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Nowe silniki Scania
Tradycyjnie oszcz dne!

W nowych 13 litrowych silnikach SCR zastosowali my tylko sprawdzone 
rozwi zania znane z dotychczasowych jednostek nap dowych Scania.

Dzi ki temu powsta a platforma nowoczesnych silników Euro 5 charakteryzuj ca 
si  prost  konstrukcj , niezawodno ci  i niskim zu yciem paliwa.



Ciemniejszy
odcień zieleni
Po Mercedesie, Scanii, Iveco i DAF-ie, kolejni producenci ciężarówek deklarują: „już mamy”. 

Silniki Euro 6. Volvo tylko jeden, ale za to najpopularniejszy ze swoich jednostek napędo-

wych, MAN wprawdzie wszystkie, ale szczegóły poznamy w Hanowerze. Zapewne tam też 

dołączy ostatni z „Wielkiej Siódemki” – Renault Trucks. Norma emisji spalin Euro 6 zacznie 

obowiązywać od stycznia 2014 r. Czy jest więc po co się spieszyć? Nie bardzo. Jak na razie 

ulg dla pojazdów Euro 6 nikt nie przewiduje. Nie ma więc żadnego uzasadnienia ekonomicz-

nego. Wizerunkowe? Może, aczkolwiek mało adekwatne do poniesionych kosztów i ryzyka 

związanego z eksploatacją nowalijki. Specjalnie też nikomu nie spieszy się z zakupem pojaz-

dów z wyśrubowaną normą. Wprost przeciwnie. W roku 2013 należy spodziewać się boomu 

sprzedażowego. Każdy będzie chciał zdążyć z zakupem pojazdów jeszcze spełniających starą 

normę, czyli tańszych i sprawdzonych. 

Dobrze znanych również serwisantom.

A co potem? Do 2020 r. nie przewiduje 

się pod tym względem zmian w Europie. 

Co będzie później – nie wiadomo. Przez 

ostatnie 15 lat modernizacje pojazdów 

i ich sprzedaż były napędzane przez coraz 

to wyższe normy ekologiczne. Aby móc 

sprostać najnowszej, producenci musieli 

bardzo się sprężyć. Wprawdzie zawsze 

jest tak, że po wielkim wysiłku wydaje 

się, że więcej wycisnąć już się nie da, 

ale w tym momencie właśnie takie moż-

na odnieść wrażenie. Pewnie się da, tylko 

w imię czego i jakim kosztem?

Gdzie więc znajdą ujście rozbuchane 

umysły inżynierów? Napędy alternatyw-

ne! Można się spodziewać, że pod zieloną 

przykrywką, zaczniemy podążać w kie-

runku szerszego wykorzystania napędów 

elektrycznych i gazowych, zabezpieczając 

się w ten sposób przed kaprysami wład-

ców ropy, jednocześnie wykorzystując 

zasoby, które mamy 

na wyciągnięcie ręki. To kierunek słuszny nie tylko z przyczyn politycznych czy ekologicz-

nych, ale również ekonomicznych. Jeżeli dzisiaj eksploatacja pojazdu elektrycznego jest tań-

sza od zasilanego silnikiem Diesla, to gdy ten rodzaj napędu stanie się bardziej powszechny, 

można się spodziewać jeszcze korzystniejszej różnicy. Jest tylko jedno ale… Administracja 

państwowa, która zwęszy interes. ▐
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Filtry do samochodów użytkowych 
Bosch dbają o dobrą kondycję po-
jazdu, a co za tym idzie zapewniają 
ciągłość pracy ograniczając zbędne 
przestoje. Firma Bosch oferuje kom-
pletny program filtrów dla pojazdów 
użytkowych: filtry paliwa, oleju, powie-
trza, kabiny, filtry Denox, osuszacze 
powietrza, separatory mgły olejowej 
czy filtry oleju hydraulicznego. Wszyst-
kie w najwyższej jakości gwarantowa-
nej przez Bosch.
Firma Bosch jest największym na 
świecie producentem wysokociśnie-
niowych systemów wtryskowych do 
pojazdów użytkowych. Wieloletnie do-
świadczenia zdobyte podczas konstru-
owania, produkcji oraz licznych testów 
systemów wtryskowych, pozwalają na 
twierdzenie, że specjaliści w firmie 
Bosch wiedzą wszystko o przygotowa-
niu i filtracji paliwa w nowoczesnych 
systemach paliwowych. Dzięki temu  
konstrukcja filtrów oraz materiały uży-
te do ich budowy pozwalają na długą  
i bezawaryjną pracę systemów wtry-
skowych. Selekcjonowane materiały 
filtracyjne stosowane do produkcji fil-
trów paliwa Bosch zapewniają wysoki 
stopień filtracji najmniejszych cząstek 
oraz właściwą separację wody. Wyso-
ka jakość filtrów chroni system przed 
uszkodzeniami mechanicznymi spo-
wodowanymi nieodfiltrowaniem oraz 
często występującymi uszkodzeniami 
korozyjnymi aparatury wtryskowej wy-
wołanymi emulsją wodną w paliwie. 
Dzięki impregnowanemu, odpornemu 
na rozerwanie materiałowi filtracyj-
nemu filtry oleju Bosch zapewniają 
dłuższą żywotność i większą odpor-
ność na pracę w ciężkich warunkach. 

Ten unikalny materiał zapobiega też 
przedwczesnemu starzeniu się oleju. 
Niskie zużycie paliwa i niski poziom 
emisji zanieczyszczeń dzięki wysokiej 
jakości mieszanki paliwowo-powietrz-
nej to zasługa filtrów powietrza 
Bosch. Gwarantują one niezawodne 
funkcjonowanie pojazdu w całym okre-
sie eksploatacji filtra powietrza i długą 
żywotność silnika.
Wielowarstwowa konstrukcja materia-
łu filtracyjnego (filtr wstępny, mikro-
włóknina i specjalna warstwa nośna) 
sprawia, że filtry kabinowe Bosch 
podnoszą bezpieczeństwo prowadze-
nia pojazdu zapewniając komfort pracy  
w kabinie, lepszą koncentrację oraz 
eliminując parowanie szyb.
Do właściwego spełniania swego za-
dania instalacja sprężonego powie-
trza wymaga odpowiedniego osusza-
cza powietrza. Osuszacze powietrza 
Bosch gwarantują duże rezerwy dla 
wchłanianej wilgoci, najwyższą odpor-
ność na pulsacje i ciśnienie rozrywają-
ce oraz dużą wydajność także w trud-
nych warunkach pracy. 
Filtry oleju hydraulicznego Bosch 
o wysokiej zdolności absorpcji zanie-
czyszczeń zapewniają długie okresy 
między wymianami oleju. Efektywna 
separacja wody zapobiega korozji ele-
mentów układu hydraulicznego a wy-
soka odpor ność filtrów na parcie oleju 
gwarantuje stabilność konstrukcji tak-
że w przypadku dużej różnicy ciśnień.
Firma Bosch jest największym produ-
centem układów oczyszczania spalin 
w technologii SCR opartej na wtrysku 
do spalin substancji AdBlue, produ-
kowane od 2004 roku pod handlo-
wą nazwą Denoxtronic. Substancja  

AdBlue,  z dużą precyzją dozowana 
przez system Denoxtronic do ukła-
du wydechowego, to wodny roztwór 
mocznika o dużej czystości. Nie-
stety, pomimo tego, że AdBlue jest 
nietoksyczny, niepalny i   bezpiecz-
ny dla otoczenia, to jego niekorzyst-
ne właściwości, np. agresywność 
chemiczna wywołująca korozję lub 
krystalizacja w niskich tempera-
turach, stawiają wysokie wymaga-
nia przed urządzeniem dozującym  
i komponentami systemu. Filtry 
Denox Bosch gwarantują skuteczność 
filtracji dzięki warstwie filtracyjnej  
z żywicy fenolowej i dużej powierzchni 
materiału filtracyjnego. Ich odporność 
na działanie agresywnego chemicznie 
preparatu AdBlue uzyskano poprzez 
zastosowanie wysokiej jakości mate-
riałów zabezpieczonych specjalnymi 
powłokami z nowoczesnych materia-
łów, takich jak np. teflon. Filtry Denox 
są wyposażone w specjalne elementy 
kompensacyjne, co zapobiega uszko-
dzeniu filtrów podczas krystalizacji 
preparatu AdBlue. Dzięki idealnemu 
dopasowaniu filtr Denox Bosch zapew-
nia ochronę modułu dozującego oraz 
precyzję dozowania preparatu Ad-
Blue. Wszystkie wymienione filtry do 
samochodów ciężarowych oraz ich za-
stosowania można znaleźć na stronie  
www.bosch-automotive-catalog.com

Jakość, której wymagają profesjonaliści: 
filtry Bosch do samochodów ciężarowych

Samochód użytkowy każdego dnia przynosi przychód. Dlatego silnik  
i układ wtryskowy pojazdu wymagają szczególnej ochrony.



C iężarówka ta zebrała w so-

bie nowoczesne, współ-

czesne pomysły na osz-

czędzanie energii. Tak teraz 

wypada mówić: nie paliwa, 

ale energii. Olej napędowy 

jest tylko jej źródłem. Samo-

chód to część środowiska, 

w którym pracuje i które ma 

na niego wpływ. Poszukuje się 

rozwiązań systemowych, które 

sprawią, że pojazd będzie uży-

wany racjonalnie. Z korzyścią 

dla właściciela i bez szkody dla 

otoczenia. 

Na wydechu

Stralis Hi-Way jest napędza-

ny silnikami z rodziny Cursor, 

tak jak poprzedni model. Są 

to rzędowe, sześciocylindrowe 

jednostki zasilane szyną com-

mon rail. Warianty zgodne 

z Euro 5 po staremu mają po-

jemność 8, 10 i 13 l. Modele 

Euro 6 są oferowane w wer-

sjach 9, 11 i 13 l. Moc silników 

wynosi od 310 do 560 KM. 

Ponadto w ofercie pozostały 

trzy jednostki na gaz ziemny 

(CNG), regulowane na moc 

270, 300 lub 330 KM. 

W ciężarówkach Euro 6 

montowany jest rozbudowany 

katalizator Hi-eSCR (High Ef-

fi ciency SCR), z którym współ-

pracuje między innymi fi ltr 

cząstek stałych (DPF) z rege-

neracją pasywną. Monitorowa-

na jest temperatura spalin oraz 

ilość tlenków azotu (NOx). 

Układ oczyszczania spalin jest 

dość potężną skrzynią, moco-

waną do ramy. Jednak mimo to 

w ciągnikach Euro 6 możliwy 

jest montaż zbiorników paliwa 

o objętości sięgającej 1400 l. 

SCR odpowiada wyłącznie 

za utylizację tlenków azotu. 

Ilość pozostałych, szkodliwych 

składników, w tym znacznej 

Prostszy Prostszy wybórwybór
Iveco wypełnia normę Euro 6 wyłącznie za pomocą układu SCR. 
Jednak nowy Stralis Hi-Way to nie tylko silnik.

9/20126 TruckTruckVanVan&
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części cząstek stałych zależy 

od przebiegu procesu spalania 

w cylindrze. Aby go udoskona-

lić, konstruktorzy Iveco wpro-

wadzili w silnikach Euro 6

nowy układ zasilania o mak-

symalnym ciśnieniu wtrysku 

2200 bar. Jego newralgiczna 

część, szyna common rail, zo-

stała zabudowana w głowicy. 

Razem z nią znalazł się tam 

dekompresyjny hamulec sil-

nikowy SEB (Super Engine 

Brake). Kadłub silnika został 

wzmocniony. Osiągi zwiększa 

turbosprężarka o zmiennej 

geometrii. Podobnie jak silnik 

jest sterowana elektronicznie. 

Działa skuteczniej przy niskich 

obrotach i polepsza wydajność 

hamulca silnikowego. 

Ponieważ w silniku nie ma 

układu EGR i spaliny nie są 

cofane do cylindrów, łatwiej 

było zredukować ilość cząstek 

stałych, powstających w wyni-

ku spalania. Jest tak niska, że 

zrezygnowano z wymuszonej 

regeneracji fi ltra sadzy w ukła-

dzie wydechowym. „Mocny 

i czysty” silnik nowego Iveco 

osiąga przebieg do 150 tys. km 

między wymianami oleju. 

Globalnie mniej

Rozwiązania wybrane przez 

Iveco sprzyjają niskiemu zuży-

ciu paliwa. Dzięki nim całko-

wite koszty eksploatacji pojaz-

du udało się obniżyć o 4%. Tak 

przynajmniej wyliczyli specja-

liści z Iveco. Część pomysłów 

znana jest zresztą z Ecostralisa. 

Nowy model ma doskonal-

szą aerodynamicznie kabinę 

oraz opony o niskich oporach 

toczenia z systemem monito-

rowania ciśnienia. Zautoma-

tyzowana skrzynia Eurotronic 

fi rmy ZF ma tryb Ecofl eet, któ-

ry pozwala ręcznie zmieniać 

biegi tylko w określonych wa-

runkach, np. przed wzniesie-

niem lub tuż za nim. Człowiek, 

a zwłaszcza kierowca nie jest 

doskonały i lepiej jest pozosta-

wić dobór przełożeń mózgowi 

elektronicznemu. 

Iveco nie zaniedbuje jed-

nak edukacji. Na pokładzie 

zamontowano system „Dri-

ving Style Evaluation”, który 

ocenia sposób jazdy i podaje 

wskazówki, które służą jego 

doskonaleniu. 

O dodatkowe korzyści moż-

na zadbać w chwili zamawia-

nia pojazdu. Szereg opcji do-

stosowuje go do konkretnych 

warunków użytkowania. Masę 

ciągnika można zredukować, 

wybierając lekki wariant ramy. 

Zmniejszając przełożenie mostu 

napędowego, można natomiast 

dodatkowo obniżyć obroty silni-

ka przy prędkości podróżnej, co 

powinno zaowocować niższym 

zapotrzebowaniem na paliwo. 

Zaokrąglony dach wysokiej kabiny Hi-Way nie 
przeszkodził w zamontowaniu pod nim schowków.

Spokojna stylizacja i materiały dobrej jakości. Twórcy 
nowego Stralisa postawili na komfort.

www.truck-van.pl
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opór aerodynamiczny. Zmiany 

poprawiające opływ powietrza 

zaszły głównie w przedniej czę-

ści kabiny. Naroża się wyraźnie 

zaokrągliły, a będące ich czę-

ścią „skrzydełka” mają skośny 

kształt, dopasowany do wlotu 

powietrza ukształtowanego na 

wzór litery „V”. Firma podaje, 

że współczynnik Cx zmniejszył 

się o 3%, ale nie precyzuje, ile 

wynosi. 

Wewnętrzna struktura ka-

biny nie uległa zmianie. To 

wybór kabin, który otwiera 

wariant o szerokości 2300 mm 

w odmianie krótkiej i niskiej 

Hi-Street. Dalej jest długa Hi-

Road o tej samej szerokości 

z niskim lub średnim dachem, 

a na szczycie Hi-Way o szero-

kości 2500 mm z niskim lub 

wysokim dachem. Najbardziej 

obszerna wersja kabiny zacho-

wała znany, charakterystyczny 

dla Iveco kształt, zaokrąglony 

u góry. Pozostawiono go za-

pewne dlatego, że zmniejsza 

To tyle, co zrobiono w skali 

indywidualnej, w pojedynczej 

ciężarówce. O racjonalną eks-

ploatację na poziomie fl oty 

dba system telematyczny, który 

Iveco stworzyło we współpracy 

z fi rmą Qualcomm. 

