

Michał Kij
Fot. Kögel

Rozciągana naczepa LongPlex. Po rozłożeniu osiąga 
długości blisko 14,5 m i może pomieścić dwa nadwozia wymienne, 

przez co stanowi zamiennik dla typowego zestawu z przyczepą.

Więcej na raz
Kögel konsekwentnie rozwija pojazdy, które wychodzą poza standard przyjęty 
w europejskim transporcie. Z myślą o ograniczeniu emisji spalin i zużycia paliwa opracowuje 
różne warianty zestawów o podwyższonych możliwościach przewozowych.

Zestaw 25,25 m w wariancie trzecim, z wózkiem dolly o dyszlu zamocowanym głęboko 
pod zwisem ciężarówki, pełniącej rolę ciągnika.
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Każdy, komu przyroda jest bliska, 

może skorzystać z oferty Valvoli-

ne. Nowy olej silnikowy NextGen, 

produkowany w dwóch wersjach: półsyn-

tetyczny 10W-40 do samochodów oso-

bowych oraz mineralny All-Fleet Extra 

NextGen 15W-40 do ciężarówek, produ-

kowany jest tak, aby jak najmniej szkodzić 

środowisku. 50% bazy olejowej użytej do 

jego wytworzenia pochodzi z recyclin-

gu. Jednak nie oznacza to, że jest gorszy. 

Wprost przeciwnie. Valvoline daje mu 

100% gwarancję jakości. Jego właściwo-

ści przewyższają specyfi kacje, wymagane 

przez wiodących producentów samocho-

dów, dotyczące wydajności, ochrony oraz 

żywotności smarowanych podzespołów. 

Jest także zgodny z normami ACEA doty-

czącymi emisji spalin. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, że pro-

dukcja oleju NextGen wymaga mniejszych 

nakładów energii oraz surowców natu-

ralnych, zmniejsza się także o 40% emi-

sja gazów cieplarnianych oraz kwaśnych 

produktów spalania powstających w trak-

cie utylizacji zużytego oleju silnikowego. 

Dzięki zastosowaniu bazy olejowej pocho-

dzącej z recyklingu oszczędzamy ropę naf-

tową dla przyszłych pokoleń. Wydobycie 

surowców naturalnych można ograniczyć 

o 48%. A te wszystkie czynniki zmniejszają 

o 20% wpływ na globalne ocieplenie. 

Jak to się robi?

Dobry olej w większości przypadków 

składa się z 85% bazy olejowej i 15% do-

datków, które podczas pracy silnika ulega-

ją zużyciu. Dodatki są odpadem i należy je 

utylizować. Natomiast 85% bazy nadaje się 

do rerafi nowania. Czyli można ją odzyskać 

i wykorzystać ponownie.

Odzyskiwana w procesie rerafi nacji baza 

olejowa jest oczyszczana i przygotowywa-

na do nowych zadań. Po odfi ltrowaniu zu-

żytych dodatków pozostaje baza olejowa 

gotowa do dalszej obróbki. Jak twierdzą 

przedstawiciele Valvoline, oleje powsta-

łe na wcześniej używanej bazie są lepsze 

i mogą wytrzymać większe obciążenia. Za-

wdzięczamy to najnowszym technologiom 

i bogatszym dodatkom, które wzbogacają 

bazę. Stare metody pozwalały tylko na od-

kwaszanie oleju bazowego, co nie umoż-

liwiało uzyskania odpowiedniej jakości 

bazy olejowej. Nowa technologia usuwa 

resztki wody, paliwa, zanieczyszczenia, 

cząstki metali oraz odświeża molekuły. 

Korzystając z tej technologii produkcji 

oleju, można zredukować nakłady zwią-

zane z poszukiwaniem i wydobywaniem 

ropy naft owej, gdyż w produkcji wykorzy-

stywany jest olej bazowy, który już został 

wydobyty i był na rynku. Zmniejszają się 

również koszty transportowania bazy ole-

jowej z miejsca wydobycia do miejsca rafi -

nacji, ponieważ zużyty olej skupowany jest 

na miejscu od użytkownika. 

W trosce o pokolenia

Słysząc o technologiach opierających 

się na odzyskiwaniu zużytych materiałów, 

zawsze zastanawiamy się, czy to się opła-

ca. Ile pochłania energii, czasu i pieniędzy. 

W tym przypadku koszt całego procesu 

produkcyjnego jest zbliżony, a powstały 

produkt nie jest gorszy od wytworzonego 

w sposób konwencjonalny. Proces rera-

fi nacji jest przyjazny środowisku, gdyż 

ogranicza emisje szkodliwych substancji 

do atmosfery. Warto również pamiętać, że 

jedna baryłka oleju może zanieczyścić np. 

300 boisk piłkarskich. A jeden litr skazić 

milion litrów wody. Skup zużytego oleju 

ogranicza nieodpowiedzialne zachowania 

i nie trzeba się martwić jego utylizacją. 

Obecnie takie oleje produkowane są tyl-

ko na bazie mineralnej i półsyntetycznej. 

Valvoline podkreśla, że posiada odpowied-

nią technologią do produkcji wszystkich 

klas bazy olejowej pochodzącej z recyklin-

gu, jednak na rynku jest za mało syntety-

ków, żeby można było produkować w pełni 

syntetyczny olej. 

Ekologiczny olej Valvoline kosztuje 

dokładnie tyle samo, co konwencjonalny 

olej silnikowy. Firma liczy, że na polskim 

rynku, podobnie jak na amerykańskim, 

konsumenci, mając do wyboru w tej sa-

mej cenie olej powstały z recyklingu 

i konwencjonalny, dokonają właściwego 

wyboru. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Valvoline

Do ostatniej 
kropli
Zamiast wydobywać ropę z pokładów Ziemi, 
skupują zużyty olej, rerafinują go i z tak uzyskanej bazy 
produkują kolejne litry w 100% wartościowego oleju 
silnikowego. W ten sposób Valvoline chroni naszą planetę, 
ograniczając zanieczyszczenie przez recykling.
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Coraz bardziej restrykcyjne egze-

kwowanie przepisów dotyczących 

ładowności sukcesywnie eliminuje 

przeciążanie ciężarówek. Producenci po-

jazdów, bardziej niż kiedykolwiek, zaczęli 

więc koncentrować swe wysiłki na mak-

symalnym obniżaniu masy własnej samo-

chodów, przyczep i naczep. W tej walce 

liczy się każdy kilogram, a skutecznym 

orężem są felgi aluminiowe, znacznie lżej-

sze od tradycyjnych stalowych.

Siła zalet

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje felg alu-

miniowych: odlewane i kute. Ich wspólną 

zaletą jest niska masa własna, bo przy 

zastosowaniu kompletu takich obręczy 

w ciągniku i naczepie, można zwiększyć 

ładowność zestawu nawet o 240÷300 kg. 

Jeśli pojazd jest obciążany do maksimum 

(np. cysterny, wywrotki przewożące cięż-

kie kruszywa), to koszty poniesione na za-

kup felg aluminiowych zwrócą się nawet 

w ciągu roku.

Kute obręcze aluminiowe wygrywają 

dodatkowo pod względem wytrzymało-

ści, która jest nawet 4-krotnie większa niż 

w przypadku stalowych albo aluminio-

wych odlewanych. Są one odporne na 

większość obciążeń udarowych, jakie 

mogą się zdarzyć podczas jazdy, np. wpad-

nięcie w głęboką dziurę czy najazd z dużą 

prędkością na ostry, wysoki krawężnik.

Aluminium ma trzykrotnie lepsze zdol-

ności przewodzenia ciepła niż stal. Dlatego 

tak powszechnie stosuje się je do budowy 

chłodnic samochodowych czy radiatorów 

montowanych na procesorach. Wszystkie 

felgi aluminiowe zapewniają więc znako-

mite rozproszenie ciepła, jakie powstaje 

w oponach czy elementach układu hamul-

cowego, co znacznie wydłuża ich trwałość, 

a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo 

jazdy.

Wygodna eksploatacja

Warto pamiętać, że koła należą do nie-

resorowanych części pojazdu, więc jeśli 

mają niższą masę własną, to oddziałują 

na zawieszenie ze znacznie mniejszą siłą. 

Obręcze aluminiowe skutecznie obniżają 

też moment bezwładności kół, co oczywi-

ście przekłada się na niższe zużycie paliwa, 

a także łatwiejsze przyspieszanie i hamo-

wanie pojazdu.

Nie tylko błysk!
Jeszcze do niedawna aluminiowe obręcze można było podziwiać tylko 
na tuningowanych ciężarówkach i cysternach. Obecnie są stosowane nawet w pojazdach 
budowlanych. Z czego wynika tak rosnąca popularność?

Kute felgi aluminiowe zapewniają kilkukrotnie większą 
wytrzymałość w porównaniu z obręczami stalowymi, dzięki czemu 
mogą być eksploatowane w najcięższych warunkach (górnictwo, 
leśnictwo itp.). Na zdjęciu felga Eco Wheel firmy BPW.

Największą i najbardziej rozpowszechnioną zaletą felg 
aluminiowych jest niższa masa własna (w porównaniu 
do obręczy stalowych prawie 2-krotnie), ale zapewniają 
one również lepsze odprowadzenie ciepła od opon 
i hamulców. Na zdjęciu felga XLite dystrybuowana 
przez firmę SAF-Holland.

www.truck-van.pl
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Nie bez znaczenia są też względy este-

tyczne, bo aluminiowe felgi poprawiają 

wygląd samochodu ciężarowego i dobrze 

świadczą o przedsiębiorstwie transpor-

towym. Koła aluminiowe nie wymagają 

malowania i stosowania kołpaków, a ich 

żywotność sięga nawet 20 lat. Zabezpiecze-

niem przed korozją w normalnych warun-

kach użytkowania jest naturalna pasywacja 

aluminium. Dodatkowe powłoki czy środki 

ochronne mogą okazać się niewystarcza-

jące tylko w przypadku np. bardzo silnego 

zasolenia albo kontaktu obręczy z odcho-

dami przewożonych zwierząt. Do utrzyma-

nia felg w pełnym blasku zwykle wystarcza 

myjka ciśnieniowa i łagodny detergent.

Felgi aluminiowe nie są stosowane tyl-

ko na pierwszy montaż, można je założyć 

praktycznie do każdej ciężarówki. W nie-

których przypadkach mogą być jedynie 

potrzebne inne szpilki i nakrętki. Warto też 

pamiętać, że w kołach aluminiowych są wy-

korzystywane inne zawory niż w stalowych. 

Produkcja

Kuta felga aluminiowa na początku pro-

dukcji jest zwykłym blokiem bardzo wy-

trzymałego i odpornego na korozję stopu 

aluminium. W prasie o nacisku 8 tys. ton 

jest uzyskiwany wstępny kształt obręczy, 

która następnie trafi a do obróbki cieplnej 

podwyższającej wytrzymałość. Kolejny 

krok to precyzyjna obróbka mechaniczna, 

dzięki której felga staje się idealnie okrągła 

i pozbawiona najmniejszego bicia promie-

niowego. W końcowym etapie produkcji 

następuje wiercenie otworów wentylacyj-

nych i instalacyjnych oraz obróbka wykoń-

czeniowa (szczotkowanie lub polerowanie). 

Dzięki procesowi kucia ziarnista struktura 

aluminium dostosowuje się do kształtu 

felgi. W ten sposób aluminiowe obręcze 

osiągają bezkonkurencyjną wytrzymałość, 

potwierdzoną najbardziej wymagającymi 

testami TÜV, JWL-T, LBF. Dla przykładu 

kute felgi aluminiowe fi rmy Alcoa wy-

trzymują obciążenie 71  200 kg, zanim ich 

krawędź zdeformuje się o 50 mm. W przy-

padku felgi stalowej takie odkształcenie na-

stępuje już przy obciążeniu 13 600 kg.

Obręcze aluminiowe znacząco polepszają wygląd pojazdu, 
nie korodują i są łatwe w utrzymaniu. Na zdjęciu felga Alcoa 
FrontRunner.

Katalogis net
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Zastosowania

Podczas tegorocznych targów Autostrada 

Polska można było odnieść wrażenie, że felgi 

aluminiowe to już standard w samochodach 

ciężarowych. Pojawiły się one nie tylko w na-

czepach plandekowych, ale również w nacze-

pach wywrotkach czy naczepach skrzynio-

wych. Coraz istotniejsza dla przedsiębiorców 

jest wydajność. Pojazd musi przynosić mak-

symalne zyski, nawet jeśli trzeba za niego za-

płacić więcej. Bardzo odciążoną naczepę, np. 

wykonaną z wytrzymałych gatunków stali, 

które pozwalają na ograniczenie grubości 

przekrojów, albo niemal w całości zrobioną 

z aluminium, trudno sobie wyobrazić ze sta-

lowymi felgami. Obręcze aluminiowe powoli 

stają się więc nie tylko drogim gadżetem, ale 

przede wszystkim praktycznym i łatwym do 

zastosowania rozwiązaniem, które zwiększa 

rentowność pojazdu. Choć jeszcze długo nie 

będą tak popularne jak w cysternach (w nie-

których krajach europejskich to ponad 80%), 

z każdym rokiem ich udział będzie coraz 

większy. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. BPW, K. Wójtowicz

Felgi aluminiowe zaczynają być powszechnie stosowane nie tylko w cysternach, 
ale również w innych pojazdach, w tym budowlanych. Swój wzrost popularności 
zawdzięczają, niskiej masie i większej wytrzymałość.