Sztuka użytkowa

Z praktycznego punktu wi-

dzenia nowy Stralis Hi-Way 

zachował wszystkie cechy 

poprzednika. Należy do nich 

również jeden z efektów zasto-

sowania takiego, a nie innego 

sposobu oczyszczania spalin. 

Układ EGR, wymagający wy-

dajnego układu chłodzenia, 

spowodowałby powiększenie 

przestrzeni zajmowanej przez 

silnik i osprzęt. Ponieważ go 

nie ma, silniki zachowały do-

tychczasowe gabaryty i zaosz-

czędziły inżynierom modyfi -

kacji kabin. 

Zmiany zaszły natomiast 

w wystroju. Awangardowe 

i odważne wnętrze poprzed-

niego Stralisa ustąpiło miejsca 

wyciszonej elegancji. Jakość 

materiałów wykończeniowych 

znacząco się poprawiła. Do-

stęp do przełączników nadal 

jest dobry, ale przeniosły się 

w miejsca, w których bywają 

w innych ciężarówkach. „Rogi” 

nad „zegarami” zniknęły tak, 

jak wcześniej w Eurocargo. 

Eklektyczną osobowość 

Stralisa Hi-Way wzbogaca ko-

lor premierowych egzempla-

rzy, pomarańcz zapożyczony 

od lampy Nesso fi rmy Artemi-

de i radia „kostki” Brionvega. 

Oba te przedmioty należą do 

wybitnych dzieł sztuki użyt-

kowej lat 60. Aby jednak nie 

oddalać się zbyt daleko od 

życia na asfalcie, ciężarów-

kę promuje piosenka Bruce’a 

Springsteena pod tytułem, jak-

żeby inaczej: „Working on the 

Highway”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Szyna common rail została ukryta w głowicy. Obok niej 
pracuje dekompresyjny hamulec silnikowy SEB – jego elementy 
pomalowane są w modelu na żółto.

Katalizator to spore urządzenie. 
Zawiera między innymi układ SCR oraz filtr sadzy. 
Zbiornik AdBlue jest po drugiej stronie ramy.

Nowy Stralis produkowany jest w zakładzie w Madrycie. Jest to ekologiczna, nowocześnie zarządzana 
fabryka. Koncern konsoliduje siły. Przeniesiono tu montaż ciężarówek z zakładów w Ulm.

www.truck-van.pl
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Na terenie zlotu, w sobotę 7 lipca od-

bywały się konkurencje na placu 

manewrowym, najbardziej efektow-

ne. Dzień wcześniej fi nałowa dziewiątka 

wyłoniona w eliminacjach regionalnych, 

zmagała się ze sobą i z oporem materii 

w opolskim serwisie Scanii. Tu uczestnicy 

szukali usterek w zestawie, udzielali pierw-

szej pomocy oraz stąd wyruszali w trasę 

konkursową, aby przejechać ją szybko, 

bezpiecznie i ekonomicznie. 

Kto uważny, kto opanowany?

Najwięcej nieskrywanych emocji wycisnęła 

z uczestników nie jazda ani kontrola zestawu, 

ale nowa konkurencja: „Zdrowie i Bezpie-

czeństwo”. Ideą organizatorów było zwiększe-

nie świadomości kierowców w zakresie wie-

dzy i umiejętności, które nie są bezpośrednio 

związane z wykonywaniem zawodu kierowcy. 

Okazało się, że wiadomości to jedno, a prak-

tyka całkiem co innego. 

W zaaranżowanym wypadku drogo-

wym należało udzielić niezbędnej pomocy 

nieprzytomnej ofi erze, tkwiącej za kie-

rownicą auta. Było kilka utrudnień, wśród 

których na czoło wysuwała się przerażona 

współpasażerka ofi ary. Wołająca o pomoc, 

a na dobitkę usiłująca pomagać. Sytuację 

obserwowali profesjonalni ratownicy. Oni 

również wystawiali oceny. Okazało się, że 

najwyższe noty zdobyli dwaj faworyci kon-

kursu, którzy następnego dnia stanęli do 

pojedynku oko w oko, zderzak w zderzak. 

Jednak wyniki pierwszego dnia nie były 

jednoznaczne. Nie było nikogo, kto byłby 

najlepszy we wszystkich konkurencjach. 

Kto inny najuważniej zdiagnozował ze-

staw, komu innemu najlepiej powiodło się 

w jeździe ekonomicznej. 

Testosteron na patelni

Sobotni plac manewrowy buchał gorą-

cem i parował adrenaliną. Minięcie becz-

ki i cofanie do „garażu” z zatrzymaniem 

zestawu jak najbliżej tylnej ściany, „dywa-

nik” – czyli wjazd lewym kołem w otwór 

w podkładce, aby dała się obrócić, potem 

ustawianie beczek jak najciaśniej na sze-

rokość zestawu i przejazd między nimi, 

celowanie do tarczy wskaźnikiem umo-

cowanym do zderzaka i na koniec prze-

wracanie słupka prawym kołem ciągnika. 

Manewry wymagające uwagi i wyobraź-

ni były ciężką próbą dla zawodników, 

których nerwy pękały w szwach. Nikt 

nie mógł podglądać przejazdu kolegów, 

nim sam nie zaliczył konkurencji, zatem 

o przygotowaniu się na najgorsze pułapki 

placu nie było mowy. 

Mało kto zaliczył „dywanik”, niektó-

rzy zdemolowali „garaż”. Lecz wciąż 

Próba generalna
Podczas zlotu Master Truck odbył się krajowy finał 
konkursu Scanii YETD na najlepszego młodego kierowcę. 
Wygrał Wojciech Kobierowski.

każdy liczył na uśmiech losu, bo suma 

punktów za wszystkie konkurencje była 

niewiadomą. Bańka pękła dopiero po 

południu. 

Tylko ty i ja

Patryk Walkowski, Opole. Na co dzień 

Scania R730 i felgi aluminiowe na nacze-

pie. Oraz Wojciech Kobierowski, Słupsk 

– chwilowo bez pracy, ostatnio jeździł DAF-

em XF105. Oto dwaj zawodnicy, którzy 

przystąpili do fi nałowej próby „Knock 

Th e King” (ang. strąć króla). Pierwszy raz 

w historii polskiego fi nału dwie ciężarówki 

„strącały króla” jednocześnie. Trzeba prze-

wrócić przednimi kołami ciągnika oraz na-

rożami naczepy cztery pojedyncze słupki, 

z których każdy jest ustawiony między dwo-

ma innymi. Musi upaść tylko wyznaczo-

ny słupek. Jeśli padną dwa lub wszystkie, 

zawodnik wybiega z kabiny, ustawia je na 

nowo i ponawia próbę. Do skutku. Na czas. 

Sędzia Paweł Paluch ze Scanii Polska 

dał znak do startu, gdy… rozpętała się 

burza! Przez okna i w lusterkach i tak nie 

wszystko widać, a gdy je zalewa deszcz 

– tym bardziej. Jednak zestawy uwijają 

się, nie ma poprawek. Walczą żywioły, 

walczą kierowcy. Wygrywa Wojtek Ko-

bierowski! 

Przed nim fi nał we wrześniu w Söder-

tälje. I nagroda: Scania serii R o wartości 

100 tys. euro, wyposażona według życze-

nia zwycięzcy. Powodzenia! ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka
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Warsztaty prasowe organizowane 

przez niemiecki Związek Prze-

mysłu Motoryzacyjnego (niem. 

Verband der Automobilindustrie – VDA) 

przygotowują grunt pod wrześniową wy-

stawę pojazdów użytkowych IAA w Ha-

nowerze. Prezentują zjawiska i trendy, 

nowości pozostawiając targom. 

Szczytne założenie zderza się z dyskre-

cją i indolencją prelegentów, reprezen-

tujących fi rmy z branży motoryzacyjnej. 

Informacja to cenny towar. Każdy dzieli 

się nią ostrożnie. Jest również sporo po-

lityki, zwłaszcza w wypowiedziach o cie-

plejszym, „szczerym” zabarwieniu. Mimo 

Ucieczka z Europy
Euro 6 i długo, długo nic. Jak będzie wyglądać sprzedaż ciężarówek 
bez „zachęt proekologicznych”? Jak będzie przebiegał rozwój samochodów użytkowych? 
Spotkanie VDA we Frankfurcie nad Menem pozostawiło więcej pytań niż odpowiedzi.

Europa jest za mała dla „Wielkiej Siódemki”. Główne kierunki ekspansji to Azja 
i Ameryka Południowa. Prelegenci reprezentujący „ciężki segment”, od lewej: 

prowadzący dyskusję Sascha Hingst, Achat Urmanow z KamAZa, Heinz-Jürgen Löw z Renault Trucks, 
Georg Pachta-Reyhofen z MANa, Andreas Renschler z Daimler AG oraz Norbert Holzer z Iveco.

Mercedes-Benz Antos – młodszy brat nowego 
Actrosa i jedna z premier zbliżających się targów 
w Hanowerze. Tu w zestawie z nowoczesną, lekką 
naczepą, która ma dwie, dziesięciotonowe osie 
zamiast trzech 9 t. Masa całkowita zestawu to 38 t.

Przyszłość należy do źródeł napędu dostosowanych do warunków 
eksploatacji. W rejonach zurbanizowanych jest miejsce na hybrydy. 
Europa dopiero się do nich przyzwyczaja. W Stanach Zjednoczonych 
hybrydowe układy napędowe oferuje szereg producentów. Są 
montowane niemal z taką łatwością jak u nas przystawki odbioru mocy.

Eksperymentalny, 5-drzwiowy 
autobus MAN na ulicach Budapesz-
tu. Szerokie wejścia i wnętrze 
ze składanymi siedzeniami 
usprawniają przepływ pasażerów.
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to z nawału słów udaje się wyłowić cenne 

spostrzeżenia i wyciągnąć wnioski. 

Jasna strona

Przemysł motoryzacyjny jest pewien, 

że rozwój europejskiego rynku będzie 

postępował. Andreas Renschler, członek 

zarządu Daimler AG podaje, że w latach 

2011–25 w klasie ciężarówek powyżej 6 t 

nastąpi wzrost sprzedaży o 2/3, a do roku 

2050 popyt ma wzrosnąć trzykrotnie. 

Euro 6 jest póki co ostatnią normą „czy-

stości” spalin, do jakiej trzeba będzie się 

dostosować. Jej wymogi są tak zaostrzo-

ne, że wysiłek włożony w dalsze ograni-

czanie emisji szkodliwych związków był-

by niewspółmiernie duży (i kosztowny) 

w stosunku do efektu. Można będzie sku-

pić się na innych aspektach konstrukcji 

pojazdu. Jakich?

Renschler podaje, że do 2030 r. prze-

ciętne zużycie paliwa w ciężarówce 

spadnie o 10% i wyniesie około 23 l/100 

km. Jak do tego dojdzie? Georg Pachta-

Reyhofen, dyrektor generalny spółki eu-

ropejskiej MAN SE (dawnej MAN AG) 

wskazuje sposoby. Przede wszystkim 

dostosowanie pojazdu do warunków eks-

ploatacji. W przypadku pojazdów dystry-

bucyjnych wykorzystanie alternatywnych 

źródeł napędu, a w transporcie długody-

stansowym – obniżenie oporów ruchu. 

W obu dziedzinach zaś optymalizacja za-

rządzania i logistyki. 

Pachta-Reyhofen i Renschler bronią 

stanowiska, że dla obniżenia współ-

czynnika oporu aerodynamicznego oraz 

zwiększenia bezpieczeństwa jazdy nie 

jest konieczne wprowadzanie ciężarówek 

„z nosem”. Przeczą w ten sposób doświad-

czeniom amerykańskim. Niewątpliwie 

jednak zwężający się ku przodowi kształt 

kabiny jest korzystniejszy aerodynamicz-

nie od płaskiej „ściany”, co szef MAN-a 

wykazał na przykładzie ciężarówki Con-

cept S. Nie ma ona wprawdzie „nosa” 

mieszczącego silnik, ale cała jest ukształ-

towana w pionowy, rozszerzający się ku 

tyłowi klin. 

Bernard Krone, właściciel znanej fi rmy 

naczepowej i wiceprezydent VDA do do-

skonałości aerodynamicznej dodał lekką 

konstrukcję pojazdu oraz oszczędne go-

spodarowanie energią, czerpaną z paliwa. 

Niska masa miałaby być osiągnięta, dzięki 

zastosowaniu nowych materiałów, w tym 

włókien węglowych oraz stali o wyso-

kiej wytrzymałości. Dr Krone uważa, że 

nowoczesny pojazd będzie zbudowany 

z szeregu różnego typu materiałów, a wła-

sności każdego z nich będą uwzględnione 

w konstrukcji, która zostanie zoptymali-

zowana pod kątem niskiej masy i dużej 

wytrzymałości. 

Naturalnie powrócił wątek zwiększenia 

dopuszczalnej długości zestawów poru-

szających się po europejskich drogach. 

Wszyscy byli zgodni, że wobec rosną-

cego natężenia ruchu i konieczności 

oszczędzania paliw kopalnych wskazane 

jest przewożenie jak największej ilości 

ładunku pojedynczym pojazdem. Nie-

stety, dla kierowców samochodów oso-

bowych duże zestawy to temat drażliwy, 

a to oni stanowią większość wyborców. 

Politycy, którzy są odpowiedzialni za 

wprowadzenie zmian w niemieckim pra-

wie zwlekają z decyzją. Dopóki Niemcy 

nie wprowadzą długich zestawów u sie-

bie, inne kraje na pewno się tym nie za-

interesują. Szwecja jest zbyt daleko, aby 

inni brali z niej przykład. 

Środowisko miejskie

Wg tegorocznego raportu Europej-

skiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) 

41% populacji Unii mieszka w miastach, 

a 35% w rejonach o charakterze pośred-

nim, miejsko-wiejskim. Na wsi żyje tylko 

Niemieccy producenci obstają przy kabinach 
o prostopadłościennym kształcie i zaprzeczają 
korzyściom wynikającym z zastosowania małego 
chociażby „nosa” na przedzie. Jednak MAN Concept S
z 2010 r. cały jest swego rodzaju „nosem”. 
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To bardzo odpowiada zawodowym 
kierowcom z Europy. Obiecujemy!

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

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

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

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

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

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

5 ARGUMENTÓW ZA KRONE



na gaz: sprężony lub skroplony metan 

albo wodór. Dodał do nich pojazdy elek-

tryczne czerpiące energię z typowych 

baterii lub z wodorowych ogniw paliwo-

wych. Wreszcie wymienił hybrydy z silni-

kiem wysokoprężnym i elektrycznym na 

pokładzie, które pozwalają zaoszczędzić 

sporo paliwa w centrach miast. W mia-

rę oddalania się od rejonów najbardziej 

intensywnego ruchu, przewaga hybryd 

maleje. 

Cisza, czystość powietrza i ogranicze-

nie konsumpcji paliw płynnych to główne 

czynniki, które przemawiają za wyko-

rzystaniem napędu elektrycznego. Tak 

przynajmniej uważa profesor Horst Oehl-

schlaeger z działu rozwoju samochodów 

użytkowych Volkswagena, który pytał 

w tytule swojego wystąpienia „Czy miej-

skie pojazdy dostawcze będą wkrótce za-

silane elektrycznie?” Przedstawiając sze-

roki program testów aut elektrycznych, 

które koncern prowadzi w Europie, USA 

i Chinach, szybko przebiegł przez slajdy 

pokazujące osiągi wybranych pojazdów. 

Przyszłość wspierająca się na samocho-

dach, które bez ładowania przejeżdżają 

w sprzyjających warunkach nieco ponad 

100 km rzeczywiście nie wygląda różowo. 

Ciemna strona

Z dystansem odniósł się do wspomnia-

nych innowacji Achat Urmanow, wice-

prezes zarządu spółki KamAZ. Rynek 

rosyjski rozwija się własnym tempem 

w kierunku nieco odmiennym niż wyzna-

czany przez producentów zachodnioeu-

ropejskich. Nadal dominują na nim miej-

scowe fi rmy. Czołową pozycję w klasie 

dmc 14÷40 t zajmuje KamAZ. W 2011 r.

miał 38% rynku, po 11% miały MAZ 

i Ural, a 1% KrAZ. Europejska „Wielka 

Siódemka” zagospodarowała 31%, a „inne 

zagraniczne ciężarówki” – 8%. Pod tym 

pojęciem kryją się przede wszystkim mar-

ki azjatyckie, w tym koreańskie, tureckie 

i chińskie. Do roku 2020 spodziewany 

jest spadek udziału lokalnych wytwórców 

o ponad 1/3. Udział nowych pojazdów 

importowanych ma ustabilizować się na 

poziomie 33%, a używanych – 24%. Póki 

co przewagę mają pojazdy tanie (72%), 

choć ich rola maleje kosztem ciężarówek 

z górnej półki cenowej (22%). W 2011 r. 

rynek rosyjski wchłonął 100 tys. ciężaró-

wek o dmc powyżej 16 t. W rekordowym 

2007 – 128 tys., a w wyjątkowo skromnym 

2009 tylko 39 tys. 

Spółka wyliczyła koszt inwestycji po-

noszonych na wprowadzenie standardów 

Euro 3 i Euro 4, a także zmianę przeciętnej 

ceny pojazdu z tym związaną. Rosyjska 

ciężarówka Euro 3 jest o 20% droższa niż 

Euro 2, a Euro 4 o 9,5% droższa niż Euro 3.

KamAZ, występując w imieniu całego 

przemysłu rosyjskiego, oczekuje od władz 

działań wspierających zakup nowych po-

jazdów, między innymi poprzez program 

złomowania starych ciężarówek i autobu-

sów, wprowadzenie limitowanego okresu 

eksploatacji samochodów użytkowych 

oraz subsydiów rządowych dla rosyjskich 

producentów. Odnosząc się do dyskusji 

o wydłużonych zestawach, Achat Urma-

now zauważył, że infrastruktura drogowa 

nie jest przygotowana na ich przyjęcie, co 

udowodniły między innymi trafi ające do 

Rosji ciężarówki amerykańskie. Zwrócił 

również uwagę na mocną pozycję kolei 

w transporcie na duże odległości. Jako pa-

liwo alternatywne, którego zastosowanie 

23% ludności. W większości krajów ro-

śnie liczba mieszkańców miast. Dla pro-

ducentów pojazdów użytkowych warunki 

w mieście są determinantą zmian w kon-

strukcji pojazdów. Rozwój nowoczesnego 

transportu publicznego oraz dystrybucji 

miejskiej jest w tym wypadku równie ży-

wotną kwestią, co wprowadzenie wydłużo-

nych zestawów do ruchu autostradowego. 

Rudolf Kuchta, wiceprezydent MAN 

Truck & Bus AG przekonywał o zaletach 

autobusu, jako niedrogiego i elastycznego 

środka transportu w mieście. Koncepcja 

BRT (Bus Rapid Transit), polegająca na 

stworzeniu sieci linii autobusowych od-

dzielonych od zwykłego ruchu drogowe-

go ma szereg zalet tramwaju czy metra, 

a jest wielokroć tańsza do zastosowania. 

Ponadto można ją dostosować do istnie-

jącej infrastruktury i rozwijać etapami. 

Kuchta przytoczył też cząstkowe wyniki 

testów prowadzonych w ramach pro-

gramu badawczego „Europejski System 

Autobusowy Przyszłości” (ang. Euro-

pean Bus System of the Future – EBSF). 

Po ulicach Budapesztu przez dziewięć 

miesięcy kursował przegubowy MAN 

z pięciorgiem szerokich drzwi, wyposa-

żony częściowo w składane siedzenia. 

W godzinach szczytu kierowca mógł owe 

fotele zablokować, aby było więcej miej-

sca dla pasażerów stojących. Okazuje 

się, że w porównaniu z typowym, czte-

rodrzwiowym przegubowcem, w modelu 

pięciodrzwiowym czas wymiany pasaże-

rów skrócił się o 10 sekund przy 40 oso-

bach i aż o 25 sekund przy 80. 

Jako źródła napędu przyszłości Kuchta 

wskazał silniki o zapłonie samoczynnym 

zasilane alternatywnymi paliwami płyn-

nymi oraz jednostki o zapłonie iskrowym 

Elektryczna furgonetka pocztowa Volkswagen eT! Ma szerokie drzwi od strony chodnika. 
Można ją prowadzić, siedząc za kierownicą lub z miejsca obok za pomocą dżojstika. 
Samochód może również samodzielnie jechać za idącym listonoszem lub podjechać do 
niego na wezwanie.

W Rosji wciąż liczą się miejscowi wytwórcy, 
a jedynym alternatywnym paliwem, które 
ma szansę powodzenia jest gaz: metan lub 
propan-butan.
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przynosi również korzyści ekonomiczne 

i to od razu, Urmanow wymienił gaz: ziem-

ny i LPG. Przewiduje, że w Rosji rynek po-

jazdów gazowych będzie się rozwijał. 

Tymczasem Europa potrzebuje nowych 

rynków zbytu. Przebijało to zarówno 

z wypowiedzi przedstawicieli Daimler 

AG, jak i MAN SE. Zdaniem Andreasa 

Renschlera na świecie niedoceniany jest 

problem jakości paliw. Złe paliwo ograni-

cza rozprzestrzenianie się nowoczesnych 

silników. Tymczasem coraz to nowe kraje 

pozaeuropejskie interesują się coraz bar-

dziej ekologicznymi pojazdami – twier-

dzi Renschler i powołuje się na przykład 

państw Ameryki Południowej. 

Z drugiej strony Georg Pachta-Reyho-

fen rzucił przykład Niemiec, gdzie 70% 

ciężarówek jest zgodnych z Euro 2. Po-

dobnie jest w innych krajach. Trzeba te 

pojazdy zastąpić nowymi, aby ekologicz-

ny transport stał się faktem. 

Wnioski nasuwają się same. Nim rynek 

osiągnie wzrosty, o jakich była mowa na 

wstępie, producenci intensywnie szukają 

miejsca na nowe ciężarówki, jakie będą 

produkowane w nadchodzących latach. 

Można je zrobić w Europie, czyszcząc uli-

ce z pojazdów używanych, lecz potrzebni 

są również odbiorcy dla starych i skompli-

kowanych pojazdów Euro 3, 4 i 5. Afryka 

raczej już nie wchłonie tych samochodów, 

a przynajmniej nie bez niezbędnych prze-

róbek „upraszczających”. Poza tym pora, 

aby zacząć sprzedawać drogie technologie 

reszcie świata, bo u nas zrobiło się bardzo 

ciasno, nie tylko z powodu kryzysu. ▐ 

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

MAN, Volkswagen

Harmonogram wprowadzania norm emisji spalin na świecie. Zaostrzanie wymogów 
ekologicznych działa na korzyść globalnych graczy, którzy dysponują odpowiednią technologią. 
Przeszkodą w rozprzestrzenieniu się nowoczesnych rozwiązań są nie tylko ich koszty, ale też 
niska jakość paliw na pozaeuropejskich rynkach. Po roku 2014 jedynym, dużym rynkiem, gdzie 
będzie można sprzedawać pojazdy Euro 4 pozostaną Indie. Tam również najdłużej przetrwa 
norma Euro 5. Przed końcem bieżącego dziesięciolecia najwięksi odbiorcy ciężarówek przyjmą 
normy Euro 6 lub inne, równoważne.

9 lipca 2012 r. została zmontowana pierwsza ciężarówka w zakładach Bejing Foton Daimler 
Automotive co. Ltd. Fabryka jest wspólnym przedsięwzięciem joint-venture Daimer AG i Foton 
Motor. Ciężarówka napędzana jest silnikiem OM457 zgodnym z normą China IV, która jest 
odpowiednikiem Euro 4.

Pierwsze samochody ciężarowe napędzane 
nowym silnikiem zostaną dostarczone wiosną 2013 r.
Jednostka Volvo D13 Euro 6 bazuje na swoim 
poprzedniku spełniającym normę Euro 5. Podob-
nie jak on, posiada sześć cylindrów w układzie 
rzędowym, pompowtryskiwacze i układ oczysz-
czania spalin SCR. W celu spełnienia nowych 
wymagań emisyjnych zastosowano dodatkowo 
układ recyrkulacji spalin EGR, a także filtr cząstek 
stałych (DPF). W porównaniu z normą Euro 5,
emisja tlenków azotu została zmniejszona 
o 77%, zaś cząstek stałych o połowę. 

Euro 6 w Volvo
Volvo Trucks wprowadziło 
do oferty nową jednostkę napę-
dową spełniającą normę Euro 6. 
Pierwszym modelem Euro 6 
jest silnik Volvo D13 460 KM.

Układ SCR, który rozkłada zawarte w spali-
nach tlenki azotu na nieszkodliwy azot i parę wod-
ną, został zintegrowany z filtrem cząstek stałych 
w jednym kompaktowym podzespole, zajmującym 
niewiele miejsca w pojeździe. Filtr cząstek sta-
łych, którego działanie polega na wychwytywaniu 
ze spalin i dopalaniu mikroskopijnych cząsteczek 
sadzy, regeneruje się automatycznie podczas 
normalnego użytkowania pojazdu. Głównym za-
daniem układu EGR jest natomiast podnoszenie 
temperatury spalin w sytuacjach, gdy proces spa-
lania nie jest w stanie wygenerować odpowiednio 
gorących gazów – o temperaturze co najmniej 
250oC – niezbędnych dla prawidłowego działania 
układu SCR. W przeciwieństwie do konwencjonal-
nych układów EGR, schładzających – poprzez re-
cyrkulację – spaliny w celu obniżenia temperatury 
silnika, a tym samym zredukowania emisji tlenków 
azotu, układ EGR w silniku Euro 6 praktycznie 
pozostaje nieczynny podczas jazdy z prędkością 
podróżną. Oznacza to, że w tych warunkach EGR 
nie oddziałuje na zużycie paliwa. 

Jak zapowiada producent, wersje Euro 6 pozo-
stałych silników zostaną wprowadzone na rynek 
na długo przed wejściem w życie nowej normy, 
co nastąpi 1 stycznia 2014 r. ▐

Fot. Volvo

* termin może zostać przesunięty
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P rzede wszystkim nowy model prze-

znaczony do ciężkiej dystrybucji. 

Cała gama silników spełniających 

normę Euro 6, zarówno 4-, jak i 6-cylin-

drowych. Seryjny Canter Eco Hybrid, 

ulepszony Unimog, zmodyfi kowane osie 

oraz nowe funkcje we FleetBoardzie. O au-

tobusach nie wspominając.

Specjalnie do dystrybucji

Największym wydarzeniem będzie pre-

miera nowego modelu Mercedes-Benz 

Antos o dmc od 18 do 26 t, stworzonego 

specjalnie do pracy w ciężkim transporcie 

dystrybucyjnym. Antos z wyglądu bardzo 

przypomina nowego Actrosa. Producent 

jednak postarał się, aby miał swój własny 

charakter, odróżniający go od starszego 

brata. 

Antosa można zamówić z kabiną Clas-

sicSpace w wersji krótkiej i średniej lub 

średnią, superpłaską CompactSpace, która 

sprawdzi się np. w pojazdach chłodniczych. 

Podobnie jak w Actrosie wnętrze Antosa 

jest dwukolorowe: po stronie kierowcy ka-

bina utrzymana jest w kolorze czarnym, zaś 

od strony pasażera – w szarym. Na górze 

natomiast połączono szarość z beżem, co 

optycznie powiększyło kabinę. 

Zastosowane silniki to sześciocylindro-

we rzędowe jednostki BlueEffi  ciency Power 

spełniające normę Euro 6. Osiągają pojem-

ność 7,7, 10,7 i 12,8 l. Mają moc od 238 do 

510 KM. Największy z nich to znany już 

z Actrosa OM 471, dostępny w czterech 

wersjach mocy od 421 do 510 KM. Na ba-

zie OM 471 powstał nowy silnik OM 470 

zaliczany do klasy heavy duty. Jest wydajny 

i lżejszy od poprzednika, znanego z Axo-

ra (waży 990 kg). Ma cztery wersje mocy 

od 326 do 428 KM oraz maksymalny mo-

ment obrotowy w zakresie od 1700 do 2100 

Nm. Kolejna nowość to OM 936. Udało się 

w nim osiągnąć maksymalne ciśnienie wtry-

sku o wartości 2400 barów. Zastosowano 

w nim zmienne fazy rozrządu (VCP). Silnik 

występuje w pięciu wersjach mocy od 238 do 

354 KM. Maksymalny moment obrotowy 

wynosi od 1000 do 1400 Nm. Waży 650 kg. 

Wszystkie jednostki napędowe mają 

wtrysk common rail. Spaliny są oczysz-

czane przez system SCR oraz katalizator 

oksydacyjny i fi ltr cząstek stałych. Okresy 

międzyprzeglądowe we wszystkich silni-

kach sięgają 120 tys. km. 

Z silnikiem współpracuje w pełni 

zautomatyzowana przekładnia Mercedes 

PowerShift  3, ośmio- lub dwunastobiego-

wa. Zastosowana w niej funkcja pełzania 

umożliwia kierowcy precyzyjne sterowanie 

prędkością przy manewrowaniu. Skrzynia 

biegów dopuszcza ingerencję kierowcy 

w zmianę przełożenia. 

Szeroka rama (834 mm) powinna za-

pewniać stabilność podczas jazdy. Prowa-

dzenie osi tylnej i symetryczne zawiesze-

nie 4-miechowe dodatkowo wpływają na 

komfort oraz bezpieczeństwo.

Worek bez dna
Daimler już na dwa miesiące przed wystawą IAA pochwalił się nowościami, 
które zaprezentuje w Hanowerze. Na jego stoisku, wzorem lat ubiegłych, nie powinno 
zabraknąć wrażeń. Producent ma się czym pochwalić.

Antos ma obsługiwać ciążki transport dystrybucyjny. Projektując go, zadbano, aby dobrze spełnił swoje zdanie. 
Dzięki szerokiej gamie opcji można go dostosować do konkretnych zadań.
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znale æ 
dostawcê
pojazdów

Po Actrosie Antos przejął wszystkie 

systemy bezpieczeństwa. Wyposażenie 

seryjne obejmuje elektroniczną regulację 

systemu hamowania EBS z hamulcami tar-

czowymi, skuteczny hamulec silnikowy, 

system ABS i system kontroli trakcji ASR 

oraz system regulacji stabilności. W opcji 

znalazły się: nowy retarder wodny, hamu-

lec silnikowy wysokiej mocy High Per-

formance Brake oraz system utrzymania 

odległości od poprzedzającego pojazdu 

z funkcją Stop-and-Go. Dodatkowo dos-

tępny jest również układ ostrzegający 

o niezamierzonym opuszczeniu pasa ru-

chu oraz najnowszej generacji Active Brake 

Assist 3, który napotykając stojącą prze-

szkodę przed pojazdem, rozpoczyna gwał-

towne hamowanie. Kondycję kierowcy 

sprawdza system kontroli uwagi. W razie 

nadmiernej dekoncentracji, wysyłane są 

wizualne i akustyczne sygnały oraz akty-

wowany jest układ ostrzegający o zjecha-

niu z pasa ruchu. 