Teraz jeszcze więcej możliwości
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W szystkie felgi Alcoa powstają 

w procesie kucia, dzięki czemu ich 

wytrzymałość jest nawet cztero-

krotnie większa niż obręczy stalowych albo 

aluminiowych odlewanych. Ponadto są do-

stępne różne wykonania felg, odpowiednio 

dopasowane do każdych warunków eksplo-

atacji. 

Do najciekawszych z pewnością należą 

koła Dura-Bright, zapewniające znakomity 

wygląd przy minimalnych nakładach pracy. 

Dura-Bright to nie powłoka, lecz specjalna 

obróbka powierzchni, która staje się inte-

gralną częścią felgi. Tak zabezpieczona po-

wierzchnia nie jest narażona na odpryski, 

zdarcie czy korozję, co ma miejsce w przy-

padku stosowania tradycyjnych technolo-

gii. Obręcze Dura-Bright nie wymagają po-

lerowania, a do utrzymania nominalnego 

wyglądu wystarczy woda z mydłem.

Kolejny ciekawy produkt to felgi Du-

ra-Flange, poddawane procesowi obróbki 

Alcoa to niekwestionowany lider w produkcji felg 
aluminiowych, zarówno w Europie, jak i na świecie. 
Znajdują one zastosowanie w samochodach ciężarowych, 
przyczepach, naczepach oraz autobusach.

Kute felgi aluminiowe 
Alcoa zapewniają 

większą ładowność, 
a ich wytrzymałość na 

obciążenia doraźne jest 
kilkukrotnie większa 

niż obręczy stalowych 
czy aluminiowych 

odlewanych.

Felgi Alcoa WorkHorse są dedykowane branży budowlanej. Opracowując je, wyeliminowano otwory 
wentylacyjne, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do hamulców tarczowych.

Technologia Alcoa Dura-Bright zapewnia idealny 
wygląd obręczy przy minimalnym wysiłku i kosztach.

Oprócz 
kutych felg 

aluminiowych, 
Alcoa oferuje 

pełną gamę 
środków 

do łatwego 
czyszczenia 

obręczy.

Kompleksowe rozwiązania

tworzącej warstwę ochronną zapobiega-

jącą zużyciu kołnierzy obręczy. Dzięki 

temu mogą służyć nawet dwa razy dłużej 

niż inne felgi aluminiowe eksploatowa-

ne w  tych samych warunkach. Świetnie 

sprawdzają się w przypadku transportu 

ciężkich ładunków podatnych na prze-

mieszczenia, co powoduje tarcie obrzeża 

opony o kołnierz obręczy, np. kruszyw, 

cieczy, drewna.

W odpowiedzi na oczekiwania ryn-

ku Alcoa opracowała również specjal-

ne felgi WorkHorse, przeznaczone dla 

europejskich pojazdów budowlanych, 

wyposażonych w tarczowe mechanizmy 

hamulcowe. Zostały one zaprojektowane 

bez otworów wentylacyjnych, co chro-

ni klocki i tarcze przed wnikaniem pia-

sku i  żwiru. Nowatorskie rozwiązanie 

nie tylko poprawia wygląd pojazdu, ale 

również wpływa na wydłużenie okresu 

eksploatacji.

Uzupełnieniem oferty jest zestaw profe-

sjonalnych środków pielęgnacyjnych prze-

znaczonych do obręczy aluminiowych. Po-

zwalają one m.in. na łatwe usuwanie pyłu 

wytwarzanego przez hamulce tarczowe, 

eliminację warstwy oksydacyjnej i utrzy-

manie błyszczącej powierzchni. Można 

również nabyć specjalną szczotkę do pielę-

gnacji felg, a także głowicę polerską. 

Obręcze produkowane przez Alcoa są 

objęte 5-letnią gwarancją. Dystrybucją felg 

oraz środków pielęgnacyjnych w  Polsce 

zajmuje się fi rma PH Krysgum. Szczegóło-

we informacje na temat produktów Alcoa 

można też znaleźć na stronie internetowej 

www.alcoa.com/alcoawheels/europe/pl/

home.asp. Jest tam m.in. bardzo praktycz-

ny kalkulator pozwalający na szczegółowe 

obliczenie korzyści wynikających z zakupu 

obręczy aluminiowych tej marki. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Alcoa
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Do nagrzania kabiny w znaczący spo-

sób utrudniającego pracę i wypoczy-

nek nie potrzeba skrajnych upałów. 

Czasami wystarczy ostre słońce padające na 

szybę czołową. Sezon, w którym kierowca 

jest narażony na męczące temperatury nawet 

w naszym klimacie, trwa bardzo długo. To 

sprawia, że klimatyzacja w samochodzie 

przestaje być luksusem, a staje się niezbęd-

nym elementem wyposażenia. Problem 

wysokiej temperatury we wnętrzu kabiny 

nabiera szczególnego znaczenia w samo-

chodach ciężarowych, gdzie kierowca nie 

tylko pracuje, ale również odpoczywa. Za-

pewnienie odpowiedniego klimatu w czasie 

„pauzy” ma więc ogromny wpływ na jego 

późniejszą koncentrację, a co za tym idzie 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Praktycz-

nym sposobem na utrzymanie odpowiedniej 

temperatury we wnętrzu pojazdu są klimaty-

zatory postojowe, dostępne w różnych wer-

sjach najlepiej odpowiadających konkret-

nym wymaganiom i warunkom zabudowy.

Niezależnie

Nadrzędną zaletą klimatyzatorów po-

stojowych jest możliwość pracy przy 

wyłączonym silniku pojazdu. W przewa-

żającej większości są one zasilane z aku-

mulatorów samochodu, wyjątek stanowią 

urządzenia stosowane w przyczepach 

campingowych i kamperach, bo można je 

podłączyć do gniazdka sieciowego 230 V. 

Dzięki temu korzystanie z klimatyzatora 

nie wiąże się ze zużyciem paliwa, hałasem 

utrudniającym wypoczynek oraz emisją 

spalin, które są szczególnie odczuwalne 

i szkodliwe dla zdrowia, gdy pojazd stoi 

w miejscu. Przy korzystaniu z energii 

akumulatorów konieczne jest jednak za-

bezpieczenie napięciowe, które nie do-

puszcza do całkowitego rozładowania 

baterii, umożliwiając bezproblemowy 

rozruch silnika.

Komfortowy wypoczynek
Wygodna, przestronna kabina to nie jedyny warunek dobrego wypoczynku. 
W upalne dni szoferka łatwo się nagrzewa, a pozostawienie uchylonych szyb 
nie przynosi oczekiwanego efektu i może być niebezpieczne.

Bardzo korzystnym miejscem do montażu zespołu skraplacza jest tylna ściana, gdzie urządzenie jest mało widoczne, nie powoduje zwiększonych oporów 
powietrza w czasie jazdy i jest znacznie mniej narażone na działanie promieni słonecznych. Na zdjęciu klimatyzator Eberspaecher Cooltronic Back.

Klimatyzatory wodne, tzw. schładzacze 
pozwalają na obniżenie temperatury 
wnętrza nawet o 10o (zależnie od 
wilgotności powietrza). Sterowanie 
pracą odbywa się za pomocą panelu 
na urządzeniu lub pilota. Na zdjęciu 
klimatyzator Ebercool firmy Eberspaecher. 

Klimatyzator postojowy zapewnia komfortowy 
wypoczynek niezależnie od warunków 
panujących na zewnątrz pojazdu. Jest zasilany 
z akumulatorów pojazdu, dzięki czemu kierowca 
nie ponosi kosztów związanych z dodatkowym 
zużyciem paliwa. Na zdjęciu klimatyzator 
Webasto Cool Top Vario.

7-8/201228 TruckTruckVanVan&
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Istnieją dwa zasadnicze rodzaje klima-

tyzatorów postojowych: wodne i sprę-

żarkowe. Pierwsze z nich są tańsze, ale 

oczywiście mniej wydajne. Czynnikiem 

chłodzącym jest w tym przypadku woda 

przetłaczana do urządzenia z dodatkowe-

go zbiornika umieszczanego np. na tylnej 

ścianie pojazdu. Taki klimatyzator wy-

korzystuje proces schładzania powietrza 

w trakcie odparowania wody na specjal-

nym „mokrym” fi ltrze. Wentylator wtła-

cza do kabiny świeże i chłodne powietrze, 

które umożliwia wypoczynek nawet przy 

dużych upałach. Najlepszą wydajność 

uzyskuje się w miejscach o wysokiej tem-

peraturze i małej wilgotności powietrza. 

Zaletą tego rozwiązania jest niski pobór 

prądu, praktycznie bezgłośna praca oraz 

niewielkie wymiary zewnętrzne. Zbiornik 

na wodę wymaga zazwyczaj uzupełnienia 

co 4 do 6 dni.

Podstawową zasadą działania klima-

tyzatora sprężarkowego jest odebranie 

ciepła z wnętrza kabiny przez przyja-

zny dla środowiska czynnik chłodniczy 

R134a. Po przejściu przez parownik, na 

którym następuje schłodzenie powietrza, 

ma on postać gazu i trafi a do sprężarki 

(wzrasta jego temperatura). Stamtąd jest 

kierowany do skraplacza, gdzie ciepło 

zostaje oddane na zewnątrz, a gaz ulega 

skropleniu. Ciecz dostaje się do elemen-

tu rozprężającego, gdzie jest dławiona 

i zostaje zmniejszone jej ciśnienie, a co 

za tym idzie również temperatura. Schło-

dzony czynnik ponownie jest podany do 

parownika, gdzie ogrzewa się od powie-

trza w pomieszczeniu i przechodzi w stan 

gazowy. Częścią procesu chłodzenia jest 

także usuwanie przez klimatyzator wilgo-

ci z wnętrza kabiny, co zwiększa poczucie 

komfortu.

Szeroki wybór

Jednymi z najpopularniejszych wersji 

klimatyzatorów są urządzenia montowa-

ne w miejscu standardowego okna da-

chowego. Taki klimatyzator stanowi po-

jedynczy zespół (moduły parownika oraz 

skraplacza są zespolone) i bardzo łatwo 

się go montuje – w kabinie pojazdu nie 

Klimatyzator montowany w miejsce okna 
dachowego to jedno z najczęściej wybieranych 
urządzeń tego typu. Jest jednoczęściowy 
i bardzo łatwo się go montuje. Na zdjęciach 
klimatyzator Eberspaecher Cooltronic Hatch.

Parametry pracy klimatyzatora mogą być 
łatwo programowane, co gwarantuje odpowied-
nie warunki temperaturowe nawet w czasie 
wielogodzinnego odpoczynku. Na zdjęciu 
klimatyzator Webasto Cool Top Vario.

www.iveco.pl

Wybierz Daily z najlepszą ofertą promocyjną.

Teraz w pakiecie klimatyzacja, tempomat, centralny zamek i regulowany fotel  
kierowcy  oraz możliwość rozszerzenia gwarancji na układ napędowy o 3 lata  
z limitem 200 000 km w atrakcyjnej cenie 999 pln.

* Szczegóły dostępne w sieci dealerskiej. Promocja obejmuje wybrane modele, ważna do wyczerpania 
zapasów.
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trzeba wykonywać żadnych dodatkowych 

otworów. Urządzenie równomiernie 

chłodzi całe wnętrze, ale nie w każdym 

przypadku oznacza to zaletę, np. gdy cię-

żarówka jest wyposażona w kotary prze-

suwane wzdłuż leżanki. Utrzymywanie 

odpowiedniej temperatury tylko w części 

sypialnej wymaga znacznie mniej energii, 

co oczywiście wpływa na stan naładowa-

nia akumulatorów. Brak „szyberdachu” 

jest też sporym utrudnieniem dla kie-

rowców, którzy palą papierosy w kabinie 

i przygotowują posiłki.

Z tych względów wielu zwolenników 

mają klimatyzatory, w których agregat 

skraplający i zespół parownika są oddziel-

nymi modułami. Pierwszy z nich może 

być montowany na dachu kabiny lub na 

jej tylnej ścianie. Wersje dachowe są zna-

komitym rozwiązaniem dla pojazdów 

z zabudowami, które ograniczają dostępną 

przestrzeń. Jeśli samochód jest wyposażo-

ny w spojler dachowy, zespół skraplacza 

jest całkowicie niewidoczny. Odmiany 

montowane z tyłu kabiny są najczęściej 

spotykane w ciągnikach siodłowych. 

W przypadku modułu skraplacza insta-

lowanego wewnątrz kabiny, kierowca ma 

do wyboru ściany boczne lub tylną. Chło-

dzona przestrzeń może być wówczas łatwo 

ograniczona tylko do części sypialnej.

Łatwe 
sterowanie

Większość klimatyzatorów oferuje dwa 

sposoby sterowania: za pomocą panelu na 

samym urządzeniu, jak również pilota. 

Możliwości współczesnych urządzeń są 

bardzo duże i zadowolą najbardziej wy-

magających użytkowników. Dotyczy to 

nie tylko wydajności, ale np. dostępnych 

trybów pracy. Kierowca może np. zapro-

gramować moment włączenia i wyłącze-

nia klimatyzatora albo ustawić żądaną 

temperaturę wnętrza. Gdy zostanie osią-

gnięta, urządzenie przestanie działać, ale 

jeśli kabina zacznie się nagrzewać, zosta-

nie ponownie uruchomione. W okresie 

„uśpienia” może pracować tylko wentyla-

tor, który będzie mieszał powietrze, wy-

równując temperaturę w całej przestrze-

ni. Wentylator klimatyzatora przydaje się 

również do skutecznego przewietrzenia 

kabiny. 

Wybierając klimatyzator, warto zwró-

cić uwagę na sposób rozprowadzania po-

wietrza. Chłodny strumień kierowany do 

wnętrza pojazdu powinien być jak naj-

bardziej rozproszony, aby przebywające 

w nim osoby nie odczuwały przeciągów. 

Szybkie schłodzenie wnętrza ułatwia kil-

ka prędkości dmuchawy (w niektórych 

klimatyzatorach może być ich nawet 6) 

oraz wydatek na poziomie 250÷500 m3/h. 

Zakres regulacji temperatury najczęściej 

jest bardzo szeroki, np. od 18 do 25°C, ze 

zmianą co 1 stopień. Większość typowych 

klimatyzatorów sprężarkowych dysponuje 

mocą chłodniczą ok. 1 kW.

Dzięki klimatyzatorom postojowym, 

kierowca może dobrze wypocząć bez 

względu na porę dnia i nocy czy miej-

sce. Przy zamkniętych oknach nie musi 

się obawiać napadu, uciążliwych owa-

dów czy kurzu. Wypoczęty kierowca 

ma otwarty umysł, łatwiej przewiduje 

niebezpieczne sytuacje na drodze czy le-

piej skupia się na ekonomicznym prowa-

dzeniu pojazdu. Wszystkie te argumenty 

sprawiają, że klimatyzatory postojowe 

znajdują coraz więcej nabywców. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Dometic, Eberspaecher, 

Waeco, Webasto

Szeroki zakres regulacji nawiewów 
umożliwia skierowanie strumienia powietrza 
w dowolne miejsce kabiny, zapobiegając 
wyczuwalnym przeciągom. Na zdjęciu 
klimatyzator firmy Waeco CA 850S.

Niewielka wysokość (tylko 159 mm) 
i aerodynamiczny kształt klimatyzatora 
Waeco CA 850S sprawia, że jest on 
mało widoczny i praktycznie 
nie zwiększa oporów powietrza.

Aplikacja Dynafleet umożliwia zdalne za-
rządzanie flotą z dowolnego miejsca, za po-
średnictwem smartfona lub tabletu. Można 
w czasie rzeczywistym monitorować cały sze-
reg parametrów, w tym dokładną lokalizację 
pojazdów, zużycie paliwa, czasy pracy kierow-
ców oraz emisję CO2. 

Informacje pozyskane z Dynafleet, w połą-
czeniu ze szkoleniem kierowców, mogą po-
móc w zredukowaniu zużycia paliwa nawet 
o 7%. System wzbogacono o funkcję oceny 
stylu jazdy kierowcy, która jeszcze bardziej 
zwiększa potencjał oszczędności. 

Dynafleet 
w smartfonie
Dzięki nowej aplikacji, dostęp 
online do systemu zarządzania 
flotą Volvo Dynafleet jest 
możliwy także za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych. 

Poprzez precyzyjne monitorowanie zuży-
cia paliwa w każdym pojeździe i dla każdego 
kierowcy, aplikacja Dynafleet ocenia styl jazdy 
kierowcy w czterech kluczowych obszarach: 
przewidywanie sytuacji i hamowanie, wykorzy-
stanie silnika i skrzyni biegów, dostosowanie 
prędkości i zachowanie na postoju. Następnie 
każdą z tych ocen można rozbić na poszcze-
gólne parametry składowe, by uzyskać bar-
dziej szczegółowe informacje. 

Nowa aplikacja Dynafleet jest już dostępna 
dla urządzeń iPhone i iPad. Można ją pobrać 
bezpłatnie z Apple App store. Do jej działania 
potrzebna jest aktywna subskrypcja Dynafleet. 

„Nasi klienci w coraz większym stopniu wy-
korzystują smartfony i tablety w swojej pracy. 
My zaś otrzymywaliśmy coraz więcej próśb 
o udostępnienie tego typu aplikacji – mówi Pe-
ter Brännerud z działu Services Sales w Volvo 
Truck Center Sweden. – Nowa aplikacja jest 
więc dokładnie tym, czego klienci oczekiwali 
i wróżę jej ogromną popularność.” ▐

Fot. Volvo
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Różnorodność typów, złożoność sto-

sowanych rozwiązań i niesamowite 

możliwości sprawiają jednocześnie, że 

są jednymi z najciekawszych pojazdów. Do 

niedawna większość producentów specjali-

zujących się w wytwarzaniu takich naczep 

starała się, by były przydatne do różnych 

ładunków. Obecnie można mówić o „szy-

ciu na miarę” – klienci mogą nabyć pojazdy 

ściśle dopasowane do profi lu działalności, 

a nawet konkretnych przewozów. Naczepy 

o wysokim stopniu uniwersalności nie są 

optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza przy 

powtarzalnych ładunkach, jakimi są np. 

maszyny robocze należące do fi rmy budow-

lanej, czy zajmującej się wynajmem sprzętu. 

Choć naczep do transportu ładunków ponadnormatywnych jest znacznie 
mniej niż popularnych chłodni i „firanek”, trudno wyobrazić sobie bez nich 
transport. Tylko w ten sposób można przewieźć ogromne konstrukcje stalowe 
czy maszyny robocze o masie kilkudziesięciu ton.

Rutyna
nie grozi!nie grozi!

Z kolei jeśli naczepa ma spełniać wymaga-

nia przewoźnika, musi być ekonomiczna 

zarówno pod względem serwisowym, jak 

też eksploatacyjnym. Nawet w transporcie 

ponadnormatywnym, gdzie spalanie jest 

nieprzewidywalne, zaczął się liczyć każdy 

litr zaoszczędzonego paliwa, a duże opory 

ruchu spowodowane masą własną, liczny-

mi osiami i ogumieniem mają wymierny 

wpływ na koszty eksploatacji i utrzymania 

sprzętu w należytym stanie technicznym. 

Wcześniej klienci rzadko się tym intereso-

wali, a teraz sami zadają przewoźnikowi py-

tanie, czy aby nie ma zbyt dużego pojazdu, 

skoro tak trudno jest z nim negocjować. To 

wszystko sprawia, że naczepy do transpor-

tu ładunków ponadnormatywnych stają się 

coraz bardziej wyrafi nowane i lepiej trafi ają 

w potrzeby użytkowników.

Prym

Wśród pojazdów do przewozów po-

nadnormatywnych największą popularno-

ścią cieszą się przyczepy i naczepy nisko-

podwoziowe. Te pierwsze nie są jeszcze na 

naszym rynku mocno doceniane, a mogą 

w znaczący sposób ułatwić funkcjonowa-

nie niejednej fi rmy budowlanej. Jest to naj-

tańsze rozwiązanie pozwalające na szybki 

i bezpieczny przewóz maszyn roboczych 

między miejscami pracy i nie wymaga 

posiadania ciągnika siodłowego. Przycze-

pa niskopodwoziowa może współpraco-

wać z każdym pojazdem wyposażonym 

w zaczep, a takie są powszechnie używa-

ne przez fi rmy budowlane (np. wywrotki, 

ciągniki rolnicze). Przyczepy niskopodwo-

ziowe mają 2, 3, 4, a nawet 5 osi jezdnych, 

umożliwiając przewożenie ładunków o ma-

sie przekraczającej 50 t.

Naczepy niskopodwoziowe, tzw. semi, 

mają „łabędzią szyję” umożliwiającą sprzę-

gnięcie pojazdu z ciągnikiem siodłowym 

i umieszczony znacznie niżej właściwy 

pokład ładunkowy. Wymagają one two-

rzenia zestawu drogowego, ale z reguły ich 

użytkownikami są fi rmy specjalizujące się 

Ciekawą propozycją jest naczepa do transportu łopat 
elektrowni wiatrowych opracowana przez firmę Scheuerle. 
Ma ona hydraulicznie sterowany adapter, do którego mocuje 
się łopatę przy jej podstawie. Takie rozwiązanie umożliwia 
wygodne i bezpieczne omijanie różnych przeszkód.

Klasą samą w sobie są naczepy 
modułowe. Często mają własny 
napęd, co pozwala na eliminację 
ciągnika balastowego, a w rezulta-
cie niższe koszty eksploatacji.
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w przewozach ponadgabarytowych, więc 

nie stanowi to dla nich problemu. Górny 

pokład to znakomite miejsce do przecho-

wywania dodatkowych elementów wyposa-

żenia naczepy, narzędzi, pasów i łańcuchów 

mocujących czy zawiesi, ale nadaje się też do 

transportu mniejszych ładunków, np. wóz-

ków widłowych. Mogą być tam umieszczo-

ne za pomocą dźwigu, choć znacznie tań-

szym i praktyczniejszym rozwiązaniem jest 

hydraulicznie unoszony fragment dolnego 

pokładu albo ręcznie rozkładane najazdy. 

Tego typu naczepy występują w wersjach 

od 2 do 10 osi i ładowności rzędu 100 t.

Standardowa wysokość pokładu wynosi 

ok. 0,5 m, choć może być jeszcze mniejsza 

w wykonaniach super niskich.

Majstersztyk

Najbardziej specjalistycznymi pojazda-

mi do transportu ponadnormatywnego są 

naczepy niskopodwoziowe z obniżonym 

pomostem ładunkowym (tzw. tiefb e-

ty). Często są one budowane z odpinaną 

przednią częścią nad siodłem (balkonem), 

dzięki czemu pojazd można w bardzo 

prosty sposób załadować od przodu. 

Oczywiście komplikuje to i podraża całą 

konstrukcję, jednak takie rozwiązanie jest 

czasami konieczne. Naczepy te występują 

w wielu odmianach, np. podkotłowe mają 

pomost ładunkowy w postaci dwóch po-

dłużnic umieszczonych po bokach nacze-

py. Dzięki temu można przewozić zbior-

niki o dużej średnicy, które spoczywają 

na podłużnicach i przemieszczają się tuż 

nad jezdnią. Przewoźnik zyskuje na wy-

sokości zestawu, co jest niezwykle ważne 

w transporcie ponadgabarytów. Naczepy 

z obniżonym pomostem ładunkowym 

także są budowane z wieloosiowym ukła-

dem jezdnym, który w przypadku po-

jazdów o największej nośności może być 

jeszcze uzupełniany o wózek „dolly”. Sto-

sując go, naczepa zapewnia jeszcze więk-

szą ładowność, bez nadmiernego obciąża-

nia siodła ciągnika.

Gdy wysokość przewożonego ładunku 

nie jest zbyt duża, można stosować nacze-

py platformowe. Mają one pokład na jed-

nym poziomie, umieszczony nad osiami. 

W tych pojazdach często spotyka się też 

przednią ścianę, zabezpieczającą ciągnik 

siodłowy przed ładunkiem.

Unikalne możliwości

Naczepy do transportu nadgabarytów 

mogą być wyposażone w pojedynczy, po-

dwójny lub potrójny mechanizm rozsuwu, 

co znacznie zwiększa możliwości przewo-

zowe, zapewniając spełnienie przepisów 

odnośnie wymiarów zestawu drogowego 

w stanie złożonym. Przydatnym rozwiąza-

niem są też różnego rodzaju poszerzenia, 

dzięki którym załadunek i sam transport 

np. dużej maszyny budowlanej są znacznie 

łatwiejsze i bezpieczniejsze.