Dopasowany

Antos to również dużo wersji, które mają 

zaspokoić wiele potrzeb. Ciągniki siodło-

we są dwu- i trzyosiowe z rozstawami kół 

od 2650 do 4000 mm. Podwozia mogą 

mieć jedenaście rozstawów osi od 3700 do 

6700 mm zmieniających się co 300 mm. 

Oprócz wersji dwuosiowych można za-

mówić trzyosiową z osią wleczoną, w tym 

również z ogumieniem bliźniaczym. 

Projektując nowy model, nie zapomnia-

no o zabudowie. Otwory w odstępie co 

50 mm, zmienna długość ramy i pozycja 

poprzeczki końcowej sprawiają, że zbudo-

wanie na Antosie dowolnego nadwozia nie 

powinno sprawiać problemu. Funkcjonal-

ność Antosa zwiększona jest przez lekką 

wersję Loader. Antos Loader jako ciągnik 

siodłowy o dmc 40 t nie przekracza gra-

nicy 6 t masy własnej, nawet z silnikiem 

zgodnym z normą Euro 6. Antos w wersji 

1835 LS z kabiną kierowcy ClassicSpace, 

aluminiowymi kołami i ogumieniem su-

persingle na osi tylnej waży ok. 6000 kg.

Taki wynik producent osiągnął m.in. 

dzięki zastosowaniu stopni wejściowych 

z aluminium, lekkich szyb czołowych 

i wykładzin podłogowych, akumulatorów 

o zmniejszonej pojemności czy połączone-

go zbiornika na paliwo i AdBlue.

Kolejna ciekawa wersja to Volumer 

o niższej o 80 mm (niż dostępna do tej 

pory) krawędzi załadunku. Można w za-

leżności od potrzeb wybierać spośród 

różnej wielkości zbiorników paliwowych. 

Wszystko zależy od tego, na czym nam 

zależy: przejechaniu długiego odcinka 

trasy na jednym zbiorniku czy większej 

ładowności.

Jeszcze doskonalszy

Nowości zastosowane w Antosie oczy-

wiście zaadoptował Actros. Oferowany 

jest również z nowymi silnikami serii OM 

470 oraz OM 936 Euro 6. W silniku OM 

470 okresy między wymianą oleju osiągają 

w połączeniu z systemem FleetBoard po-

ziom do 150 tys. km. Oferowany jest, jak 

w Antosie, w czterech wersjach. Podob-

nie OM 936, który ma pięć wariantów. 

Powstały też nowe wersje, analogiczne do 

Antosa: Actros Loader oraz Volumer. 

Wprowadzono nowy tempomat Pre-

dictive Powertrain Control (PPC), któ-

ry oszczędza paliwo dzięki połączeniu 

danych GPS, klasycznego tempomatu 

i zautomatyzowanej skrzyni biegów Po-

werShift . Najnowsza generacja Active 

Brake Assist czuwa nad bezpieczeństwem. 

Według producenta nowy system PPC 

w połączeniu z silnikiem OM 471 pozwa-

Wnętrze Antosa ma być komfortowe i ergonomiczne. Zostało tak zaaranżowane, 
aby kierowca czuł się w nim swobodnie. Użycie trzech kolorów: szarego, czarnego i beżowego, 
sprawiło, że wydaje się bardziej przestronne.

W Hanowerze będzie miała też swoją premierę Setra ComfortClass 500, która 
otrzymała nie tylko nowy silnik spełniający normę Euro 6, ale również jest bardziej 
komfortowa, bezpieczna i oszczędna.

www.truck-van.pl
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sprzęgłowej, 6-biegowej zautomatyzowa-

nej skrzyni biegów Duonic, znanej z Fuso 

Cantera z konwencjonalnym napędem.

Dodatkowa masa napędu hybrydowego 

to około 150 kg. W Europie sprzedawany 

jest wyłącznie model o dmc nieprzekra-

czającej 7,5 t, a nośność jego podwozia 

wynosi 4845 kg. 

Oszczędna skrzynia 
i optymalne przełożenie

Ulepszenia nie ominęły też Sprintera. Teraz 

jest oferowany również z siedmiostopniową 

automatyczną skrzynią biegów 7G-Tronic. 

Zużycie paliwa spadło dzięki zastosowaniu 

pakietu BlueEffi  ciency, zwiększającego wy-

dajność, oraz dłuższemu przełożeniu osi. 

W zależności od wersji i przełożenia osi, 

w przypadku modelu o dmc do 3,5 t z czte-

rocylindrowym silnikiem wysokoprężnym 

zużycie paliwa utrzymuje się na poziomie 

poniżej 7,5 l/100 km.

Pakiet BlueEffi  ciency zwiększający wy-

dajność obejmuje system ECO Start-Stop, 

opony o zmniejszonym oporze toczenia, 

pompę wspomagania układu kierowni-

czego ECO, system zarządzania alternato-

rem oraz regulowaną elektrycznie pompę 

paliwową. Dzięki niemu w cyklu miesza-

nym zużycie paliwa modelu z silnikiem 

czterocylindrowym wysokoprężnym CDI, 

manualną skrzynią biegów, zamknię-

tym nadwoziem i dmc do 3,5 t spada do 

7,4 l/100 km.

Kolejnym rozwiązaniem obniżającym 

zużycie paliwa jest nowe, dłuższe prze-

łożenie osi. Jest ono dostępne jako opcja 

w różnych wersjach samochodu. Przeło-

żenie 3,692 obniża liczbę obrotów silnika 

o około 6%. W efekcie można uzyskać zu-

życie paliwa w cyklu mieszanym wynoszą-

ce nawet 7 l/100 km.

Najnowsza generacja systemu Adaptive 

ESP zyskała dodatkowe funkcje. Podczas 

deszczu i jazdy na mokrej powierzchni 

la zaoszczędzić dodatkowo do 3% paliwa. 

PPC rozpoznaje topografi ę terenu na pod-

stawie danych GPS i sterując pracą ukła-

du napędowego wpływa na ograniczenie 

zużycia paliwa. Również tryb EcoRoll ak-

tywowany jest bardziej precyzyjnie. PPC 

pokrywa ponad 95% autostrad i dróg kra-

jowych w 28 europejskich krajach. 

23% mniej paliwa

W trzecim kwartale 2012 r. w Portugalii 

rozpocznie się produkcja nowego Cantera 

Eco Hybrid przeznaczonego na rynek euro-

pejski. Nowy model zużywa do 23% mniej 

paliwa niż jego odpowiednik z napędem 

konwencjonalnym. Zastosowana techno-

logia bazuje na konstrukcji równoległego 

napędu hybrydowego z dodatkowym sil-

nikiem elektrycznym pomiędzy sprzęgłem 

a skrzynią biegów. Czterocylindrowy, tur-

bodoładowany silnik wysokoprężny 4P10 

o pojemności 3 l, mocy 150 KM osiąga mak-

symalny moment obrotowy równy 370 Nm

przy 1320÷2840 obr/min. Jednostka elek-

tryczna to nieprzerwanie pracujący silnik 

synchroniczny o mocy 40 kW i maksymal-

nym momencie obrotowym 200 Nm.

W Canterze Eco Hybrid zastosowano 

akumulatory litowo-jonowe, składające się 

z dziewięciu modułów. Ich pojemność to 

7,5 Ah, ważą 63,5 kg. Firma Fuso udziela 

na wszystkie istotne elementy akumulato-

rów pięcioletniej gwarancji, którą można 

wydłużyć do 10 lat. Akumulatory podczas 

każdego hamowania są ładowane w proce-

sie rekuperacji, czyli przekształcenia ener-

gii hamowania w prąd elektryczny.

Napęd w hybrydowym Canterze jest 

przenoszony za pośrednictwem dwu-

Przez cały czas kierowca hybrydowego Cantera 
otrzymuje informacje o trybie jazdy oraz o stopniu 
naładowania akumulatorów – pojawiają się one 
na wielofunkcyjnym wyświetlaczu w kabinie.

Canter Eco Hybrid jest hybrydą 
równoległą z silnikiem elektrycznym 
umieszczonym przed skrzynią biegów.

Unimog 2014 został stworzony na bazie pojazdu średniego 
typu U400. Zmiana przede wszystkim dotyczy nowego 
silnika spełniającego normę Euro 6. Aby zrekompensować 
wyższą masę nowych silników, zoptymalizowano wagowo 
konstrukcję, nie naruszając przy tym stabilności 
i wytrzymałości pojazdu. W ramach wywiercono otwory 
oraz zastosowano aluminiowe koła.

W segmencie silników typu medium duty i heavy 
duty do samochodów ciężarowych i autobusów 
Mercedes-Benz oferuje dwa zaprojektowane 
całkowicie od nowa typoszeregi. Wszystkie 
spełniają normę Euro 6. Są to jednostki cztero- 
i sześciocylindrowe rzędowe o pojemności 
od 5,1 do 12,8 l oraz mocy od 156 do 510 KM.

Nowa skrzynia dostępna w Sprinterze to 
siedmiobiegowy automat 7G-Tronic. Krótkie 
przełożenie na pierwszym biegu gwarantuje 
dynamiczny start, natomiast przy dużej 
prędkości Sprinter zużywa mało paliwa, 
emituje niewielkie ilości spalin i pracuje cicho 
przy niskiej liczbie obrotów.
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Brake Disk Wipe wytwarza w regular-

nych odstępach czasu niewielkie ciśnienie 

w układzie hamulcowym, które usuwa 

wodny fi lm z tarcz hamulcowych. Dzię-

ki temu podczas hamowania od samego 

początku zagwarantowana jest pełna sku-

teczność hamulców. Uzupełnienie stano-

wi Electronic Brake Prefi ll: moment, gdy 

kierowca nagle zwalnia pedał gazu, inter-

pretowany jest jako wstęp do manewru ha-

mowania. System reaguje wówczas lekkim 

zbliżeniem klocków hamulcowych do tarcz. 

Dzięki temu odstęp klocków hamulcowych 

od tarcz zmniejsza się niemal do zera, za-

nim kierowca zacznie hamowanie. W ten 

sposób skraca się czas reakcji układu.

Euro 6 bez wad

Zmiany dotyczą też Unimoga. W celu 

osiągnięcia normy Euro 6 zostanie wy-

posażony w nową generację silników 

OM 934/936 o pojemności skokowej 5,1 lub 

7,7 l, z czterema lub sześcioma cylindrami. 

Do udoskonaleń nowego OM 936 należą 

zmienne fazy rozrządu VCP. Umożliwiają 

między innymi łatwiejszą regenerację fi ltra 

cząstek stałych. Jeżeli będzie konieczne, to 

czasy otwarcia zaworów dostosowane zo-

staną do wyższego poziomu temperatury 

w układzie wydechowym.

Spaliny obu silników są oczyszczane za 

pomocą technologii BlueTec-6 – zamknięty 

fi ltr cząstek w połączeniu z systemem SCR.

Nowy Unimog generacja 2014 czerpie 

korzyści z mniejszych rozmiarów jed-

nostek napędowych: czterocylindrowy 

OM 934 ma wydajność taką, jaką do tej 

pory osiągały silniki sześciocylindro-

we. Dzięki nowym silnikom zwiększy 

się także moc Unimoga. Po raz pierwszy 

z silnikiem sześciocylindrowym osiąga 

299 KM. Przenoszenie mocy w pojeździe 

z napędem na cztery koła następuje po-

przez skrzynię biegów znaną z innych mo-

deli. Została ona wzmocniona, tak jak osie 

przednie, i dostosowana do zwiększonego 

do 1200 Nm momentu obrotowego. 

Wprowadzone nowości, jak fi ltr cząstek 

stałych do silników Diesla i bardziej wydaj-

ne silniki z powiększonym układem chło-

dzenia, wiążą się z większą masą pojazdu. 

Aby temu zaradzić, projektanci starali się 

odchudzić konstrukcję, nie naruszając 

przy tym stabilności i wytrzymałości po-

jazdu. Dotyczy to chociażby otworów 

w ramach oraz zastosowania kół aluminio-

wych. Niezmienioną ładowność zapewnia 

także nieznaczne podniesienie dopusz-

czalnej masy całkowitej.

W porównaniu z obecnym modelem 

rozstaw kół w nowym Unimogu zmniej-

szył się nawet o 8 cm. 

Na szerokim polu

Liczne zmiany nie ominęły również auto-

busów. Miejski Citaro dostaje silnik Euro 6,

a Setra prezentuje nową ComfortClass 500. 

Daimler zaprojektował hipoidalną oś tylną 

HO6 specjalnie do autobusów turystycz-

nych Mercedes-Benz i Setra. Pracuje ona 

cicho, oszczędnie i niezawodnie. Dzięki 

różnym przełożeniom można ją stosować 

w różnych pojazdach i różnych warunkach 

eksploatacji. Zmieniono również przełoże-

nia na bardziej ekonomiczne. Alternaty-

wą dla standardowego przełożenia allro-

und, wynoszącego 3,909, jest na przykład 

dostępne obecnie dla Travego Edition 1

dłuższe przełożenie 3,583. Dzięki niemu 

prędkość obrotowa spada przy prędkości 

100 km/h do nieco ponad 1200 obr/min, 

co jeszcze bardziej obniża zużycie paliwa 

i poziom emisji spalin.

Kolejną nowością są zoptymalizowane 

osie do naczep i przyczep. Każdy zestaw 

trzech osi z gamy produktów DCA waży 

teraz o 15 kg mniej. Było to możliwe dzię-

ki zmodyfi kowanej konstrukcji piasty 

z nową częścią mocującą tarczę hamulco-

wą. Zmianę tę wprowadzono w czterech 

seriach osi DCA: Weightmaster, Megama-

ster, Airmaster i Steermaster.

Pewne udoskonalenia wprowadzono 

w systemie FleetBoard, który został dopa-

sowany do potrzeb ciężkiego transportu 

dystrybucyjnego. W Hanowerze FleetBo-

ard przedstawi również rozszerzoną ana-

lizę użytkowania, która dostarczy bardziej 

szczegółowych informacji dotyczących 

Actrosa i włączy w to takie systemy wspie-

rające, jak tempomat, tempomat z funkcją 

hamowania przy automatycznej regulacji 

odstępu, EcoRoll lub Kick-Down. Logi-

styka FleetBoard to również nowa usługa 

zarządzania transportem skierowana do 

przedsiębiorstw, które poszukują rozwią-

zań dla komunikacji tekstowej pomiędzy 

centralą a kierowcą, jak również lokaliza-

cji pojazdów oraz nawigacji.

Daimler już od kliku lat walczy o mocną 

pozycję na rynku pojazdów użytkowych. 

Ciągle ulepsza produkty, pokazując w ten 

sposób, że dba o potrzeby swoich klientów. 

Hanower to miejsce, gdzie może całą swoją 

pracę zebrać i zaprezentować, demonstru-

jąc w ten sposób siłę, jaką ma, by przeć na 

szczyt. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler

Nigdy przedtem Volvo nie przeprowadzi-
ło tak wielu testów z udziałem kierowców i firm 
transportowych, by upewnić się, że nowy model 
spełnia najwyższe wymagania. „Klienci mieli rze-
czywisty wpływ na ostateczną postać nowego 
modelu i jestem przekonany, że wraz z nim wy-
znaczamy wzorzec dla całej branży samochodów 
ciężarowych” – dodaje Claes Nilsson.