W naczepach wieloosiowych, a zwłasz-

cza wydłużanych, praktycznie zawsze 

stosuje się układ skrętu kół osi jezdnych. 

Osie mogą być samoskrętne lub wyposa-

żone w wymuszony mechanizm skrętu. 

W pierwszym przypadku zmiana położe-

nia kół następuje dzięki zmianie oporów 

toczenia w śladzie współpracy ogumienia 

z nawierzchnią. Bardziej zaawansowa-

ne pojazdy mają np. układ kierowniczy, 

w którym ruch kół jest realizowany przez 

układ hydrauliczny. Siłowniki zamontowa-

ne nad sprzęgiem siodłowym przy zmianie 

kierunku ruchu zestawu przenoszą ciśnie-

nie do hydraulicznych elementów wyko-

nawczych zamontowanych w układzie 

zwrotniczym osi. Układ jest zintegrowany 

z naczepą i działa bez względu na rodzaj 

zastosowanego ciągnika. Opcjonalnym 

wyposażeniem jest sterowanie układem 

skrętu kół za pomocą przewodowego lub 

radiowego pilota. Dzięki temu skręt kół 

naczepy jest niezależny od ruchu ciągnika 

i pozwala na wykonywanie precyzyjnych 

manewrów.

Naczepy do transportu ładunków po-

nadnormatywnych są wyposażane w nie-

zależne zawieszenie hydrauliczne o dużym 

skoku. Ułatwia ono poruszanie się po nie-

równym terenie bez obaw o utratę przy-

czepności, np. przy dojeździe na budowę 

albo przejazd pod wiaduktami, liniami 

wysokiego napięcia itp.

Praktyczne uzupełnienie

Bardzo ciekawym i jednocześnie istot-

nym zagadnieniem jest transport elemen-

tów elektrowni wiatrowych. Do przewo-

żenia rur podstawy wiatraka są stosowane 

specjalne adaptery, które eliminują cięż-

ką podłogę naczepy niskopodwoziowej, 

umożliwiając wykorzystanie ładunku 

jako elementu nośnego. Korzyścią z przy-

jętego rozwiązania jest także mniejsza 

wysokość zestawu. Szczególne wyzwanie 

dotyczy również niepodzielnego elemen-

tu, jakim jest łopata wiatraka. W tym 

przypadku stosuje się naczepy dłużycowe, 

wyposażone w specjalny wózek o regulo-

wanym położeniu, do którego mocuje się 

obejmę podtrzymującą łopatę w czasie 

transportu.

W fi rmach przewozowych podejmujących 

się najbardziej nietypowych ładunków prak-

tycznym rozwiązaniem mogą być naczepy 

modułowe. Zastosowanie modułów umoż-

Przyczepa niskopodwoziowa KH-Kipper 
P3NO to znakomite rozwiązanie dla firm budo-
wlanych, bo pozwala na szybki i wygodny
transport wykorzystywanych maszyn roboczych 
za pomocą własnych pojazdów.

Choć przyczepy niskopodwoziowe 
wyglądają dość niepozornie, oferują duże 
możliwości transportowe, choćby 
ze względu na niską masę własną. 

Naczepa niskopodwoziowa Cometto X54 
DAH jest podwójnie rozciągana, dzięki czemu 
dysponuje pokładem ładunkowym o długości 
przekraczającej 24 m. Przy ograniczeniu 
prędkości jazdy do 40 km/h, pojazd ma dmc 
74,2 t i ładowność ponad 52 t.

Dwuczęściowe najazdy rozkładane hydra-
ulicznie zapewniają bezpieczny załadunek 
pojazdów z niewielkim prześwitem, a tylne 
nogi podporowe zabezpieczają zawieszenie 
przed przeciążeniem podczas wjeżdżania 
ciężkiego sprzętu.

Naczepy niskopodwoziowe ACTM Montelimar 
mają od 2 do 10 osi, wszystkie wyróżniają 
się prostymi rozwiązaniami, najlepiej 
sprawdzającymi się w czasie wieloletniej, 
intensywnej eksploatacji.
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portu ładunków ponadnormatywnych jest 

przygotowywana pod konkretne wymogi 

klienta, więc jej opracowanie zawsze bę-

dzie nowym wyzwaniem i doświadcze-

niem. Podobnie wygląda sytuacja z prze-

woźnikiem, który nigdy nie wie, z jakim 

ładunkiem przyjdzie mu się zmierzyć przy 

kolejnym zleceniu. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Goldhofer, KH-Kipper, 

Nooteboom, Scheuerle

Naczepy-platformy 
to optymalne rozwią-
zanie w przypadkach 
transportu ładunków 
o dużej masie 
i długości, a niewiel-
kiej wysokości.

Naczepy z obniżonym pokładem (tzw. tiefbety) są wyposażane 
w odpinaną „łabędzią szyję” pozwalającą na samodzielny 
wjazd dużego sprzętu.

Balkon naczepy typu „semi” może być w prosty sposób 
wykorzystywany do transportu mniejszych maszyn. 
Umożliwiają to najazdy albo hydraulicznie podnoszony pokład. 

liwia samodzielne zbudowanie naczepy pod 

konkretny ładunek i utrzymanie dotych-

czasowego taboru powiększonego jedynie 

o żuraw do montażu składu. Takie pojazdy 

nie należą jednak do tanich, a dodatkowo 

„przywiązują” użytkownika do konkretnej 

marki z powodu braku kompatybilności 

z modułami innych producentów.

W tej branży rutyny nie trzeba się oba-

wiać. Dotyczy to zarówno producentów, 

jak też użytkowników specjalistycznego 

sprzętu. Niemal każda naczepa do trans-

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

Sponsorem programu jest
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„AA  utomat” w każdej postaci budzi

 nieufność. Sięga ona odległych 

 czasów, gdy na rynku dostępne 

były pojazdy ze skrzyniami biegów wyko-

rzystującymi przekładnię hydrokinetyczną. 

Kierowcy, zwłaszcza autobusów miejskich 

pamiętają niedoskonałości tych urządzeń 

w używanych pojazdach, sprowadzanych 

z Europy Zachodniej. „Poślizg” przekład-

ni przy ruszaniu, szarpnięcia przy zmianie 

biegów, nietrafny dobór przełożenia np. 

przy wychodzeniu z zakrętu czy niską efek-

tywność w terenie górzystym. Samochody 

osobowe z „automatem” słusznie uważane 

były za wolniejsze i bardziej paliwożerne od 

tych ze skrzynią ręczną. 

Gdy w ciężarówkach pojawiły się cał-

kiem inaczej skonstruowane, ale sterowa-

ne z kabiny w podobny sposób skrzynie 

zautomatyzowane, kierowcy obarczyli je 

tymi samymi przywarami, co klasyczne 

skrzynie automatyczne. Nie było to do 

końca nieporozumieniem. Wczesne prze-

kładnie zautomatyzowane nie były dosko-

nałe. Zawodziło oprogramowanie sterują-

ce, a możliwość ręcznej korekty biegu była 

lekceważonym argumentem, wobec ogól-

nej niechęci. Wzmacniały ją koszty zauto-

matyzowanych skrzyń, w początkowym 

okresie bardzo wysokie. 

Lekkie i żywotne

Teraz postawa nabywców i kierowców 

zmienia się. Wymowne jest przede wszyst-

kim niższe zużycie paliwa, jakie niemal 

zawsze gwarantuje zautomatyzowana 

skrzynia. Cenione jest również wydłuże-

nie trwałości układu napędowego, o czym 

jednak trudniej przekonać się w krótkim 

czasie. Nieliczni wreszcie doceniają lekką 

i wytrzymałą konstrukcję skrzyń. 

Skrzynia zautomatyzowana to w pew-

nym sensie powrót do dawnych, bardzo 

efektywnych rozwiązań, które wymagały 

niestety od kierowcy wirtuozerii w zmia-

nie biegów. Jest to bowiem prosta skrzyn-

ka, pozbawiona synchronizatorów. W nie-

których rejonach świata przekładnie niesyn-

chronizowane są wysoko cenione. Posługu-

jąc się nimi umiejętnie, można maksymalnie 

wykorzystać możliwości silnika. Są przy tym 

trwałe i mało podatne na awarie. Bardzo do-

brze znoszą długie przebiegi. Właśnie taki 

typ skrzyń biegów z dwoma wałkami po-

średnimi był bardzo popularny w Ameryce 

Północnej – przynajmniej dopóki nie poja-

wiły się przekładnie zautomatyzowane. 

W takich skrzyniach, rolę kierowcy, któ-

ry zmieniając biegi z „podwójnym sprzę-

głem” i przegazówką wyrównywał obroty 

silnika i wałka głównego skrzyni, aby 

przełożenie „gładko weszło”, przejął elek-

troniczny procesor. Zbiera on informacje 

z czujników nadzorujących pracę silnika, 

sprzęgła, skrzynki biegów i przesyła sy-

Ręka czy procesor?
Chociaż zautomatyzowane skrzynie są relatywnie tanie, a niekiedy należą do wyposażenia 
podstawowego, niektórzy wciąż upierają się przy przekładniach manualnych. Dlaczego?
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gnały do elementów wykonawczych, czyli 

siłowników, które zmieniają przełożenie. 

Siłowniki te mogą być sterowane elek-

trycznie lub elektropneumatycznie. 

Budowa poszczególnych typów skrzyń 

zautomatyzowanych jest zróżnicowa-

na. Często elektroniczne sterowanie jest 

„dołożone” do skrzyni, spotyka się jed-

nak konstrukcje bardziej zaawansowane, 

w których komputer i siłowniki są zin-

tegrowane wewnątrz obudowy skrzyni. 

Odmienne są również sposoby sterowania 

sprzęgłem. Jednak brak synchronizatorów 

powoduje, że przeciętna skrzynia zauto-

matyzowana jest lżejsza i mniejsza niż ma-

nualna o analogicznych możliwościach. 

Prawie bezbłędne

Relatywnie niska masa jest jedną z zalet 

zautomatyzowanych skrzyń biegów. Pozo-

stałe wynikają stąd, że przekładnia „ogra-

nicza kontakt” kierowcy z samochodem 

i eliminuje błędy człowieka. 

Moc i moment obrotowy współcze-

snych silników osiągnęły poziom, któ-

ry dawniej wymagany był w wyjątkowo 

ciężkich pojazdach. Obecnie moc rzędu 

400÷450 KM uznawana jest za optymal-

ną w dalekim transporcie, a do jazdy 

w górach czy do niektórych zastosowań 

budowlanych sprzedawcy polecają silni-

ki co najmniej 500-konne. Maksymalny 

moment obrotowy współczesnego pojaz-

du przekracza 2000 Nm, a w najmocniej-

szych, seryjnych ciężarówkach dochodzi 

do 3500 Nm. W latach 70. minionego 

wieku ciągnik balastowy Tatra T813 

osiągał 270 KM i maksymalny moment 

obrotowy 991 Nm! 

Kierowcy nie zmieniają się tak szybko, 

jak ciężarówki. Pozostają pewne stare na-

wyki oraz odruchy nabyte na kursach na-

uki jazdy, odbywanych najczęściej niemło-

dymi pojazdami o niskich, jak na dzisiejsze 

standardy, osiągach. Wiedza instruktorów 

zwykle odpowiada tonażowi ciężarówek, 

jakimi szkolą kierowców: jest średnia lub 

niska. 

Łącząc to ze wzmożonym popytem na 

kierowców, nie należy się spodziewać na-

pływu do zawodu ludzi o wysokich kwa-

lifi kacjach. Szybko zmieniająca się kon-

strukcja pojazdów i nie nadążający za nią 

system nauki powodują, że kierowcy nad-

rabiają braki w wiedzy w pracy. Dopiero 

tam mogą również pozbyć się bezużytecz-

nych nawyków, zaszczepionych im, często 

w najlepszej wierze, na kursach nauki jaz-

dy oraz przez starszych kolegów. 

Jednym z typowych błędów jest ruszanie 

ze zbyt wysokich obrotów. Współczesne 

silniki osiągają wysoki moment przy sto-

sunkowo niskiej prędkości obrotowej. Nie 

trzeba im wiele, aby poruszyły ciężarów-

kę. Notoryczne ruszanie z wysokich obro-

tów uszkadza sprzęgło. Zautomatyzowana 

skrzynia temu zapobiega. Nie pozwala rów-

nież na ruszanie ze zbyt wysokiego biegu. 