Jednym z głównych założeń projektowych było 
opracowanie samochodu ciężarowego o najlep-
szych na rynku właściwościach jezdnych. Szereg 
udoskonaleń konstrukcyjnych nadało nowej serii 
Volvo FH stabilność i elastyczność. Specjalnie 
dla nowej serii Volvo FH zaprojektowano nieza-
leżne zawieszenie przednie, IFS (Individual Front 
Suspension), dostępne w pojazdach z kierownicą 
po lewej stronie. 

W niezależnym zawieszeniu każde przednie 
koło jest zamocowane do podwozia niezależnie 
od drugiego i jego ruchy nie oddziałują na to dru-
gie koło. Ponieważ obydwa koła przednie prze-
mieszczają się niezależnie od siebie, jazda staje 
się łagodniejsza i stabilniejsza. Dzięki wyelimino-
waniu wzajemnego oddziaływania kół na siebie, 
wzrastają również precyzja kierowania i wyczucie 
drogi przez kierowcę.
Światowa premiera nowej serii Volvo FH od-

będzie się 5 września 2012 r. w Göteborgu. 
W numerze październikowym Truck & Vana 
przedstawimy szczegółową prezentację tego 
modelu. ▐

Fot. Volvo

Wjazd 
do przyszłości
„Samochód ciężarowy, który 
przeniesie nas daleko 
w przyszłość” – tak nowe wersje 
Volvo FH i FH16 zapowiada 
Claes Nilsson, prezes Volvo Trucks.

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

Sponsorem programu „Na Osi” jest

www.truck-van.pl

9/2012 17TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIEZapowiedź IAA HanowerZapowiedź IAA Hanower



mierny przepływ powietrza pod samocho-

dem. 

Lekko przesunięta w dół górna krawędź 

przedniej maski odsłania wycieraczki, 

co ma zapobiegać gromadzeniu się lodu 

i śniegu zimą. Pod względem aerodyna-

micznym zmodyfi kowano nieco przednie 

słupki oraz zderzaki. Te wykonane są teraz 

jako element trzyczęściowy, co ułatwia też 

ich wymianę i zmniejsza koszty naprawy 

po kolizji.

We wszystkich modelach zmieniło się 

nieco rozmieszczenia elementów monto-

wanych na ramie, a to za sprawą koniecz-

ności montowania dodatkowego systemu 

oczyszczania spalin. Nowe zbiorniki na 

AdBlue znalazły się z lewej strony pojaz-

dów TGX i TGS – między przednim błot-

nikiem a skrzynką akumulatora, za kabiną 

kierowcy albo przed osią poprzedzającą. 

Tuż nad nimi znajduje się lewostronne 

wejście na platformę roboczą. Zbior-

nik AdBlue, w zależności od konfi gura-

cji, może mieć pojemność od 25 do 80 l. 

W modelach TGL i TGM zbiornik o po-

jemności 25 l umieszczono między przed-

nim błotnikiem a tłumikiem. Powiększony 

Podczas wystawy swoją premierę 

będą miały samochody wszystkich 

typoszeregów TG, czyli TGL, TGM, 

TGS i TGX, w nieco zmodyfi kowanej wer-

sji i przede wszystkim – spełniające normę 

Euro 6. 

Odnowioną gamę można rozpoznać po 

nowym wzornictwie przedniej części po-

jazdu. Lew – symbol marki – powędrował 

spod napisu MAN (który został teraz nie-

co powiększony) na „uskrzydloną” i bar-

dziej widoczną, chromowaną listwę. 

Głębszy oddech

Modyfi kacje przodu pojazdu mają nie 

tylko wymiar wizerunkowy, ale są też po-

dyktowane wymogami technicznym nor-

my Euro 6 – przede wszystkim koniecz-

nością zwiększenia przepływu powietrza 

przez układ chłodzenia. Stąd też na czole 

wszystkich modeli TG pojawiły się nowe 

wloty powietrza, a przy okazji szeroko 

otwarte owiewki, poprawiające opływ 

powietrza w strefach bocznych. Ulepszo-

no również kanał powietrzny na osłonie 

chłodnicy, zapewniając bardziej równo-

tłumik wydechowy we wszystkich mode-

lach znajduje się z prawej strony. 

Odświeżenie

W seriach TGL i TGM zmieniło się 

również wnętrze kabiny. Po siedmiu la-

tach produkcji modele te będą miały nową 

tablicę rozdzielczą, która ma zapewnić 

większą funkcjonalność i łatwość obsługi. 

Przełącznikom wahliwym nadano nową 

formę, a delikatne podświetlenie umożliwi 

łatwiejsze rozpoznawanie symboli w ciem-

ności. Panel obsługi układu ogrzewania/

klimatyzacji będzie miał nowe elementy, 

w tym m.in. wyświetlacz. Nową automaty-

kę otrzyma układ klimatyzacji, zaś wenty-

lacja będzie bardziej wydajna i cichsza. 

Pomyślano też o lepszym zagospoda-

rowaniu wnętrza. W konsoli środkowej, 

pod dyszami nawiewu znajdują się dwie 

nowe półki, które można opcjonalnie po-

większyć za pomocą szufl ad. Moduł drzwi 

może zostać dodatkowo wyposażony 

w schowki pod podłokietnikami. Ozdobne 

listwy ze szczotkowanego aluminium, po-

wierzchnie z nowego tworzywa sztucznego 

Wszystko w normie
Producenci pojazdów ciężarowych kumulują siły, by co dwa lata pokazać swoje nowości 
podczas targów IAA w Hanowerze. W MAN Truck & Bus co prawda nie zobaczymy 
spektakularnych premier, ale nie zabraknie paru ciekawych nowinek.

Cała gama pojazdów MAN serii TG (TGL, TGM, TGS oraz TGX) 
zyskała nie tylko odświeżone „twarze”, ale przede wszystkim silniki spełniające normę Euro 6. Zmiany te były konieczne w celu 

zapewnienia większej wydajności układu chłodzenia i zmniejszenia oporów powietrza, by utrzymać zużycie paliwa co najmniej na tym samym poziomie.
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i chromowane, satynowe klamki mają do-

dać szyku także i w lżejszych segmentach 

pojazdów. 

Utrzymać 
spalanie

Najważniejsze zmiany nowych wersji 

zachodzą jednak pod kabiną. Pojawiają 

się tam jednostki napędowe spełniające 

normę emisji spalin Euro  6, która stanie 

się obowiązkowa za niespełna 1,5 roku. 

W pojazdach ciężarowych i autobusach 

MAN konsekwentnie stawia na koncepcję 

opartą na regulowanej stosownie do po-

trzeb recyrkulacji spalin oraz ich oczysz-

czaniu za pomocą systemu SCRT. Główne 

komponenty związane z Euro 6 od strony 

silnika to układ wtryskowy common rail, 

regulowana recyrkulacja spalin z chłodze-

niem, dwustopniowe turbodoładowanie 

oraz oczyszczanie spalin w systemie SCR 

ze zintegrowanym katalizatorem utleniają-

cym oraz fi ltr CRT. 

W modelach segmentu lekkiego i śred-

niego podstawą technologii Euro 6 będą 

cztero- i  sześciocylindrowe silniki z serii 

MAN D08. W większych modelach TGS 

i TGX będą to zmodyfi kowane jednostki 

D20/26 AGR. Inżynierowie rozwijając 

technologię Euro 6, postawili sobie za 

cel: dalsze ograniczenie zużycia paliwa 

przy jednoczesnym zachowaniu niezmie-

nionej mocy, utworzenie łatwego i ergo-

nomicznego w montażu pakietu kompo-

nentów służących do oczyszczania spalin, 

utrzymanie ciężaru użytkowego samo-

chodów na możliwie niskim poziomie 

oraz uzyskanie maksymalnej niezawod-

ności i łatwości serwisowania. Produ-

cent zapowiada, że wyniki zużycia paliwa 

z pojazdów Euro 5 zostaną osiągnięte rów-

nież przez jego następców klasy Euro 6

(m.in. za sprawą poprawy aerodynamiki 

pojazdów). Zużycie AdBlue ma nawet się 

zmniejszyć. 

Pojazdy spełniające normę Euro 6 ofero-

wane będą również w opcji TGX Effi  cient

Line. Nowością w tej ekonomicznej gamie 

jest seryjne wyposażenie pojazdów w sys-

tem MAN TeleMatics. Sprzęt jest wstępnie 

zainstalowany, a klienci mogą bezpłatnie 

testować oprogramowanie przez cztery 

miesiące.

Ekonomia dla pasażera

Koncepcja znana z TGX Effi  cientLine 

zawita też w świecie autokarów. W Hano-

werze swoją premierę będzie miał MAN 

Lion’s Coach w wersji Effi  cientLine. Wy-

posażono go w najbardziej wydajną konfi -

gurację zespołu napędowego: silnik D2676 

o mocy 440 KM, przekładnię MAN Tip-

Matic Coach oraz hipoidalną oś napędową 

o ekologicznej charakterystyce. Ponadto 

do zmniejszenia zużycia paliwa przyczy-

nia się zakres wyposażenia standardowe-

go z oponami o obniżonym oporze to-

czenia, montowanymi na aluminiowych 

obręczach kół oraz systemem kontroli 

ciśnienia powietrza w oponach. Zawarte 

w cenie autokaru szkolenie MAN Profi -

Drive dodatkowo przełoży się na obniże-

nie kosztów eksploatacyjnych, podobnie 

jak i wydłużony okres gwarancyjny zespo-

łu napędowego, który w przypadku auto-

karu Lion’s Coach Effi  cientLine oferowany 

jest w standardzie.

Nowym produktem w segmencie auto-

busów pochwali się też Neoplan. Jetliner to 

pojazd klasy premium, który będzie mógł 

znaleźć zastosowanie zarówno w ruchu 

liniowym, jak i turystycznym. Duży wy-

bór wysokojakościowych materiałów na 

obicia siedzeń oraz wykończenia ma spro-

stać najbardziej wymagającym klientom. 

Jetliner wyposażony jest w standardzie 

Luksusowy autokar dwojakiego 
przeznaczenia – to propozycja 
Neoplana. Jetliner ma sprostać 
wymaganiom autokaru turystycznego 
albo wygodnego autobusu liniowego.

Znana z ciągników siodłowych koncepcja „EfficientLine” teraz również w autokarach. MAN Lion’s 
Coach EfficientLine obligatoryjnie otrzyma silnik D2676 o mocy 440 KM, przekładnię MAN TipMatic 
Coach, hipoidalną oś napędową o ekologicznej charakterystyce oraz niskooporowe opony na 
aluminiowych obręczach i systemem kontroli ciśnienia w oponach. W cenie zawarte będzie też 
szkolenie MAN ProfiDrive i wydłużony okres gwarancji na zespół napędowy.
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ców wymaganych do produkcji nowych 

części.

Jeszcze więcej ekologii

Tradycyjnie na targach motoryzacyj-

nych nie może zabraknąć pojazdów kon-

cepcyjnych pokazujących trendy, którymi 

podążać będą konstruktorzy pojazdów. Od 

paru lat głównym nurtem jest oczywiście 

ekologia, stąd podczas IAA 2012 na stoisku 

MAN pojawi się Metropolis – samochód 

ciężarowy do zastosowań miejskich, napę-

dzany elektrycznością. Skonstruowany na 

zasadzie modułowej akumulator litowo-

-jonowy został zamontowany pod kabiną 

kierowcy, co gwarantuje uzyskanie maksy-

malnej przestrzeni na montaż zabudowy 

i optymalny rozkład ciężaru. Na pokładzie 

znajdzie się też niewielki silnik wysoko-

prężny (stosowany w samochodach oso-

bowych Volkswagena), który na zasadzie 

hybrydy szeregowej wyprodukuje w razie 

potrzeby prąd, zwiększając w ten sposób 

zasięg pracy tego pojazdu. W zasadzie nie 

jest to już tylko pojazd koncepcyjny. Pod 

koniec tego roku Metropolis ma rozpocząć 

dwuletni test praktyczny.

Dokładniej o nowościach MAN będzie-

my pisali w kolejnych wydaniach Truck 

& Van, gdy targowe eksponaty przybiorą 

formę rzeczywistych pojazdów, za których 

kierownicami zasiądziemy. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. MAN

na dzisiejszym rynku to za mało. Wraz 

z VW Leasing GmbH wprowadzi 

w Niemczech MAN ServiceCard. Dzięki 

licznym funkcjom nowa karta paliwowo-

serwisowa ma zapewnić wygodę użytko-

wania oraz wydajność zarządzania flotą. 

Klienci korzystający z niej otrzymają 

atrakcyjne warunki tankowania, a ser-

wis rozliczeniowy, w połączeniu z no-

wym internetowym systemem kontroli 

i raportowania „fleet Trucks”, zapewni 

pełną transparentność kosztów w całej 

flocie.

Drobne zmiany pojawią się też w sys-

temie MAN TeleMatics. Analiza wyko-

rzystywania samochodów (FEA) zostanie 

udoskonalona: raport będzie bardziej 

szczegółowy i obejmie rozszerzone 

funkcje, usprawniając tym samym za-

rządzanie parkiem samochodowym. 

Powstanie również wersja systemu 

w postaci nowej aplikacji TeleMatics 

dla urządzeń mobilnych iPhone oraz 

iPad. 

MAN nie zapomniał też o obec-

nych użytkownikach pojazdów swo-

jej marki. Na IAA 2012 zaprezen-

tuje linię części zamiennych MAN 

Genuine Parts ecoline. To oferta 

poddanych regeneracji (zgodnej ze 

standardami oryginalnych) części 

zamiennych, które z jednej strony 

pozwolą na oszczędności w budże-

cie klientów, a z drugiej przyczy-

niają się do oszczędności surow-

w bogaty pakiet bezpieczeństwa. Podłoga 

umieszczona na wysokości 1070 mm po-

zwala na podwójne zastosowanie tego mo-

delu. Gwarantuje ona pełną elastyczność 

w zakresie doboru siedzeń, pozwala na wy-

gospodarowanie bagażników o pojemno-

ści do 8 m³ i jednocześnie bardzo wygodną 

wysokość wsiadania. Wysokość pojazdu 

rzędu 3,40 m oraz średnica zawracania na 

poziomie 21 m (w wersji 12-metrowej) po-

zwolą Jetlinerowi na swobodne poruszanie 

się nawet po wąskich, miejskich ulicach. 

Nie tylko pojazd

MAN jest jednym z producentów, któ-

rzy szybko dostrzegli, że sam produkt 

Według MAN-a miejska ciężarówka napędzana będzie elektrycznością. Umieszczenie baterii litowo-jonowych pod kabiną kierowcy nie wpłynie na 
montaż zabudowy, a ratunkiem na przedwczesne wyczerpanie baterii będzie niewielki silnik diesla, który zadziała jak generator. Odległa przyszłość? 
Niekoniecznie – pierwszy egzemplarz MAN Metropolis ma rozpocząć praktyczne jazdy testowe jeszcze pod koniec tego roku. 