Charakterystyka współczesnych silni-

ków powoduje również, że zmiana biegu 

powinna odbywać się przy stosunkowo 

niskiej prędkości obrotowej. Zresztą na 

obrotomierzach zaznaczone jest „zielone 

pole”, którego nie należy przekraczać, aby 

prowadzić oszczędnie. Niestety, kierowcy, 

zwłaszcza starsi wciąż jeżdżą „na słuch” 

i zmieniają bieg dopiero, gdy zawyje tur-

bina. Inni jeżdżą tak z niechlujstwa lub 

dlatego, że nie lubią swojej pracy i wy-

żywają się na ciężarówce. Zautomaty-

zowana skrzynia zawsze zmienia biegi 

w ekonomiczny sposób. Unika również 

niepotrzebnych redukcji, „świadoma” 

możliwości drzemiących w silniku. 

Skrzynia biegów I-Shift opracowana przez firmę Volvo. Tego typu
zautomatyzowana przekładnia jest seryjnym wyposażeniem „najmoc-
niejszej ciężarówki świata”, Volvo FH16 z silnikiem o mocy 750 KM.

Skrzynia opracowana przez Scanię ma „dołożone” automatyczne sterowanie 
zmianą biegów Opticruise. Jest połączona z retarderem. Tak skonstruowany 
zespół pozwala sporo zaoszczędzić na zużyciu paliwa i kosztach eksploatacji.

Zautomatyzowana skrzynia biegów
FAKTY I MITY

Automat źle dobiera biegi – mit. Nowoczesne skrzynie, zarówno zautomatyzowane, jak 
klasyczne automaty z przekładnią hydrokinetyczną są sterowane elektronicznie, a coraz 
doskonalsze oprogramowanie praktycznie eliminuje pomyłki w doborze biegu. 

Automat jest skomplikowany – mit. Skrzynia zautomatyzowana jest pozbawiona synchro-
nizatorów poszczególnych biegów. Ma prostszą konstrukcję i jest lżejsza od analogicznej, 
manualnej. 

Automat pozbawia kontroli nad pojazdem – mit. Niemal każda skrzynia dopuszcza doko-
nywanie ręcznych korekt biegu.

Automat nie nadaje się na budowę – mit. Nowoczesne skrzynie mają specjalne programy 
do jazdy w trudnych warunkach terenowych.

Automat nie ruszy na śliskim – półprawda. Skrzynie zautomatyzowane najczęściej po-
zwalają rozkołysać pojazd, który ugrzązł, a współpracując z systemami ABS i ASR umoż-
liwiają ruszenie na oblodzonym czy zaśnieżonym podłożu. Niestety, nie są doskonałe i nie 
w każdej sytuacji sobie poradzą.

Automat oszczędza paliwo – prawda. Skrzynia nie dopuszcza, aby obroty silnika przekra-
czały zakres ekonomiczny. Unika niepotrzebnych zmian biegów. Wyższy bieg utrzymuje tak 
długo, jak to możliwe. 

Automat zapobiega awariom sprzęgła – prawda. Skrzynia rusza zawsze z niskiego biegu 
i nie „jeździ na półsprzęgle”. Wydłuża żywotność układu napędowego. 
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Dopasowane

Panuje przekonanie, że skrzynia manu-

alna pozwala lepiej zapanować nad pojaz-

dem. Zwłaszcza w trudnych warunkach, 

na grząskim czy śliskim podłożu. Pokutuje 

opinia, że „automatem na śniegu się nie ru-

szy”. Jest to prawda tylko częściowo. Układ 

sterowania zautomatyzowanymi skrzyniami 

biegów komunikuje się z układami zapobie-

gającymi poślizgowi, przede wszystkim ABS 

i ASR. Nowoczesne konstrukcje pozwalają 

„rozbujać” pojazd, który ugrzązł. Ponadto 

oprogramowanie skrzyń nadal jest dosko-

nalone. Coraz lepiej rozpoznają one warunki 

zewnętrzne i coraz bardziej adekwatnie do 

nich reagują. Pojawiają się skrzynie dostoso-

wane do szczególnych warunków eksploata-

cji: na budowie czy w ruchu dystrybucyjnym. 

W niektórych można wybrać program, któ-

ry pozwala maksymalnie wykorzystać osiągi 

silnika. Wówczas opóźniają one zmianę bie-

gu i skracają czas jej trwania. Dzięki temu 

w górach, w błocie czy na piasku pojazd 

może sprawnie się poruszać. 

Cały czas inżynierowie pracują nad pro-

gramami umożliwiającymi oszczędną eks-

ploatację. Stąd funkcja „wolnego koła”, wy-

korzystywana w dogodnych warunkach, 

a także „przeskakiwanie” biegów, gdy ob-

ciążenie pojazdu i ukształtowanie drogi na 

to pozwalają. 

Dostępne na rynku skrzynie dopusz-

czają ręczną, sekwencyjną zmianą prze-

łożenia. Pozwalają na bieżąco dokonywać 

korekt, np. przy zbliżaniu się do wznie-

sienia. Jednak trzeba być doskonałym 

kierowcą, aby wpływać na pracę skrzyni 

z dobrym skutkiem. Regułą jest, że to 

„automat” uzyskuje niższe spalanie niż 

człowiek. Dlatego pojawiają się już mo-

dele, które ograniczają możliwość ręcznej 

zmiany przełożenia. 

Korzyści ze zautomatyzowanych skrzyń 

różnie się kształtują w odmiennych typach 

zastosowań. Na długich dystansach decy-

dujące znaczenie będzie miał spadek zu-

życia paliwa. W transporcie budowlanym 

przede wszystkim ograniczenie zużycia 

układu napędowego – głównie sprzęgła. 

W ruchu dystrybucyjnym zaś, jedno i drugie. 

Na koniec dodam słowo o transporcie 

bardzo ciężkich ładunków. Również tu-

taj skrzynia zautomatyzowana pozwala 

zmniejszyć awaryjność i wydłużyć żywot-

ność układu napędowego. Niekiedy łączona 

jest z przekładnią hydrokinetyczną, która 

wzmacnia i łagodnie „porcjuje” moment 

obrotowy silnika dostarczany do kół pod-

czas ruszania, gdy układ przeniesienia na-

pędu poddawany jest największemu obcią-

żeniu. Straty wynikające z pracy przekładni 

hydrokinetycznej są likwidowane, gdy 

prędkość wzrośnie i jest ona blokowana. 

Nieodłączną częścią zautomatyzowa-

nych skrzyń jest zwykle zwalniacz, któ-

rego odpowiednie wykorzystanie sprzyja 

redukcji zużycia paliwa oraz wydłużeniu 

żywotności tarcz i klocków hamulco-

wych. 

Prowadzenie nowoczesnego pojazdu, 

nie tylko tego wyposażonego w zautoma-

tyzowaną skrzynię, wymaga raczej spokoju 

i wyczucia niż zdecydowania i szybkości. 

Dlatego szkolenie kierowcy uwzględniające 

wymogi nowoczesnej ciężarówki wydaje się 

niezbędne, niezależnie od tego jak wyrafi -

nowana przekładnia w niej pracuje. ▐

Michał Kij
Fot.  MAN, Renault, Scania, Volvo, ZF

Gama zautomatyzowanych skrzyń biegów AS Tronic firmy ZF. Są stosowane między innymi przez 
firmę MAN, która nazywa je TipMatic. Nowoczesne skrzynie są dopasowane do określonych zadań: 
ekonomicznej jazdy na długich dystansach lub skutecznego pokonywania trudnego terenu.

Budowa 
rozpoczęta
W połowie czerwca odbyła 
się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod 
budowę nowego MAN Truck 
& Bus Center Radzymin.

Nowy obiekt to kolejne centrum, w którym 
oferowane będą kompleksowe rozwiązania 
transportowe i najwyższej jakości usługi han-
dlowo-serwisowe dla pojazdów MAN i Neo-
plan. W nowych obiektach znajdą się nie tylko 
stacje serwisowe, ale również biura sprze-
daży, MAN TopUsed oraz pełna oferta usług 
MAN od MAN Serwis, przez MAN Support, po 
MAN Finance. MAN Truck & Bus Center ofe-
rować będzie usługi serwisowe 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu. Łączna wartość 
inwestycji to 11 mln zł.

„Obecnie na terenie naszego kraju działa 
już 6 takich Centrów: w Warszawie, Poznaniu, 
Czeladzi, w Gdańsku, we Wrocławiu i w Bia-
łymstoku. Teraz przyszła kolej na lokalizację 
po prawej stronie Wisły. Trasa S8 to jeden 
z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, 
łączących Zachód ze Wschodem. Mamy świa-
domość, jak dużo użytkowników pojazdów 
marki MAN przemierza tę trasę i jesteśmy 
przekonani, że ta nowa inwestycja ułatwi im 
realizację wszystkich zadań transportowych” 
– powiedział Piotr Stański, dyrektor ds. opera-
cyjnych w MAN Truck & Bus Polska.

MAN konsekwentnie realizuje swoją strate-
gię rozwoju sieci serwisowej na terenie nasze-
go kraju. Tylko w latach 2009–2012 zainwe-
stował w sieć serwisową ponad 10 mln euro.

Obiekt o powierzchni użytkowej ok. 2400 m2 
posiadać będzie specjalistyczną halę warsz-
tatową przeznaczoną do obsługi pojazdów 
z 5 stanowiskami naprawczymi, profesjonalną 
linię diagnostyczną i stanowisko napraw bla-
charskich oraz myjnię. Duży magazyn części 
zamiennych pozwoli utrzymywać wysokie sta-
ny magazynowe. Pracę znajdzie tu ok. 35 osób.

Aktualnie MAN posiada 6 własnych Truck & Bus 
Center oraz 24 partnerskie stacje serwisowe. ▐

Fot. MAN
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P latformę z system prze-

suwanej plandeki wy-

konała fi rma Wesob 

Wecon. Tak skonfi gurowany 

pojazd umożliwia transport 

nietypowych ładunków wyma-

gających specyfi cznych rodza-

jów stojaków i zabezpieczeń 

oraz wolnej przestrzeni wo-

kół rozładowywanego towaru. 

Dzięki możliwości całkowi-

tego zsunięcia plandeki wraz 

z jej konstrukcją nośną, 

w przód lub w tył, uzyskano 

łatwy dostęp do ładunku.

Tego typu zabudowa, o dłu-

gości 6500 mm, połączona 

z żurawiem świetnie spraw-

dza się podczas tzw. wysokie-

go załadunku. Przy zsuniętej 

plandece zamontowany na 

tylnym zwisie żuraw HMF 

1800-K3 zapewnia sprawny 

za- i rozładunek, natomiast 

na czas transportu rozłożona 

plandeka zabezpiecza przewo-

żony towar przed czynnikami 

atmosferycznymi. Sterowanie 

radiowe żurawia z wyświetla-

czem ciekłokrystalicznym In-

focenter zapewnia operatorowi 

komfort pracy. Może on stać 

w najbardziej dogodnym miej-

scu w czasie pracy żurawia 

Jest to szczególnie ważne przy 

przewozie szkła, które musi być 

układane z niezwykłą dokład-

nością na całej długości skrzy-

ni. Sterowanie radiowe wpływa 

również na precyzję ruchów 

żurawia, co jest wyjątkową za-

letą przy podnoszeniu wielko-

gabarytowych szklanych tafl i 

o rozmiarach dochodzących do 

2900 mm, a w specjalnych kon-

fi guracjach nawet 3000 mm. 

Plandeka podczas zsuwania nie 

opada w dół i nie dotyka ładun-

ku, dzięki specjalnie zastosowa-

nym sprężynom. 

Sprawną i bezpieczną pra-

cę żurawiem zapewnia sys-

tem HDL (system ciężkiego 

udźwigu), który współpracu-

je ze sterowaniem radiowym 

i umożliwia optymalny do-

bór prędkości pracy w za-

leżności od wagi podnoszo-

nego ładunku (występują 

4 rodzaje prędkości pracy od 

100÷20%). 

Brak kąpieli olejowej w pod-

stawie żurawia oraz techno-

logia złączy spawanych to in-

nowacyjne rozwiązania fi rmy 

HMF, które powodują, że duń-

skie żurawie są średnio lżejsze 

o 300÷400 kg od konkuren-

cyjnych dźwigów oferowanych 

na rynku. Uzyskana w ten 

sposób większa ładowność po-

jazdu jest dużą zaletą podczas 

transportu szkła. Żuraw 1800 

w wersji K3 pozwala na rozła-

dunek towaru o masie 1460 kg 

w odległości nawet do 10,2 m, 

do tego zastosowanie podwój-

nych przegubów ósemkowych 

wpływa na charakterystykę 

udźwigu przy pracy na wyso-

kości przy zachowaniu peł-

nej stateczności. „Przeprost” 

względem ramienia głównego 

o 15° w górę umożliwia roz-

ładunek ciężkich tafl i szkła na 

niskich poziomach w wąskich 

miejscach. Duży komfort pra-

cy zapewnia zamontowany 

na ramieniu żurawia refl ektor 

roboczy (włączany i wyłącza-

ny za pomocą pilota zdalnego 

sterownia), który przyda się 

w każdych warunkach atmos-

ferycznych. 

Szereg nowoczesnych roz-

wiązań konstrukcyjnych za-

stosowanych w żurawiu HMF 

(bezobsługowy system wysię-

gników teleskopowania, sze-

ściokątne profi le, system węży 

hydraulicznych prowadzonych 

wewnątrz wysięgników) wpły-

wają na bezpieczeństwo pracy 

oraz znacznie obniżają koszty 

eksploatacji urządzenia. Dla-

tego właśnie są chętnie wyko-

rzystywane również w branży 

budowlanej, komunalnej i ener-

getycznej, gdzie kluczowymi 

cechami są niezawodność, wy-

trzymałość i funkcjonalność 

konstrukcji. ▐

Fot. HMF

Z zegarmistrzowską 
precyzją
Żuraw HMF 1800-K3 z system przesuwnej plandeki zabudowany 
na podwoziu Scania 6×2 powstał z myślą o transporcie szkła 
wielkogabarytowego. To branża, która potrzebuje bardzo 
specjalistycznego sprzętu służącego do przewozu m.in. tafli i różnego 
rodzaju struktur szklanych.
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Metan nową nadzieją dla świata? 

Dzięki niemu będziemy mogli 

nie tylko ogrzać się i coś zjeść, ale 

pojechać do babci na szarlotkę? Zasoby 

energii zawarte w gazie ziemnym wykorzy-

stywane są na coraz większą skalę. Również 

przez przemysł i transport. Jest to paliwo 

ekologiczne, łatwe w zastosowaniu i sto-

sunkowo tanie. 

Szerokim frontem

Podczas spotkania zorganizowanego 

w czerwcu przez spółkę Iveco Poland i jej 

partnerów można było przekonać się, że 

gaz w motoryzacji nie jest rozwiązaniem 

ani niewygodnym, ani odległym. Na peł-

nym zieleni terenie gazowni miejskiej 

w Warszawie, przy ulicy Kasprzaka zapre-

zentowany został szereg pojazdów zasila-

nych tym paliwem. Od najmniejszych – jak

Gaz na zastępstwo
Fiat i Iveco mają pełną gamę pojazdów zasilanych gazem i wygląda na to, 
że są dobrze przygotowane na przyszłość.

Niektórzy już używają samochodów gazowych. Ten Ducato rozpoczyna 
pracę w piekarni Batmar ze Skarżyska-Kamiennej, która ma 14 Fiatów 
na CNG i zaopatrzyła się we własną instalację sprężającą gaz.

Gaz przynosi duże oszczędności nawet w małym 
samochodzie. Doblò i Fiorino mają zbiorniki pod podłogą. 
Przestrzeń w ładowni jest nienaruszona.

www.truck-van.pl

7-8/201238 TruckTruckVanVan&

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNECNGCNG



Fiat Fiorino do największych – jak Iveco 

Stralis oraz od tych, które pokonują w ciągu 

dnia małe odległości – jak Irisbus Citelis do 

połykaczy kilometrów – jak ciągnik siodło-

wy Stralis AD440S33. Za pomocą pojazdów 

gazowych można dziś wykonywać szereg 

zróżnicowanych zadań transportowych. 

Zaletą samochodów na metan jest cicha 

praca i niska emisja spalin. Bez trudu speł-

niają one wymogi normy EEV. 

Mankamentem pojazdów zasilanych sprę-

żonym gazem ziemnym (CNG) jest ograni-

czony zasięg. Ponadto masa i wielkość butli 

ograniczają możliwości przewozowe. Jednak 

w praktyce udaje się osiągnąć zadowalający 

kompromis. Butle montuje się tak, aby nie 

zakłócały przestrzeni dla ładunku, a ich masa 

traci znaczenie, o ile uświadomimy sobie, że 

w wielu przypadkach rzadko wykorzystuje 

się pełną ładowność pojazdu. 

Z tego powodu oferta połączonych sił 

Fiata, Iveco i Irisbusa wcale nie jest na 

wyrost. Wystarczy się dobrze rozejrzeć 

wokół siebie, aby dostrzec miejsce dla 

każdego z dwunastu prezentowanych 

w gazowni pojazdów. Dwa z nich: Daily 

Electric i Eurocargo Hybrid przedstawio-

no jako uzupełnienie oferty ekologicz-

nych produktów Iveco. 

Własny kurek

Wśród partnerów spotkania był PGNiG 

oraz Active-Sports, dystrybutor przydomo-

wych kompresorów gazu fi rmy BRC Fuel-

Maker. Marek Kwasowiec z departamentu 

handlu PGNiG przedstawił perspektywy 

rynku CNG w Polsce. W 2011 sprężony 

metan (CNG) stanowił 0,01 mld m3, czy-

li zaledwie 0,7% całkowitego wolumenu 

sprzedaży gazu. Spośród 30 ogólnodostęp-

nych stacji, najwięcej CNG sprzedał Rze-

szów i tylko on z Radomiem i Wałbrzychem 

przekroczyły poziom 1 mln m3 dostarczo-

nego gazu. Ogółem w naszym kraju jest 46 

stacji tankowania, a eksploatowanych jest 

2,1 tys. pojazdów na CNG. Na wiodącym 

rynku włoskim jeździ przeszło 779,1 tys. sa-

mochodów gazowych, a stacji jest 858. 

PGNiG podejmuje działania zmierzające 

do popularyzacji gazu i zapewnia o swoim 

poparciu dla fl ot, które zechcą użytkować 

pojazdy na CNG. Jednocześnie oczekuje 

silniejszych zachęt ze strony rządu. Nikt nie 

powiedział tego wprost, lecz inwestowanie 

w rozwój sektora, który nie stanowi nawet 

1/100 sprzedaży wydaje się w tym momen-

cie niedostatecznie uzasadnione. 

W tej sytuacji rozwiązaniem mogą być 

przydomowe kompresory gazu, o zróżnico-

wanej wydajności, dostosowane do potrzeb 

jednego lub kilkunastu pojazdów. Można 

zafundować sobie własną stację tankowa-

nia, przez co niedostatek placówek oferują-

cych CNG będzie mniej odczuwalny. 

Nie ma ograniczeń

Pozostałe fi rmy, obecne na spotkaniu, udo-

wodniły, że gaz nie jest przeszkodą w wyko-

nywaniu zabudów dowolnego typu. Gruau 

Polska i Autonadwozia Matczak przedstawiły 

furgony ogólnego przeznaczenia na bazie Ive-

co Daily CNG „Natural Power”. Firma „Stal” 

zaprezentowała hakowiec Janco, własnej 

produkcji na podwoziu Daily, a analogiczne 

zabudowy na bazie Eurocargo zostały zapre-

zentowane przez KH-Kipper i Hywę. 

Petronas Lubricants Poland zwróciło 

uwagę na oleje przeznaczone do silników 

na CNG. Ich specjalna formuła chroni je, 

zapobiegając gromadzeniu się popiołów 

i wzrostowi kwasowości. Są to zjawiska 

charakterystyczne dla olejów pracujących 

w silnikach CNG. 

Stako skoncentrowało się na zbiornikach 

do przechowywania CNG w pojazdach. 

Oferuje między innymi gotowe do montażu 

pakiety zbiorników, o zróżnicowanej wiel-

kości i masie. Fraikin zaproponowało nato-

miast rozwiązania fi nansowe, które mogą 

pomóc fi rmom zainteresowanym eksplo-

atacją samochodów gazowych i nie tylko. 

Nowy świat

Konferencję zaszczycili obecnością i wy-

stąpieniami ambasador Włoch, Riccardo 

Guariglia oraz podsekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Gospodarki, Grażyna Henc-

lewska. Prezes Iveco Poland, Massimiliano 

Perri wspomniał o obecnym parku samo-

chodowym w Polsce. Zwrócił uwagę, że 

wśród samochodów dostawczych i cięża-

rowych zaledwie niespełna 8% ma mniej 

niż dwa lata. W 2009 r. wśród ciężarówek 

było 11,5% samochodów starszych niż 

31 lat! Chociaż obowiązuje norma Euro 5, 

a lada moment pojawi się Euro 6, w praktyce 

wciąż jesteśmy na bakier z ekologią. Zresz-

tą Polska nie jest w tym odosobniona, jak 

wynika z danych przedstawionych podczas 

spotkania prasowego VDA, które odbyło 

się we Frankfurcie nad Menem, kilka dni 

po konferencji Iveco. Około 70% ciężarówek 

w Niemczech wciąż ma silniki Euro 2. Nawet 

zaawansowana technologicznie i ustawo-

dawczo Europa nie jest czysta jak łza. 

Stojąc w obliczu konieczności dalszej, 

stopniowej wymiany taboru na bardziej 

ekologiczny, warto może zwrócić uwagę na 

ten, który jest jednocześnie relatywnie tani 

w zakupie i eksploatacji. Pojazdy gazowe 

mogą okazać się optymalnym rozwiąza-

niem dla niejednego użytkownika. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Irisbus Citelis CNG występuje w wersji o długości 
10, 12 lub 18 metrów. Obecnie w całej Europie jeździ ponad 
4,5 tys. tych pojazdów. Silnik spełnia normę Euro 6.

Gazowe Eurocargo z zabudową hakową 
KH-Kipper. Zbiorniki nie zajmują przestrzeni, 
przeznaczonej na nadwozie.

Więcej o gazowych pojazdach w sierpniu w programie 
„Na Osi” na antenie TVN Turbo. Zapraszamy do oglądania.

Sponsorem programu jest
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P ikap to sposób na życie. Tak mówią 

ci, którzy już mają takie auto i sami 

przed sobą usprawiedliwiają jego 

wady. Ranger pokazuje, że tolerowanie 

kompromisów nie jest konieczne. Można 

mieć pikapa i być zadowolonym pod każ-

dym względem. 

Siła razy cztery

Są trzy podstawowe wersje: z pojedyn-

czą, wydłużoną oraz podwójną kabiną. Do 

tego napęd 4×2 oraz 4×4. Ford wszędzie 

pokazuje model 4×4 z czworgiem drzwi. 

Nie kryje swoich zamiarów. Ranger będzie 

łowił klientów w tej samej sadzawce, gdzie 

eleganckie terenówki. Może zainteresują 

się nim również służby. Dla takiego samo-

chodu warto zostać strażakiem. 

Żaden z Rangerów nie ma mniej niż 

pięć metrów długości. Co za ulga! Na-

reszcie samochód, który łatwo znaleźć na 

parkingu. W dodatku nie są to zmarno-

wane centymetry. Ford rzeczywiście może 

więcej. Ładowność sięga 1,4 t w odmianie 

4×4 z kabiną pojedynczą. Podobny wariant 

z podwójną kabiną Double Cab uniesie 

ponad 1,1 t. Ponadto każdy Ranger z na-

pędem obu osi uciągnie przyczepę o masie 

całkowitej 3,35 t. Samochody 4×2 mogą 

„zahaczyć” 2,5 t. 

Skrzynia ładunkowa jest głęboka. Burty 

mają wysokość ponad pół metra. Długość 

skrzyni wynosi od 1,6 m w modelu Do-

uble Cab do 2,3 m w wariancie z kabiną 

pojedynczą. W najszerszym miejscu mie-

Pozamiatane
Nowy Ford Ranger sprawił, że kilka fajnych pikapów nagle mocno się postarzało.
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rzy sobie ona 1,5 m. Wśród akcesoriów są 

sztywne klapy zamykające krótką skrzynię. 

Praktyczne i szczelne. 

Wszędzie wygodnie

Niektóre pikapy wyglądają w środku 

tak, że człowiek wolałby popatrzeć z ulicy, 

jak prowadzi ktoś inny. Otwierasz drzwi 

i masz uczucie, jakby po drugiej stronie 

stał inkasent. Rozczarowanie rąbie „z li-

ścia”. Ranger nie cierpi na tę dolegliwość. 

Styl karoserii znajduje kontynuację w jej 

wnętrzu. Tablica rozdzielcza ma roboczą 

formę, ale kojarzy się z centrum dowo-

dzenia, a nie kanciapą szkolnego woźnego. 

Jakość materiałów jest dobra. Swoją drogą, 

nie do wiary, co można dziś zrobić z pla-

stiku. Naturalnie w bogatych wersjach, ta-

kich jak nieodparcie smakowita Wildtrak 

są skórzane fotele oraz kierownica pokryta 

tym szlachetnym materiałem. 

Wyposażenie odpowiada temu, czego 

można spodziewać się po samochodzie 

z tak obfi cie pochromowanym przodem. 