Kolorowy wyświetlacz, umieszczony w kokpicie 
Metropolisa, informuje kierowcę o bieżących 
wartościach parametrów elektrycznych 
samochodu, takich jak stopień odzyskania 
energii, stan akumulatora i status ładowania. 
W trybie low noise Metropolis napędzany 
jest wyłącznie przez silnik elektryczny – takie 
zasilanie ma pozwolić na cały dzień pracy 
(dwie części po 4 godziny w trybie odbioru 
odpadów oraz 15-kilometrowa droga w trybie 
stop and go).
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D rugi raz z rzędu zlot odbył się w Pol-

skiej Nowej Wsi na terenie lotniska 

Aeroklubu Opolskiego. Po ośmiu 

edycjach Master Truck stał się dużym przed-

sięwzięciem organizacyjnym i logistycznym. 

Imponują już nie tylko ciężarówki, ale wiel-

kość imprezy i różnorodność atrakcji. 

Tuning 
klasy „S”

Teren zlotu znów opanowały Scanie 

i DAF-y – z przewagą aut spod znaku gry-

fa. Główna nagroda „Th e Best Truck of Th e 

Show” przypadła Scanii „Severní Hvězda”, 

przygotowanej przez fi rmę Scandicar, dru-

gie miejsce zajęła Scania „Viva Las Vegas” 

fi rmy Pierre Häll Transporte, a trzecie 

Scania „Indianka” fi rmy Trans-Powiśle. 

Publiczność zagłosowała na Scanię „Mör-

kö” fi rmy Karhuline. Jak zawsze punktem 

kulminacyjnym zlotu była sobotnia noc, 

gdy odbyła się widowiskowa konkurencja 

„Master Truck of Light”. Zwyciężyła w niej 

Scania „Tomb Rider”. Każdy z wymienio-

nych samochodów był znany opolskiej pu-

bliczności i nagradzany już wcześniej, choć 

innymi tytułami. Stagnacja? 

Wcale nie! Drugą nagrodę publiczność 

przyznała świeżutkiej Scanii „Epoka Lo-

dowcowa” fi rmy TS Express Rummel, 

a tytuł „Master Truck of Poland” zgarnął 

całkiem nowy „Hot Rod” fi rmy Repiński. 

Wspaniały sukces, zwłaszcza, że na samo-

chodzie ledwo co przesechł lakier. Zasługa 

w tym twórców auta i właściciela fi rmy, 

który tuning przećwiczył już wielokrotnie 

na DAF-ach. 

Przytłaczającą przewagę szwedzkiej 

marki nadgryzł Mercedes. Ciężarówka 

z gwiazdą z fi rmy P.P.U.H. Tytan zosta-

ła uznana przez jury za najlepszą pomoc 

drogową, a „najlepszym pojazdem zlotu 

według dzieci” okazał się Actros fi rmy 

Express Inter Auto, pomalowany w wioskę 

Smerfów. Ta nowa kategoria pozwala wy-

różnić samochody, które wcześniej musia-

Lotnisko rozmaitości
Zlot Master Truck po raz ósmy przyciągnął 
do Opola kilkaset ton barwnie pomalowanej stali. 
W gorący weekend 6-8 lipca zagościło 
na imprezie ponad 200 pojazdów.

Główna nagroda zlotu przypadła Scanii „Severní Hvězda”, 
która zjawia się w Opolu dość regularnie.

Niedoceniony „kociak” z Finlandii: 
Tiger firmy Ristimaa.

„Smoczyca” spodobała się na zlocie w Krakowie. 
W Opolu miała mniej szczęścia, a szkoda.

Najlepszy van zlotu: 
Volkswagen Crafter 
„Avatar” Krzysztofa Fojta.

W „alejce wojskowej” 
można było sprawdzić, 
co Hummer ma w środku.
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9/201222 TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIEMaster Truck 2012Master Truck 2012



ły konkurować z „tuningiem na poważnie”, 

a ich jedyną bronią, poza starannością wy-

konania, był olbrzymi ładunek sympatii, 

jaką budziły. 

Poza czołówkę wypadło kilka ciekawych 

samochodów, obok których też nie dało się 

przejść obojętnie. Wśród nich „Smoczyca” 

oraz „Tiger” fi rmy Ristimaa. Obydwa mar-

ki Scania. 

Polska silniejsza

Doskonałym pomysłem organizatorów 

było wprowadzenie sektorów tematycz-

nych: pomocy drogowej, strażackiego, woj-

skowego i zabytkowego. Szeroka formuła 

zlotu ściąga szereg bardzo odmiennych 

pojazdów, a pogrupowanie ich ułatwia 

orientację. Rodzynków nie trzeba szukać, 

wystarczy wejść w odpowiednią alejkę. 

Wspaniałe jest, że zjawia się coraz wię-

cej polskich samochodów zabytkowych 

wagi ciężkiej. Odławiane i ratowane przez 

pasjonatów przypominają, że przez krótki 

czas w historii też mieliśmy własny prze-

mysł motoryzacyjny, który na miarę wcale 

nie tak skromnych możliwości (przynaj-

mniej biorąc pod uwagę skalę produkcji) 

zaspokajał potrzeby transportowe kraju. 

Premierę na zlocie miał Star 29, odbu-

dowany przez fi rmę Sachs Trans. W tle 

miał fl otę stunigowanych DAF-ów, należą-

cych do tego przewoźnika. W pełni spraw-

ny, poruszał się z cichym, basowym po-

mrukiem benzynowego silnika. Niestety, 

w kategorii zabytków zdobył dopiero trze-

cie miejsce za ciężarówkami gości zagra-

nicznych: Scanią 111 Niemca Uli Gotzensa 

i Büssingiem BS16UK Maxa Stockerla. 

Nie zawiedli studenci Politechniki 

Łódzkiej. Prezentowanego kilka lat temu 

Żuka przerobili na rat-roda z centralnie 

umieszczoną widlastą ósemką z Merce-

desa. Obok postawili zaś Nyskę w stylu 

custom z wypełnionym czerwonymi kana-

pami, komfortowym wnętrzem. Strażacy 

z OSP w Komprachcicach przyprowadzili 

pożarniczego Stara 25 z zabudową z Jelcza. 

Jest to chyba najpopularniejsza z ciężarów-

kowych pamiątek, jakie zostały po PRL-u. 

Samochody te zachowały się w wielu za-

kątkach kraju i na szczęście w porę znala-

zły opiekunów. 

Nawiasem mówiąc, na opolskim lotni-

sku wciąż stacjonuje cysterna Jelcz, a szy-

bowce wyciąga w chmury poczciwy Star. 

Może dzięki zlotowi one też dostaną drugą 

szansę i zostaną odremontowane z myślą 

o przyszłych pokoleniach miłośników mo-

toryzacji? Czy ktoś dostrzeże w nich mate-

riał na zabytek? 

Dawka adrenaliny

Część producentów i importerów po-

jazdów użytkowych przygotowała własne 

stoiska na zlocie. Stąd obecność kilku cie-

kawych pojazdów, np. wyścigowego Volvo 

oraz rajdowego Iveco Trakkera Evolution II,

którym wystartował w Rajdzie Dakar 

Massimo „Miki” Biasion. Mistrz zjawił 

się zresztą osobiście, fundując publiczno-

ści pokaz jazdy ciężarówką, w której wrze 

880 koni! Później była okazja zamienić kil-

ka słów z kierowcą, który większość życia 

spędził, jadąc grubo powyżej setki tam, 

gdzie inni wahaliby się pojechać 30 km/h. 

Miki rozdawał również autografy. Niech 

żałują ci, którzy zostali w domu pooglądać 

sport w telewizji. 

Preludium do zlotu był konwój ciężaró-

wek, jaki przejechał przez kilka polskich 

miast w drodze do Opola. Wzięły w nim 

udział efektowne zestawy ze Szwecji i Fin-

landii, w tym te, które zostały później na-

grodzone. 

Telewizyjne Studio „Brawo”, producent 

programu „Na Osi” i organizator zlotu 

Master Truck poradziło sobie również 

z ubiegłorocznymi kłopotami z dojazdem 

i wejściem na imprezę. Ciśnienie uczestni-

kom podniósł tylko sobotni deszcz, który 

znów zatopił kilka samochodów i stoisk.

Zlot wpisał się już na stałe w kalendarz 

imprez dla fanów ciężarówek i na pewno 

wielu z nich zjawi się na nim za rok. Nieza-

leżnie od pogody. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij. K. Dziewicka

Dzieci mają głos. Najlepszą ciężarówką 
zlotu wybrały Mercedesa ze Smerfami.

Benzynowy Star 29. Warto było go nie tylko 
zobaczyć, ale i posłuchać. Dołączył do floty firmy 
Sachs-Trans, znanej ze stunigowanych DAF-ów. 

Zrodzona wysiłkiem studentów, profesorów i sponsorów: 
Nysa w stylu custom. Towarzyszył jej rat-rod Żuk z centralnie 
umieszczonym silnikiem V8. PRL też może być kolorowy! 

Iveco ściągnęło na zlot Trakkera Evolution II, który wziął 
udział w Rajdzie Dakar. Wraz z ciężarówką przybył jej słynny 
kierowca Miki Biasion. W duecie pokazali, co potrafią. 

Wielka premiera zlotu: 
Hot Rod firmy Repinski. Opole było 
jego pierwszą imprezą.

„Epoka lodowcowa”, aż sople 
zwisają! Efektowny zestaw firmy 
TS Express Rummel.
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F irma nie czeka z nowo-

ściami, aż otworzą się 

hale IAA. Sukcesywnie 

przedstawia innowacje i wpro-

wadza je do cennika. 

Największą niespodzianką 

jest naczepa chłodnicza Kögel 

Cool PurFerro. Wyróżnia się 

niską masą własną, która wy-

nosi zaledwie 7390 kg. Wynik 

ten uzyskano dzięki integracji 

ramy podwozia i podłogi ła-

downi. Konstruktorom udało 

się w ten sposób zaoszczędzić 

250 kg z masy pojazdu. 

Aluminiowa podłoga ma 

również bardzo dobre wła-

sności akustyczne. Powstający 

podczas załadunku i rozła-

dunku hałas jest o około 10 dB 

mniejszy niż w standardowym 

modelu chłodni. Ukształto-

wanie podłogi i ramy pozwa-

la wyposażyć pojazd w sys-

temy wspomagające za- i roz-

ładunek, a także systemy mo-

cowania ładunku. Dzięki temu 

chłodnia jest bardziej uniwer-

salna i może posłużyć zarów-

no do transportu typowych 

towarów, wymagających od-

powiedniej temperatury, jak 

i nietypowych np. bel papieru. 

Użytkownikowi łatwiej będzie 

unikać pustych przebiegów. 

Producent naczep wymyślił 

również pomysłowy sposób na 

zwiększenie zasięgu pojazdów 

zasilanych CNG. Proponuje 

naczepę, która ma zamonto-

wane pod ramą dodatkowe 

zbiorniki na gaz. W ten sposób 

zestaw dysponuje dostatecz-

nie dużą ilością paliwa, aby 

pokonać nawet 1000 km bez 

tankowania. To dwa, a nawet 

trzy razy więcej niż zasięg ty-

powych pojazdów na sprężo-

Lżej, dalej, szybciej
Cicha chłodnia, naczepa CNG i zamek błyskawiczny 
do kurtyny. To tylko niektóre z nowości, jakie zaprezentuje Kögel 
podczas najbliższych targów w Hanowerze.

Mechanizm szybkiego otwierania kurtyny montowany obecnie na życzenie w naczepach Cargo. Usprawnia załadunek i rozładunek, 
a przy tym wypełnia normy producentów samochodów odnośnie transportu komponentów.

ny gaz ziemny. Co ważne, ze-

staw buli dodaje tylko 524 kg

do masy własnej naczepy. Gra 

może być warta świeczki, po-

nieważ CNG wciąż jest pali-

wem stosunkowo tanim, a do 

tego ekologicznym. 

Kögel stale doskonali swoje 

produkty w każdym aspekcie. 

Wprowadza nowy, szybki sys-

tem zapinania kurtyny. Służą-

ce do tego pasy z klamrami do 

napinania są zakończone haka-

mi, za które chwytają sterowa-

ne pneumatycznie, metalowe 

sztaby i domykają plandekę. 

Rozpięcie i zsunięcie kurtyny 

zajmuje jedynie 36 sekund, 

a zasunięcie i zapięcie – mniej 

niż 30 sekund. Po otworzeniu 

kurtyna pozostawia 11 metrów 

wolnej przestrzeni i daje dosko-

nały dostęp do ładowni. Nacze-

pę można więc szybko i spraw-

nie załadować, co jest bardzo 

ważne np. przy transporcie 

części samochodowych czy na-

pojów. Nowe zapięcie można 

rozpiąć i zapiąć automatycznie 

lub ręcznie. Możliwy jest za-

ładunek i rozładunek naczepy 

odłączonej od ciągnika, która 

nie ma zasobów powietrza nie-

zbędnych do pneumatycznego 

otworzenia kurtyny. 

Obecnie nowe zapięcie jest 

dostępne w naczepach Kögel 

Cargo, a pod koniec roku ma 

trafi ć również do naczep Mega. 

Wśród innych pojazdów, ja-

kie zobaczymy w Hanowerze, 

będzie dwuosiowa wywrotka, 

naczepa Kögel Multi do trans-

portu materiałów budowla-

nych i mat stalowych, Kögel 

Port 45 Multiplex przystoso-

wana do kontenerów 20-, 30-, 

40- i 45-stopowych oraz Kögel 

FlexiUse o regulowanej wyso-

kości użytecznej i Kögel Mega 

Light TIR: lekka i w prosty 

sposób spełniająca wymogi za-

pięcia celnego, co może zainte-

resować użytkowników często 

wykonujących przewozy na 

Wschód. ▐

Michał Kij
Fot. Kögel

Chłodnia Kögel PurFerro ma niską masę własną 
i może być wykorzystywana również do bezpiecznego 

transportu ładunków nietypowych dla tej kategorii pojazdów, np. bel papieru.
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Wysoka sztywność mo-

nolitycznej konstrukcji 

ze wzmocnioną pod-

łogą jest potwierdzona trzylet-

nią gwarancją na zabudowę. 

Duże obciążenia świetnie znosi 

także „hakówka”, dzięki czemu 

z powodzeniem nadaje się do 

przewozu najcięższych półtusz 

koni. Ma ona dach o grubości 

140 mm, który jest wyjątko-

wo odporny na przeładowanie. 

Grubość ściany przedniej i drzwi 

naczepy w takiej wersji wyno-

si 100 mm, a ścian bocznych 

65 mm. Solidna podłoga jest po-

kryta wylewką przeciwpoślizgo-

wą z koralu, która bardzo dobrze 

znosi trudy wieloletniej, wytężo-

nej eksploatacji.

Różne rozwiązania

W bogatej ofercie pojazdów 

Vedecar znajduje się również na-

czepa o lżejszej konstrukcji, tzw. 

kwiatówka. Wyróżnia się ona 

bardzo wysoką sztywnością przy 

grubości ścian bocznych rów-

nej 50 mm, przedniej i dachu 

– 80 mm, drzwi – 60 mm. Za-

leżnie od potrzeb jest dostęp-

na w odmianie Doppel Stock 

(22 poprzeczki) umożliwiają-

cej przewóz 66 europalet na 

dwóch poziomach. Jej szero-

kość wewnętrzna wynosi aż 

2490 mm. We wzmocnionej wer-

sji górny pokład może przeno-

sić obciążenie nawet do 1000 kg 

na jedno miejsce paletowe.