Przy okazji uspokoję miłośników umia-

ru w domu i zagrodzie – są również wa-

rianty mniej rzucające się w oczy. Wśród 

dodatków Ford proponuje między innymi 

dwustrefową klimatyzację, nawigację sate-

litarną, tempomat oraz złącza Bluetooth, 

USB i iPod. Po dłuższej chwili w modelu 

Double Cab można doliczyć się 23 schow-

ków. Ten na konsoli środkowej ma 8,5 l po-

jemności i w samochodach z klimatyzacją 

jest chłodzony. Ford zapewnia, że wnętrze 

jest „rozwojowe” i z chwilą, gdy na rynku 

pojawią się nowe, elektroniczne zabawki, 

Ranger zostanie do nich natychmiast przy-

stosowany. 

Wariant Double Cab już teraz jest na-

tomiast dobrze przygotowany do przewo-

żenia pięciu dorosłych osób. Żaden inny 

sprzedawany obecnie w Polsce pikap nie 

ma więcej miejsca na tylnej kanapie: na 

nogi i nad głową. Siedzenia z tyłu po bo-

kach mają system mocowania fotelików 

dziecięcych Isofi x. 

Nie utknie

Najmocniejszy silnik ma 200 KM i po-

jemność 3,2 l. Liczy sobie pięć cylindrów. 

Pozostałe, czterocylindrowe osiągają 150 

i 125 KM z 2,2 l. Wszystkie to diesle 

z rodziny Duratorq TDCi. W standar-

dzie współpracują z 6-biegowymi skrzy-

niami manualnymi. Do silników o mocy 

200 i 150 KM fi rma proponuje za dopłatą 

6-biegowy „automat”, który ma dwa tryby 

pracy: ekonomiczny „Normal” i sportowy 

„Performance”. Chętni mogą zmieniać bie-

gi ręcznie. Zwykle nie jest to konieczne, 

ponieważ skrzynia „rozumie” intencje pro-

wadzącego i dostosowuje się do nich. Ty-

powo terenowym urządzeniem jest układ 

GCL (Grade Control Logic). Na podstawie 

danych z czujnika jazdy na wzniesieniu 

redukuje biegi, spowalniając Rangera na 

zjeździe. Działa bardzo skutecznie. Można 

nie tykać hamulca. 

Model 4×4 zachęca całym sobą, aby zro-

bić skok w bok. Prześwit wynosi 23,2 cm, 

a głębokość brodzenia to imponujące 80 cm.

W wariancie Double Cab kąt natarcia to 

27,7o, zejścia 25,9o, a rampowy 24,4o. Po-

mijając mniejszą głębokość brodzenia, 

zbliżone wyniki osiąga Amarok. Podwozie 

Rangera ma tradycyjną konstrukcję. Do 

ramy umocowane jest z przodu niezależ-

ne zawieszenie na podwójnych wahaczach 

poprzecznych ze sprężynami śrubowymi. 

Z tyłu znalazła się sztywna oś na resorach 

piórowych. Z przodu są hamulce tarczowe, 

z tyłu „bębny”. 

Wariant 4×4 ma dołączany napęd 

przednich kół. Włącza się go za pomocą 

pokrętła na konsoli środkowej. Można to 

zrobić podczas jazdy z prędkością maksy-

malnie 120 km/h. Pokrętło służy również 

do załączania reduktora, który ma przeło-

żenie 2,48:1. W samochodach ze skrzynią 

manualną należy wcisnąć sprzęgło, aby 

zaczął działać. Funkcjonowanie napędu 

4×4 oraz reduktora sygnalizuje kontrol-

ka na tablicy rozdzielczej. W roli zespołu 

blokad mechanizmów różnicowych wystę-

puje elektroniczny system TCS, który do-

stosowuje wielkość momentu obrotowego 

do przyczepności kół oraz wyhamowuje te 

z nich, które się ślizgają. Cały dostępny 

moment obrotowy dociera tym sposobem 

do kół, które zachowały przyczepność 

i mogą wydostać wóz z opresji. 

Ranger jest sprzedawany w 180 krajach 

świata. Nie występuje tylko w Ameryce 

Północnej, którą opanował jego imiennik, 

należący tam do lekkich pikapów. Amery-

kański i europejski Ranger nie mają wiele 

wspólnego poza nazwą. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Ford

Skrzynia ładunkowa jest 
obszerna i można ją wydłużyć 
rozkładając tylną klapę.

Ranger ma szereg urządzeń, które można 
znaleźć w nowoczesnych samochodach wyższych klas. 
Dizajn wnętrza współgra z charakterem auta.

Współczesne pikapy mają podwójną osobowość: niektóre służą do pracy, ale większość 
konkuruje z luksusowymi samochodami terenowymi. 
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Uczestnicy spotkania mo-

gli obejrzeć wystawę 

pojazdów oraz fi lm, 

który prezentował najcie-

kawsze realizacje kontraktów 

fl otowych i zabudów specja-

listycznych. Obecni na miej-

scu fachowcy udzielali zain-

teresowanym szczegółowych 

informacji i odpowiadali na 

pytania. Wszystkiego można 

było dotknąć, a każdy element 

osobiście sprawdzić. Można 

było również podzielić się ze 

specjalistami własnymi do-

świadczeniami z eksploatacji 

zabudów i urządzeń w nich 

stosowanych. Poza przed-

stawicielami Gruau obecni 

byli reprezentanci producenta 

wind DHollandia, agregatów 

chłodniczych Carrier oraz fo-

teli samochodowych Intap. 

Przydatne wyposażenie

Firma Dhollandia, produ-

cent wind o udźwigu od 250 

do 16 000 kg, na zabudowach 

Gruau prezentowała „lekkie” 

typy wind przystosowane do 

zastosowania w pojazdach do-

stawczych oraz windę dla osób 

niepełnosprawnych monto-

waną w mikrobusach. Lekkie 

Od 25 kwietnia oficjalnie funkcjonuje nowy oddział Gruau Polska w Warszawie. 
W dniu uroczystego otwarcia można było zapoznać się z ofertą firmy i jej partnerów.

Zabudowa z windą dla wózka 
inwalidzkiego. Awaryjny system 
hydrauliczny pozwala na ręczne 
zwiezienie wózka i podniesienie go.

Fotel demontowalny z systemem 
montażowym NMI. Dodatkowe 
kółka ułatwiają transport 
wymontowanego siedzenia.

Michał Zajączkowski, kierownik działu handlowego

Warszawski oddział naszej firmy otworzyliśmy 
specjalną wystawą pojazdów z zabudowami 
Gruau Polska. Spotkanie było doskonałą okazją 
do poszerzenia wiedzy na temat najnowszych 
rozwiązań i trendów dotyczących zabudów po-
jazdów zarówno dla naszych gości, jak i dla nas. 
Dzięki ich pytaniom, uwagom i oczekiwaniom na 
temat produktów Gruau Polska mamy szansę 
dalej się rozwijać i sprawiać, by nasze zabudo-
wy stawały się coraz lepsze. 

od 190 do 200 kg masy urzą-

dzenia o konstrukcji panelo-

wej z aluminium są standar-

dowo wyposażone w cztery 

siłowniki: dwa podnoszące 

i dwa zamykające. Podest 

windy może mieć kon-

strukcję płyty na całą sze-

rokość pojazdu lub składa-

ną na pół. Podest składany 

w pionie daje możliwość 

otwarcia jednego skrzydła 

drzwi bez opuszczania windy, 

natomiast składany w pozio-

mie nie wystaje powyżej skrzy-

ni ładunkowej. Sterowanie 

może odbywać się z trzech nie-

zależnych miejsc: ze skrzynki 

sterowniczej, pilota lub nożnie 

na podeście. 

Dostawca agregatów chłod-

niczych, fi rma Carrier, na pre-

zentowanych zabudowach po-

kazał trzy linie urządzeń dla 

małych i średnich zabudów. 

Lekkie i uniwersalne agregaty 

z serii Viento dla przestrze-

ni ładunkowych do 28 m3 

są napędzane bezpośrednio 

z silnika. Rodzina agregatów 

Xarios to urządzenia napę-

dzane od silnika pojazdu, ale 

także z możliwością napędu 

również z sieci elektrycznej. 

Nowością są urządzenia serii 

Gruau w Warszawie

Pulsor, których działanie jest 

niezależne od prędkości ob-

rotowej silnika. Zastosowana 

technologia E-Drive sprawia, 

że agregat nie jest bezpośred-

nio połączony z silnikiem 

samochodu, a wykorzystu-

je tylko prąd uzyskiwany 

z generatora napędzanego 

przez silnik auta.
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Podczas prezentacji zabudów 

Gruau swoje produkty prezen-

towała również fi rma Intap, 

dostawca foteli z mocowaniem 

stałym i na szybkozłączach oraz 

systemów mocowania wózków 

inwalidzkich. Szybki montaż 

foteli lub w ich miejsce wóz-

ka inwalidzkiego umożliwiają 

szyny napowierzchniowe lub 

wpuszczone w podłogę pojaz-

du, do których można monto-

wać fotele na szybkozłączach 

Traxion lub SL/STD. Do tych 

samych szyn pasami mocowa-

ny może być fotel osoby niepeł-

nosprawnej.

Wszystko na miejscu

Gruau Polska specjalizuje 

się w zabudowie lekkich samo-

chodów użytkowych. W ofer-

cie ma szereg typów nadwozi: 

od skrzyniowych, kontenerów 

i chłodni, po specjalistyczne dla 

policji, straży miejskiej, służby 

celnej oraz samochody do prze-

wozu wartości. Proponuje też 

mikrobusy, w tym w wariancie 

przystosowanym do przewo-

zu osób niepełnosprawnych. 

Ciekawą pozycją są zabudowy 

chłodnicze w seryjnych nad-

woziach furgonów różnej wiel-

kości, częściej wybierane przez 

klientów ze względu na wygodę 

użytkowania i stosunkowo ni-

skie zużycie paliwa w porów-

naniu z zabudową kontenero-

wą, wykonywaną na podwoziu 

z kabiną. Z podobnych powo-

dów powodzenie mają bryga-

dówki w nadwoziach furgonów. 

Spośród kilku typów wyróżnia 

się model ze składanym drugim 

rzędem foteli Repli-Cab. 

Krzysztof Murawski, 
kierownik działu mikrobusów 
i pojazdów specjalnych, Intap

Firma Intap produkuje 
lekkie i nowoczesne fo-
tele przeznaczone do 
zabudowy we wszyst-
kich klasach pojazdów, 
czyli M1, M2 oraz M3. 
Oferujemy fotele z pod-
stawami szybkodemon-

towalnymi oraz obrotowymi. Są to produkty, 
które przeszły odpowiednie badanie i speł-
niają obowiązujące przepisy. Dodatkowo 
można u nas zakupić  systemy do mocowa-
nia wózków inwalidzkich.

Robert Leszek, 
doradca handlowy Carrier 
Transicold Polska

W zależności od po-
wierzchni przestrzeni 
ładunkowej zabudowy, 
dobieramy agregat. Na 
wydajność chłodniczą 
agregatu ma wpływ 
m.in. pojemność ła-
downi. Ten sam agre-
gat może pracować 

w zabudowie furgonowej i kontenerowej. 
Następną kwestią, którą trzeba wziąć pod 
uwagę, jest napęd; czy to ma być urzą-
dzenie z jednym sposobem zasilania czy 
dwusystemowe. 

Piotr Gąstoł, 
doradca handlowy Dhollandia Poland

Firma Dhollandia ma ta-
ką zasadę, że w swoich 
produktach nie stosuje 
elementów  elektronicz-
nych, przez co nasze 
produkty są niezawod-
ne. Dodatkowo siłowniki 
w naszych windach wy-
posażone są w zawory 

umożliwiające otwarcie windy w przypadku 
awarii systemu elektrycznego. W windach 
dla wózków inwalidzkich zastosowano do-
datkowy ręczny mechanizm umożliwiający 
nie tylko opuszczenie windy, ale także jej 
podniesienie i zamknięcie.

Gruau wyposaża swoje za-

budowy w akcesoria pocho-

dzące od stałych dostawców, 

z którymi współpracuje od 

lat. Jest to gwarancją wysokiej 

jakości produktu końcowego. 

Firma ma wszelkie wymaga-

ne homologacje i certyfi katy. 

Szczyci się tym, że może wyko-

nywać dalece zindywidualizo-

wane, jednostkowe zabudowy, 

na specjalne życzenia nabywcy, 

a z drugiej strony ma wystar-

czające moce produkcyjne, aby 

sprostać dużym zamówieniom 

fl otowym. Grupa Gruau pro-

dukuje rocznie około 50 tys. 

zabudów. Podejmuje się rów-

nież realizacji zamówień jako 

podwykonawca. Do grona jej 

partnerów należą wiodący do-

stawcy lekkich pojazdów użyt-

kowych w Europie. 

Warszawski oddział Gru-

au Polska działa nie tylko jako 

przedstawiciel, ale również 

producent zabudów. Jest w sta-

nie realizować zamówienia na 

miejscu, bliżej siedziby klienta. 

W ten sposób wspiera główny, 

polski zakład fi rmy, znajdujący 

się w Daszynie. ▐

Michał Kij, Jarosław Dynek 
Fot. J. Dynek, Gruau

Chłodnie i izotermy na furgonach i kontenerach stanowią pokaźną 
część produkcji Gruau. 

Otwarcie oddziału warszawskiego było okazją do spotkania się 
z klientami i dostawcami pojazdów pod zabudowy.

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

DHOLLANDIA N.V – rodzinna firma z ponad 40-letnią tradycją w wytwarzaniu profesjonalnych hydraulicznych wind załadowczych: 
 roczna produkcja to ponad 28 000 sztuk;
 gama produktów o udźwigu od 250 do 16 000 kg;
 6 zakładów produkcyjnych i profesjonalna sieć dystrybucji w ponad 40 krajach na całym świecie;
 ponad 40 lat nieprzerwanej działalności, stabilności, rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom i dostawcom;

DHOLLANDIA POLAND – polski oddział firmy istnieje od 2000 roku. 
Dynamiczny rozwój spowodował w 2004 roku zakup nowoczesnego obiektu magazynowo-serwisowego w Krakowie. W roku 
2012 nastąpi oficjalne otwarcie naszego oddziału północnego w Stawigudzie pod Olsztynem. 
Dla naszych Klientów zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pełne zaplecze części zamiennych 
z krótkim terminem dostawy.
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ŚwiatŚwiat  
szczęśliwych ludziszczęśliwych ludzi
„Nie jestem w żaden sposób, ani zawodowo, ani pasją związany 
z transportem ciężarowym. Niemniej odkąd pamiętam, widok dużej, 
zadbanej, kolorowej ciężarówki zawsze mnie intrygował i ciekawił” 
– o spotkaniu z pociągami drogowymi opowiada Tadeusz Szumiński, 
który podczas podróży po Australii mijał je na motocyklu.

setkami, a nawet tysiącami kilometrów. 

Przeprawy przez okresowe rzeki zazwy-

czaj polegają na ocenie własnych możli-

wości. Podróżni kierują się jedynie przy-

drożnymi wodowskazami, a tym samym 

oceną własnej „pływalności” i maksy-

sterami największych zestawów ciężaro-

wych świata. 

Drogi w Australii są jednopasmowe 

i dość proste, niewiele na nich wzniesień 

i ostrych zakrętów. Większość jest asfal-

towa, pozostałe są gruntowe i ciągną się 

Z nam kilku zawodowych kierowców. 

 Ich gawędy o przygodach w drodze 

 i samych pojazdach sprowokowały 

mnie, aby podczas wyprawy motocyklem 

po kontynencie australijskim bliżej przyj-

rzeć się pracy kierowców zasiadających za 

Tadeusz Szumiński i BMW R 1200 GS 
Adventure, motocykl, na którym odbył 
podróż po Australii.

Amerykański Marmon, zwany „Rolls-Roycem wśród 
ciężarówek”. Produkcję tych pojazdów, budowanych 
w znacznej mierze ręcznie zakończono w 1997 r.

Zwierzęta to stały element krajobrazu. Niektóre 
mogą stworzyć poważne zagrożenie, jeżeli nagle 
wybiegną na drogę.
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malnego zanurzenia. Ruch drogowy jest 

lewostronny, więc kierownica znajduje się 

po prawej stronie. Przejeżdżając konty-

nent z północy na południe, trzeba poko-

nać dystans około 3500 km, a ze wschodu 

na zachód – około 4300 km .

Solidne 
zabezpieczenie

Jakież było moje zdumienie, kiedy 

pierwszy raz ujrzałem długi na 53,5 m 

zestaw, składający się z ciągnika i trzech 

naczep. Ogrom i masa tego „Goliata” do-

chodząca do 120 ton robi niezapomniane 

wrażenie. Zestawy te nazywane są pocią-

gami drogowymi i legalnie poruszają się 

po drogach publicznych, mają jedynie 

zakaz wjazdu do dużych miast. Wyjąt-

kiem jest Darwin, stolica północnego te-

rytorium, tam „road train” może wjechać 

nawet do centrum. 

Po Australii podróżowałem najwięk-

szym motocyklem turystycznym świata 

tj. BMW R 1200 GS Adventure, tak więc 

bliższe poznanie się z tubylcami, było 

dukcji i w niczym poza wyglądem i mar-

ką nie przypominają swoich kuzynów zza 

oceanu. Mają wzmacniane ramy, inne 

przełożenia, silniki powyżej 500 KM i co 

rzuca się od razu w oczy: olbrzymie oru-

rowanie przodu, solidne stalowe zderzaki 

oraz siatki prawie do połowy przedniej 

szyby. Wszystko to dla ochrony podczas 

spotkania z dzikimi końmi, krowami, 

kangurami i całą resztą zwierząt zamiesz-

kujących te tereny. Jak mówią sami kie-

rowcy, nie sposób takiego pojazdu szybko 

zatrzymać, a każdy choćby najmniejszy 

ruch kierownicą może skończyć się kata-

strofą. Skręt o 1,5 cm kołem kierownicy 

skutkuje tym, że ostatnia naczepa zmienia 

niewiele. Przeważnie jeżdżą wokół du-

żych miast, ciągnąc jedną naczepę. 

Rekordowy zestaw

Muszę przyznać, że jest to imponu-

jące, ile trudu trzeba sobie zadać, aby 

nie narazić się na wymianę kół. Jest ich 

przeważnie 74, a w przypadku zestawów 

3 i pół naczepy – 98. Nie dziwi więc wi-

dok kierowcy, który z łyżką do kół ob-

chodzi swój zestaw, obstukując koła. 

Podczas jednego obchodu ma do poko-

nania prawie 110 m. 

W trakcie podróży często zdarzały 

mi się przymusowe postoje na poboczu, 

aby przepuścić pilotowane przez Traffi  c 

Police konwoje olbrzymich ciężarówek 

porozkręcanych na części, osobno rama 

z kabiną i silnikiem, osobno same koła 

i osobno na platformach „patelnie”. 

A i tak zajmujących całą szerokość drogi. 

Jak z dumą podkreślają Ozi – tak mó-

wią o sobie biali Australijczycy – rekord 

Guinnessa należy do nich. W 2006 roku 

w miejscowości Clift on (stan Queen-

dość łatwe i na dodatek z odwzajemnio-

nym zainteresowaniem. Od moich au-

stralijskich informatorów, w tajemnicy 

dowiedziałem się, że ciągniki siodłowe 

nie są w większości, jak wszyscy myślą, 

amerykańskie. Są raczej rodzimej pro-

tor jazdy o 60 cm. Ciekawostką jest rów-

nież, że na outbacku w rejonach kopalni 

poruszają się zestawy wywrotek z 4, 6, 

a nawet 8 naczepami.

Widziałem również europejskie cięża-

rówki marki Volvo i Mercedes. Jest ich 

sland), podpięto do ciągnika 112 przy-

czep. Cały zestaw miał 1474 metrów dłu-

gości! Nie tylko ruszył, ale i szczęśliwie się 

zatrzymał. Na pusto ważył jakieś 1500 ton 

i miał 2698 kół. 

Outback 

to kraina za miastem, izolowana od cy-
wilizacyjnego zgiełku, najczęściej w pu-
stynnym centrum kontynentu. Fragment 
Australii, który jest dostępny drogami szu-
trowymi i szlakami pustynnymi.

Wielbłądy transportowały towary zanim pojawiły się ciężarówki, 
teraz ostrzegają przed nimi drogowskazy. W towarzystwie znalazł się 
też kangur i wombat. Uwaga dzikie zwierzęta na odcinku 92 km!

Parkingi dla ciężarówek są rozlokowane co 50÷70 km, aby kierowcy 
mogli zrobić zgodne z przepisami przerwy w pracy.
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Gdy na szutrowych odcinkach dróg 

zbliżałem się na swoim motocyklu do 

standardowego, jak na warunki austra-

lijskie, zestawu, miałem duży kłopot 

z wyprzedzeniem go. I nie tyle utrudnia-

ła mi to jego długość, co tuman kurzu, 

który unosił się w powietrzu, skutkując 

całkowitym brakiem widoczność. Jak na 

złość pył niechętnie opadał. Tego pro-

blemu nie ma na drogach asfaltowych. 

Życzliwość kierowców, którzy sygnali-

zują lewym kierunkowskazem, że droga 

jest wolna, ułatwia bezpieczne wyprze-

dzanie. Mitem okazało się, że pęd powie-

trza wymijanego zestawu może zrzucić 

z siodła motocyklistę. 

Odpoczynek 
rzecz święta

Obowiązująca prędkość maksymalna 

dla ciężarówek to 100 km/h i 110 dla 

pozostałych użytkowników dróg. Każ-

de przekroczenie jest surowo karane, 

a zdobycie licencji jest kosztowne, 

specyfi czne warunki australijskiego bu-

szu, Anglicy przywieźli afrykańskie wiel-

błądy, które miały służyć do transportu 

wszystkiego, co niezbędne, głównie dla 

poszukiwaczy złota. Jak tylko pojawiły się 

pierwsze mechaniczne ciężarówki, pusz-

czono biedne wielbłądy wolno i niespeł-

na po 170 latach z małej paczki przyja-

ciół rozmnożyła się niezła banda, licząca 

obecnie, jak szacują przyrodnicy, ponad 

dwa miliony sztuk.

Pierwsze pociągi drogowe zaczęto or-

ganizować po II wojnie światowej, wyko-

rzystując zostawione przez amerykańską 

armię ciężarówki i przyczepy. Z biegiem 

czasu i postępem technicznym utworzo-

no przepisy i standardy charakterystycz-

ne dla tego kraju. 

Australia to wyjątkowy świat zamiesz-

kiwany przez szczęśliwych i spełnionych 

ludzi. Serdeczność i otwartość na dru-

giego człowieka jest zapewne receptą na 

ciekawe i wartościowe życie. Jak tylko 

nadarzy się okazja, ponownie tam wró-

cę, aby zapuścić się w australijski outback 

bezpośredniej działalności człowieka, 

czyli są niemal zupełnie dzikie. I pier-

wotnie piękne… Przejechałem łącznie 

16 300 km, większość przez australijski 

outback. Rzadko spotykałem ludzi, ale 

krajobraz jest przepiękny, wypełniony 

bogactwem różnorodnego i bujnego 

życia. Barwy zachodzącego słońca, czy 

usłana miliardami gwiazd niekończąca 

się przestrzeń nad bezkresnym, nieza-

sypiającym buszem, jest magiczna i nie 

zapomniana.

Stacje paliw połączone z kempingami 

i parkingami, rozsiane są średnio co 200, 

300 km. Nie zależnie od tego co 50, 70 

km znajdują się parkingi tylko dla „road 

train”. Wynika to z ograniczeń czasu pra-

cy kierowców ciężarówek, który wynosi 

12 godzin i obliguje do minimum 30-mi-

nutowej przerwy co 4 godziny. Zestaw 

z obsadą dwuosobową może jeździć non 

stop przez dwa tygodnie i potem ma ty-

dzień przerwy. Zapewniam, że dni wol-

ne są święte. Australijczycy bardzo cenią 

swój wolny czas i ze wszystkich sił go ce-

Potężne orurowanie to nie fan, a konieczność. 
Dzikie zwierzęta w spotkaniu z pociągiem 
drogowym nie mają szans na przeżycie. 
Rozpędzony 120-tonowy kolos potrzebuje 
trochę czasu na zatrzymanie.

Konwoje ładunków 
ponadnormatywnych często zmuszają 
innych kierowców do postoju, 
gdyż zajmują całą szerokość drogi.

Unoszący się pył to najbardziej 
dokuczliwy element podróży 
po australijskim outbacku. Wyprzedzenie 
pociągu drogowego na takiej drodze 
jest praktycznie nie możliwe.

skomplikowane i rozciągnięte w czasie. 

Samo podróżowanie na długich dystan-

sach pozornie może wydawać się mono-

tonne i nużące, ale tak nie jest. Australia 

jest 25 razy większa od Polski i mieszka 

w niej zaledwie 20 mln ludzi. Olbrzy-

mie obszary kraju pozostają poza strefą 

lebrują. Stoją również na straży, swojego 

prawa do odpoczynku.

Najpierw był wielbłąd

Pierwsze „ciężarówki” pojawiły się 

w Australii w 1840 roku. Ze względu na 

i poczuć smak wolności płynącej z buszu, 

jak sądzę, ponownie spotkam samotne 

zestawy pociągów drogowych z ich życz-

liwymi Ozi na pokładzie. ▐

Tadeusz Szumiński
Fot. T. Szumiński
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Bednary koło Poznania,
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