Wszystkie naczepy Vedecar 

mogą być wyposażone w prze-

grody wzdłużne lub poprzecz-

ne (stałe i ruchome). Nabywca 

pojazdu może również zamó-

wić drzwi boczne pojedyncze 

(900×2000 mm) lub podwójne 

(2200×2300 mm) montowane 

po lewej lub prawej stronie za-

budowy oraz tzw. drzwi rewizyj-

ne w tylnej części ściany bocz-

nej. Te ostatnie są stosowane 

w sytuacjach, gdy naczepa jest 

wyposażona w windę załadun-

kową zakrywającą standardowe, 

tylne drzwi, choć istnieje możli-

wość instalacji windy chowanej 

pod podwozie, pozwalającej na 

załadunek z rampy.

Źródła chłodu

Wszystkie powyższe opcje 

w połączeniu z jednym lub dwo-

ma agregatami chłodniczymi 

i dwoma lub trzema parownika-

mi umożliwiają uzyskanie nawet 

6 przedziałów temperaturowych. 

Ma to kluczowe znaczenie np. 

w transporcie leków czy płynów 

fi zjologicznych. Do przewozów 

ekstremalnie drogich ładun-

ków fi rma proponuje naczepę 

z dwoma agregatami pracujący-

mi naprzemiennie, co gwarantu-

je 100% bezawaryjność i stabil-

ność temperatury.

W ofercie skierowanej do 

fi rm dystrybucyjnych znajdu-

ją się naczepy w wersji pełno-

wymiarowej i skróconej z 1, 2 

lub 3 osiami skrętnymi, co zna-

komicie podnosi ich właściwości 

manewrowe w centrach miast 

i oszczędza ogumienie. Pojaz-

dy te mogą być wyposażone 

w agregaty podwieszane i spe-

cjalne ciche, umożliwiające noc-

ną eksploatację naczepy w tere-

nie zabudowanym. Standardowo 

naczepy chłodnie są wyposażane 

w nowoczesny, lekki i wydajny 

agregat Carrier Vector 1550D/E, 

ale są dostępne także inne mode-

le tego producenta, jak również 

fi rmy Th ermo King, a na indy-

widualne zamówienie urządzenia 

Frigoblock i Mitsubishi.

WysokieWysokie  
standardystandardy

Od niedawna w szerokiej gamie pojazdów 
i zabudów oferowanych przez firmę Feber są dostępne 
naczepy chłodnie głębokiego mrożenia Vedecar. Mają one współczynnik przenikalności 
cieplnej k=0,29, stawiający belgijskiego producenta jako lidera w tej branży.

Mocne strony
Naczepy Vedecar mają ramo-

we podwozie wykonane z drob-

noziarnistej stali o podwyższo-

nej wytrzymałości oraz wózek 

jezdny z osiami DCA-Mercedes, 

objętymi gwarancją na 5 lat 

lub milion km. Rozstaw kół 

2090 mm gwarantuje wysoką 

stabilność pojazdu, wspomaganą 

przez układ hamulcowy z sys-

temem EBS i RSS fi rmy Knorr 

Bremse. W instalacji oświetle-

niowej zastosowano diody LED 

fi rmy Hella, które są znakomicie 

widoczne i odporne na wstrząsy.

Lista opcji dostępnych w na-

czepach Vedecar jest praktycznie 

nieograniczona, dzięki czemu 

z łatwością można skonfi guro-

wać pojazd ściśle dopasowany 

do indywidualnych potrzeb 

klienta. Dotyczy to zarówno 

drobiazgów, takich jak jedna 

czy dwie skrzynki narzędziowe, 

poprzez tylny zderzak z nie-

rdzewnej stali czy aluminiowe 

obręcze kół, jak również możli-

wości zastosowania układu pod-

noszenia jednej lub dwóch osi 

a nawet wykonania Low Deck 

o wysokości wnętrza 2850 mm.

   www.feber.com.pl
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Do przewozu żywności są wykorzy-

stywane samochody dostawcze, cię-

żarowe, przyczepy i naczepy. Umoż-

liwiają to różnego rodzaju zabudowy, 

dostosowane do wymogów określonych 

grup towarów.

Z dala od słońca, 
deszczu i kurzu

Do najczęściej spotykanych nadwozi, 

jakie znajdują zastosowanie w transpor-

cie artykułów spożywczych, należą zabu-

dowy izotermiczne. Mają one zamkniętą 

strukturę w formie prostopadłościanu, 

ze ścianami, podłogą, sufi tem i drzwia-

mi zbudowanymi z materiałów, które 

maksymalnie ograniczają wymianę cie-

pła z otoczeniem. Przednia ściana może 

być wzmocniona, co umożliwia montaż 

agregatu chłodniczego. Takie nadwozia 

wykonuje się przede wszystkim jako kon-

strukcje przekładkowe z laminatów po-

liestrowo-szklanych, dbając jednocześnie 

o minimalne wykorzystanie elementów 

metalowych. Na materiał izolacyjny naj-

częściej stosuje się piankę poliuretanową 

lub piankę winylową (spieniony PCV). 

Zależnie od wymagań termoizolacyjnych, 

ściany takich zabudów mają grubość od 

40 do 120 mm. Podłogę tworzy zwykle 

płyta warstwowa z poszyciem laminato-

wym od spodu i warstwą zewnętrzną ze 

sklejki wodoodpornej, we wnętrzu jest 

stosowana kompozycja żywic zwiększa-

jąca szorstkość powierzchni albo blacha 

aluminiowa z zabezpieczeniem przeciw-

poślizgowym.

Zabudowy izotermiczne są montowa-

ne na pojazdach operujących na średnich 

i krótkich dystansach. Służą głównie do 

transportu produktów wrażliwych na nad-

mierny wzrost lub obniżenie temperatury 

oraz wilgoć. Znakomicie sprawdzają się 

przy przewozach artykułów spożywczych 

niewymagających schłodzenia do tempe-

ratury poniżej 0°C, takich jak pieczywo, 

nabiał, świeże wędliny, owoce itp.

W drodze na stół
Kupując podstawowe artykuły spożywcze, rzadko zastanawiamy się, 
jak trafiły do sklepu. Tymczasem wymagają one specjalistycznych środków transportu, 
bo tylko w ten sposób można zachować ich właściwy stan i jakość.
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Mniejsza wrażliwość

W wielu przypadkach optymalnym 

rozwiązaniem są furgony izolowane. 

W przeciwieństwie do nadwozi izoter-

micznych, nie montuje się do nich agrega-

tów chłodniczych. Znajdują zastosowanie 

w transporcie różnego rodzaju towarów 

wymagających dobrego zabezpieczenia 

przed wpływem warunków zewnętrznych 

(wilgoć, kurz itp.) oraz przed gwałtow-

nymi zmianami temperatury otocze-

nia (szybkie nagrzewanie się wnętrza 

w ostrym słońcu). Można więc nimi prze-

wozić np. pieczywo, makaron, ryż czy 

wszelkiego rodzaju przekąski. Przy trans-

porcie artykułów mniej wrażliwych na 

zmiany temperatury, wystarczającą opcją 

są furgony nieizolowne. Ich zasadnicza 

rola polega na zabezpieczeniu ładunku 

przed opadami czy kurzem oraz ograni-

czeniu dostępu niepowołanych osób.

Pod kontrolą

Stałe warunki temperaturowe zapew-

niają chłodnie. Zabudowy te są wyposa-

żane w agregaty chłodnicze, które pracują 

podczas jazdy i na postoju. Zależnie od 

rodzaju przewożonych ładunków, wystę-

puje 6 klas nadwozi chłodniczych, z czego 

najpopularniejsze to FNA i FRC. Nad-

wozia kategorii FNA charakteryzują się 

współczynnikiem przenikalności cieplnej 

k nie większym niż 0,7. Mają one agregaty 

chłodnicze, które przy średniej tempera-

turze otoczenia równej 30°C pozwalają na 

obniżenie temperatury wnętrza zabudowy 

i utrzymanie jej w zakresie 12÷0°C. 

W przypadku chłodni typu FRC wy-

magania są jeszcze większe. Takie nad-

Furgony nieizolowane są optymalnym 
rozwiązaniem do przewozu artykułów 
spożywczych, które nie wymagają ściśle 
określonych temperatur, np. zakąski.

Jeśli zapewnienie maksymalnej objętości 
nie jest najważniejszym kryterium doboru zabu-
dowy, warte uwagi mogą być wkłady izoter-
miczne montowane we wnętrzach furgonów.

Ściana boczna z otworem zabezpieczonym 
żaluzją lub kurtyną zapewnia łatwy dostęp 
do przewożonego towaru oraz jego szybki 
załadunek i wyładunek.

Firma PLANDEX® istnieje na rynku od 1990 roku. 

Produkujemy zabudowy na samochodach dostawczych, ciężarowych oraz  przyczepy centralnoosiowe i obrotnico-

we o DMC do 18 t. Współpracujemy w Polsce z dealerami wszystkich marek oraz z odbiorcami poza granicami kraju.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w produkcji zabudów izolowanych:

 z izolacją normalną – współczynnik przenikania energii cieplnej k < 0,7 W/m2K,  

 z izolacją wzmocnioną – współczynnik przenikania energii cieplnej k < 0,4 W/m2K,  

Od wielu lat współpracujemy z różnymi Instytucjami badawczo-naukowymi zarówno w kraju i za granicą, wielokrotnie 

badając przenikalność ciepła, dzięki czemu nasze zabudowy spełniają wymagania Międzynarodowej Umowy ATP. Po-

nadto wszystkie użyte materiały przy produkcji nadwozi izotermicznych i chłodniczych posiadają świadectwo PZH i są 

dopuszczone do kontaktu z żywnością. 

Posiadamy jedyną w Polsce linię technologiczną sterowaną numerycznie (CNC) do produkcji płyt warstwowych stoso-

wanych w zabudowach izolowanych.

Automatyczna i precyzyjna produkcja całkowicie eliminuje czynnik błędu ludzkiego, zapewnia odpowiednią sterylność 

procesu produkcji i gwarantuje wysoką wytrzymałość, jakość oraz estetykę zabudów.  

Dzięki tej technologii stworzyliśmy nową konstrukcję zabudów izolowanych, co pozwoliło nam zmniejszyć masę własną 

nadwozia  przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji.

W ostatnim okresie bardzo popularne stały się zestawy izolowane z systemem wymiennym BDF, które wykorzystywane 

są głównie przez producentów owoców i warzyw. 

Długoletnie doświadczenie pozwala Nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. 

Nasze produkty sprawdzają się na wszystkich markach samochodów użytkowych, a liczba sprzedanych zabudów świad-

czy o zaufaniu naszych klientów i czołowej pozycji na rynku.

PLANDEX Sp. z o.o.

62-060 STĘSZEW (k. Poznania), ul. Bukowska 3

tel./fax (61) 813-54-94, fax (61) 89-85-485

e-mail: plandex@plandex.pl 

w w w . p l a n d e x . p l

Już ponad 20 lat podnosimy jakość naszych wyrobów. Dzięki zaufaniu klientów osiągnęliśmy pozycję lidera w produkcji nadwozi do samochodów ciężarowych i produkcji przyczep. 
Obecnie w dwóch zakładach produkcyjnych posiadamy: 
60 000 m2 powierzchni: 22 000 m2 to powierzchnia wybrukowana, 15 000 m2 to powierzchnia hal produkcyjnych 
Oba zakłady produkcyjne wyposażone są w nowoczesny park maszynowy również w technologii HD.
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pojazdu lub w niszy na przedniej ścianie. 

Właściwości izolacyjne ścian lodowni po-

winny zapewniać utrzymanie wymaganej 

temperatury co najmniej przez 12 godzin, 

bez uzupełniania czynnika chłodzącego. 

W takich zabudowach są przewożone np. 

owoce morza, które coraz częściej trafi ają 

na stoły domów i restauracji. 

Pozory mylą

Optymalizacja środków transportu 

zawsze jest bardzo ważna, ale przy wy-

sokich cenach paliw i silnej konkurencji 

nabiera szczególnego znaczenia. W wielu 

fi rmach tradycyjna zabudowa prosto-

padłościenna jest po prostu zbyt duża, 

a do tego trudniej manewrować takim 

pojazdem. Z tych względów od pewnego 

czasu są dostępne wkłady izotermiczne/

chłodnicze do furgonów. Wykonuje się 

je na zasadzie form odpowiednio profi lo-

wanych do wnętrza każdego samochodu. 

Najlepsze konstrukcje mają współczyn-

nik przenikalności cieplnej o wartości 

0,32, co nie tylko zwiększa zakres zasto-

sowania pojazdu, ale również ogranicza 

zużycie paliwa (mniejsze obciążenie agre-

gatu). Stosowane panele są wzmacniane 

włóknem szklanym, dzięki czemu lepiej 

wytrzymują przypadkowe uderzenia 

i można je myć pod dużym ciśnieniem, 

również z użyciem detergentów. Izolowa-

na podłoga jest najczęściej wykończona 

wylewką gładką lub chropowatą albo bla-

chą ryfl owaną. Dwa ostatnie rozwiązania 

są polecane do dużych furgonów, gdzie 

kierowca może łatwo wejść do środka. 

Wkłady izotermiczne są montowane na-

wet w najmniejszych pojazdach użytko-

wych, takich jak np. Peugeot Bipper. To 

znakomity środek transportu choćby dla 

cukierni, która często musi dowieźć swój 

produkt w odpowiednim momencie ob-

sługiwanej imprezy. Zabudowa mieszczą-

ca się wewnątrz fabrycznego nadwozia 

nie zwiększa gabarytów pojazdu, dzięki 

czemu nadal jest on bardziej poręczny 

i łatwiej się nim poruszać na zatłoczonych 

parkingach czy między ciasną zabudową.

Na orzeźwienie

Ważnym zagadnieniem w transporcie 

artykułów spożywczych jest przewóz na-

pojów. Istnieje tu bardzo wiele różnych 

zabudów, często opracowywanych indywi-

dualnie na potrzeby konkretnych odbior-

ców. Wśród najczęściej stosowanych są np. 

nadwozia izotermiczne z tylnym załadun-

kiem. Są one montowane na wszystkich ty-

pach podwozi samochodowych, przyczep 

i naczep, służą zarówno do dalekich prze-

wozów, jak i dystrybucji. Załadunek czy 

rozładunek towaru odbywa się z wykorzy-

staniem rampy lub z poziomu zerowego. 

W drugim przypadku jest potrzebny wó-

zek widłowy albo platforma załadunkowa.

Nadwozia z bocznymi segmentami 

drzwi powstają głównie na naczepach, 

wykorzystuje się je do transportu napo-

jów spaletyzowanych od producenta do 

centrów dystrybucyjnych. Otwierana seg-

mentami ściana boczna (z lewej lub prawej 

strony) zapewnia wygodny dostęp do ca-

łego asortymentu przewożonego towaru. 

Zabudowa ma także dwuskrzydłowe drzwi 

tylne, co umożliwia przeładunek palet 

z ramp załadowczych.

Ostatnią ważną grupę stanowią zabu-

dowy kurtynowe i klapowe z bocznym 

załadunkiem, przeznaczone na średnie 

i większe dystanse. Te ostatnie mają np. 

dzielone w poziomie ściany, które działa-

ją tak, że przy opuszczaniu dolnej klapy, 

automatycznie (za pomocą mechanizmu 

linkowo-dźwigniowego) otwiera się górna 

klapa. Stosowana konstrukcja ogranicza 

do minimum czas załadunku i wyładunku 

napojów.

wozia mają izolację wzmocnioną klasy C 

o współczynniku przenikalności cieplnej 

k nie większym niż 0,4. Stosowane w nich 

agregaty, przy tych samych warunkach, 

muszą obniżyć i utrzymać temperaturę 

wnętrza w zakresie od 12 do –20°C.

Zabudowy chłodnicze w żaden sposób 

nie mogą być wykorzystywane jako ko-

mory zamrażalnicze do świeżych produk-

tów. Artykuły wymagające na czas trans-

portu zamrożenia muszą być wcześniej 

odpowiednio schłodzone np. w chłodni 

składowej. Stabilne warunki panujące 

w zabudowach tego typu pozwalają na bez-

pieczny przewóz np. wędlin czy mrożonek, 

bez względu na temperaturę otoczenia czy 

dystans, jaki trzeba pokonać.

Stan pracy nadwozi chłodniczych jest 

rejestrowany za pomocą termografu. Urzą-

dzenie to automatycznie zapisuje przebieg 

zmian temperatury wewnątrz zabudowy, 

czas otwarcia drzwi i okres pracy agregatu.

Jeszcze chłodniej

Z roku na rok zwiększa się popular-

ność lodowni, które są przeznaczone do 

transportu artykułów wymagających głę-

bokiego mrożenia (poniżej –30°C). Takie 

zabudowy mają ściany o grubości 10 cm, 

obniżenie temperatury wnętrza uzyskuje 

się za pomocą lodu naturalnego, suche-

go, płyt z cieczą eutektyczną lub gazów 

skroplonych z układem do regulacji ich 

parowania. Aby łatwiej było utrzymać za-

dane warunki, przestrzeń ładunkowa jest 

podzielona na mniejsze komory (zwykle 

od 4 do 8). Każdy przedział jest wyposażo-

ny w drzwi boczne (po obu stronach), co 

umożliwia szybki dostęp do przewożonego 

towaru. Agregat chłodniczy stosowany do 

wstępnego schłodzenia wnętrza lodowni 

pracuje tylko na postoju (jest zasilany z ze-

wnętrznej sieci elektrycznej), może być za-

montowany pod zabudową między osiami 

Pojazdy do transportu żywności pokonują codzienne setki kilometrów, 
często w warunkach, które nie sprzyjają płynnej jeździe zapewniającej 
najmniejsze zużycie paliwa. Stąd coraz większe zainteresowanie 
pojazdami ekologicznymi, jak np. MB Econic zasilany CNG.

W zabudowach chłodniczych 
i izotermicznych konstrukcja 
przedniej ściany jest wzmocniona, 
co umożliwia montaż agregatu.

Chłodnia zamontowana na 18-tonowym podwoziu 
ma bardzo szerokie możliwości, bo może 
podejmować nawet cięższe ładunki i przemieszczać 
je na większe odległości.
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Ważna nisza

Mimo olbrzymiego wysypu sklepów 

wielkopowierzchniowych, lokalne tar-

gowiska nie straciły na popularności. 

Stwarzają one szansę zakupu najśwież-

szych towarów, często bezpośrednio od 

producenta. Dlatego wciąż dużym zain-

teresowaniem cieszą się sklepy mobilne, 

przeznaczone do sprzedaży np. wędlin, 

pieczywa, nabiału czy ryb. Klasyczna 

zabudowa tego typu obejmuje przede 

wszystkim witrynę, czyli stałą lub wysu-

waną przestrzeń chłodniczą przeznaczo-

ną do prezentacji towaru, oraz rezerwę 

chłodniczą, w której mieści się dodat-

kowa ilość sprzedawanych produktów. 

Stosowane agregaty chłodnicze, zależnie 

od specyfi ki pracy pojazdu, mogą mieć 

własne zasilanie lub podłącza się je do 

zewnętrznego źródła prądu. Unoszona 

ściana boczna stanowi zadaszenie dla 

klientów, a jednocześnie osłania witrynę 

przed działaniem promieni słonecznych.

Na polskim rynku istnieje wiele fi rm 

specjalizujących się w wytwarzaniu za-

budów do transportu artykułów spożyw-

czych. Duża konkurencja sprawiła, że pro-

dukowane nadwozia reprezentują wysoki 

poziom techniczny i mają bardzo estetycz-

ny wygląd. Bez względu na rodzaj przewo-

żonego towaru, każdy klient z łatwością 

znajdzie dla siebie idealne rozwiązanie. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Autonadwozia, BCC Polska, 

Iglootruck, Plandex, K. Wójtowicz

Lodownie są dzielone na kilka 
komór, co umożliwia łatwiejsze 
osiągnięcie i utrzymanie wymaganych 
warunków temperaturowych.

Pochodną mobilnych sklepów 
są ruchome punkty gastronomiczne, 
znakomicie sprawdzające się podczas 
cyklicznych imprez plenerowych.

Renault Master udający Magnum to autorski pomysł firmy BCC Polska. 
Całkowita przebudowa kabiny pozwoliła na wydłużenie witryny o ok. 1,5 m, przy 
niezmienionych wymiarach pojazdu, bo na targowiskach dostępna przestrzeń bywa 
bardzo niewielka. W takich rozwiązaniach fotel pasażera „wędruje” za kierowcę.
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P rzemysł spożywczy ma dwa oblicza. 

Przeciętny konsument zna tylko jed-

no: kolorowe pudełka i kunsztowne 

etykietki, a w środku „500 g w cenie 350”. 

Lecz nie na darmo o przetwórstwie żyw-

ności mówi się „przemysł”. Towar, który 

w sklepie liczymy w litrach i gramach, 

fabryka zlicza na tony. I stosownie do tej 

miary wybiera środki transportu. 

Żyto i ziemniaki

Do przewozu zbóż wykorzystywane 

są naczepy samowyładowcze. Decyduje 

o tym duża objętość skrzyni oraz łatwość 

załadunku i rozładunku, który odbywa się 

mechanicznie. Poza możliwie największą 

ładownością podstawowym wymogiem 

jest niska masa pojazdu. Dlatego zboża 

transportowane są najczęściej za pomo-

cą naczep-wywrotek ze skrzynią alumi-

niową. Rzadziej spotyka się konstrukcje 

wykonane w całości ze stopów lekkich. 

Zważywszy na pożądaną wielkość skrzyni 

i wynikającą stąd długość ramy, może się 

okazać, że cały pojazd zrobiony z alumi-

nium traci przewagę wagową nad tym, 

który ma ramę stalową. Ze względu na 

wytrzymałość rama ze stopów lekkich 

jest zwykle nieco grubsza niż stalowa, 

a przez to jej masa rośnie, pomimo użycia 

stosunkowo lekkiego materiału. Korzyst-

nym rozwiązaniem może okazać się rama 

z wysokogatunkowej stali o dużej wytrzy-

małości. 

Skrzynia ma przekrój prostokątny 

i wyposażona jest w opończę zwijaną do 

boku. Podłoga wykonana jest z trudno-

ścieralnej blachy. Wbrew pozorom ziar-

no jest ładunkiem dość agresywnym. 

Z tyłu znajduje się klapa lub klapo-drzwi 

z otworem zsypowym. W obecnej do-

Karmienie szuflą i rurą
Artykuły spożywcze to nie tylko ładnie zapakowane towary na półkach sklepowych. 
To również produkty służące do ich wytworzenia, transportowane na masową skalę.

Zestaw zabudowany nieruchomymi silosami, złożony z ciężarówki i przyczepy. W całości ma objętość około 60 m3, 
czyli mniej więcej taką, jak duża naczepa-silos o analogicznej konstrukcji.

www.truck-van.pl

9/201230 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTPrzewóz żywnościPrzewóz żywności



bie standardem są trzy osie z zawiesze-

niem pneumatycznym. Pierwsza jest 

unoszona. 

Do transportu zbóż oraz buraków czy 

ziemniaków nadają się także naczepy 

z ruchomą podłogą. Napędzana hydrau-

licznie podłoga służy głównie do roz-

ładunku towaru. Wspomaga ją w tym 

przesuwana płyta, znajdująca się przy 

przedniej ścianie. Całkowite opróżnie-

nie pojazdu zajmuje najwyżej kilkanaście 

minut. Zaletą naczep z ruchomą podło-

gą jest duża kubatura, sięgająca 90 m3.

To dwa razy więcej niż największe na-

czepy samowyładowcze. Ruchoma 

podłoga dodatkowo ugniata ładunek 

podczas pracy i umożliwia wyładowa-

nie towaru w pomieszczeniach zadaszo-

nych, gdzie uniesienie skrzyni wywrotki 

jest niemożliwe. Niestety, koszt zakupu 

„ruchomej podłogi” jest wysoki. Za to 

poza sezonem można ją wykorzystywać 

jak zwykłą naczepę do transportu ła-

dunków na paletach. 

Mąka i czekolada

Zboża, a także artykuły spożywcze 

o wyższym stopniu przetworzenia często 

podróżują wewnątrz szczelnych zbiorni-

ków. Mąka i cukier w silosach, czekolada 

– w cysternach. 

Do tego typu ładunków nadają się ty-

powe silosy, zarówno przechylane, jak 

i nieruchome, rozładowywane za pomocą 

lejów spustowych, znajdujących się pod 

Naczepy z ruchomą podłogą wyróżniają się dużą objętością, 
większą niż wywrotki. Można ich używać również 
do transportu ładunków na paletach, co jest możliwe tylko 
w niektórych typach naczep samowyładowczych. 

Lekka naczepa wywrotka o dużej 
pojemności. Z tyłu zamontowano 
podzielone niesymetrycznie klapo-
drzwi z otworem zsypowym.

21-24 września 
                        2012 r.

Bednary koło Poznania,

www.agroshow.pl
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń

tel. + 48 (56) 651 47 40, (56) 623 31 25, 

fax + 48 (56) 651 47 44

e-mail: biuro@pigmiur.pl

Honorowy patronat Patronat medialny

Organizator wystawy
00 00

00 00

AGRO SHOW
XIV Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

SERWIS NA MEDAL MECHANIK NA MEDAL

Nowoczesne rolnictwo - bezpieczna przyszłość

Naczepa samowyładowcza ze stopów lek-
kich z wysokimi burtami. Pozwala przewieźć 
jednorazowo dużą ilość ładunku.
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zbiornika zmniejsza jego nagrzewanie od 

promieni słonecznych. Niemniej niektóre 

ładunki potrzebują ciepła i są podgrze-

wane, co służy usprawnieniu rozładunku. 

W ten sposób traktowana jest np. czekola-

da. Układ ogrzewania zbiornika stanowią 

kanały grzewcze z parą lub ciepłą wodą. Są 

podłączone do układu chłodzenia silnika 

ciężarówki lub mają własne urządzenie 

grzewcze. 

Mega-zmywanie

Do zalet pojazdów zbiornikowych na-

leży doskonała ochrona, jaką dają ładun-

kowi podczas transportu. Jest to szcze-

gólnie ważne w przypadku artykułów 

spożywczych, które nie powinny ulegać 

jakiemukolwiek zanieczyszczeniu. Jednak 

problematyczne jest mycie zbiorników, 

niezbędne, aby usunąć resztki poprzed-

niego ładunku, co także ma kluczowe 

znaczenie właśnie dla artykułów spożyw-

czych. 

Z tego powodu cysterny i silosy są czysz-

czone w specjalnych myjniach. Mycie od-

bywa się w kilku etapach. Pojazd jest myty 

z zewnątrz i wewnątrz, a następnie płuka-

ny i suszony. Zbiorniki są myte za pomocą 

myjki wysokociśnieniowej wtryskującej 

do wnętrza roztwór wody i detergentów. 

Potem zbiornik jest płukany i suszony 

gorącym powietrzem. Procedura mycia 

jest uzależniona od ostatnio przewożone-

go ładunku. Uwarunkowane są również 

zaleceniami producenta przewiezionego 

artykułu. 

Transport artykułów spożywczych jest 

sporym wyzwaniem. Wymaga przestrze-

gania higieny i procedur wymaganych 

przez prawo i zleceniodawców. Jednak 

się opłaca, a właściwe dopasowanie 

środka transportu może przyczynić się 

do zwiększenia zysków z prowadzonej 

działalności. ▐

Michał Kij
Fot.  M. Kij

Cysterna dla przemysłu spożywczego o pojemności 
27 000 dm3, wykonana ze stali nierdzewnej. Jej 
masa własna wynosi 6260 kg. 

Przechylany silos z systemem 
pneumatycznego wspomagania 
rozładunku. 

zbiornikiem. Liczba lejów zależy od dłu-

gości pojazdu. Wynosi od 2 do 4. Należy 

pamiętać, że silos, w którym przewożone 

są artykuły spożywcze nie może być wy-

korzystywany do transportu innych ła-

dunków np. cementu. Musi być również 

wyraźnie oznakowany, co informuje o jego 

przeznaczeniu. Aby jednorazowo prze-

wieźć maksymalną ilość ładunku przy za-

chowaniu wymogów o dopuszczalnej ma-

sie pojazdu i naciskach na osie, dobrze jest 

dobrać silos pod konkretny towar. Mąkę 

wozi się najczęściej w silosach o objętości 

około 50÷60 m3. 

Silosy przechylane mają zbiorniki jed-

nokomorowe. Podczas rozładunku zbior-

nik jest unoszony siłownikiem hydraulicz-

nym. Podwozie wspiera się wówczas z tyłu 

na nodze podporowej. Rozładowywane są 

pod wpływem grawitacji, którą wspoma-

ga nadciśnienie wytwarzane w zbiorni-

ku przez sprężarkę powietrza. Sprężarka 

może być napędzana od przystawki przy 

silniku ciągnika bądź niezależnie, silni-

kiem elektrycznym lub spalinowym za-

montowanym w naczepie. 

Nieruchome silosy często powstają jako 

konstrukcje samonośne, w których układ 

jezdny i inne elementy są mocowane bez-

pośrednio do zbiornika. Na dole lejów 

spustowych są sita spulchniające, napę-

dzane sprężonym powietrzem, które roz-

drabniają zbrylony towar i wspomagają 

rozładunek. 

Silosy można ładować przez górne wła-

zy, ale można również wtłaczać ładunek od 

dołu, wykorzystując sprężone powietrze. 

Cysterny do artykułów spożywczych 

mają zbiorniki wykonane z aluminium lub 

stali nierdzewnej. W procesie produkcji 

wygładza się spawy, aby wewnętrzna po-

wierzchnia zbiornika była niemal ideal-

nie gładka. Dzięki temu łatwiej utrzymać 

zbiornik w czystości. Wewnętrzna część 

zbiornika jest pokryta izolacją. Płaszcz ze-

wnętrzny również stanowi stal lub alumi-

nium. Biały lub efektowny srebrzysty kolor 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Fil-
mowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi posiada 
bogaty dorobek aktorski. Wystąpił w wielu filmach 
i serialach oraz udzielił głosu animowanym posta-
ciom największych kinowych hitów. Duży wpływ 
na popularność Piotra Zelta miała rola Arniego 
w serialu „13 Posterunek”. Prywatnie aktor intere-
suje się motoryzacją i bierze czynny udział m.in. 
w wyścigach i rajdach terenowych. 

Artysta występował już gościnnie w programie 
„Na Osi” – w jednej z serii „Gwiazdy na osi” cię-
żarowym zestawem z naczepą pokonał przygo-
towany przez redakcję tor manewrowy. Pierwsze 
odcinki z nowym prowadzącym są już nagrane 
i będzie je można oglądać od 1 września na an-
tenie TVN Turbo w każdą sobotę o godz. 14:00 
i 22:30 oraz w niedzielę o 14:55, a także w po-
wtórkach emitowanych w ciągu tygodnia i na ofi-
cjalnej stronie programu www.naosi.pl.

Również od września w programie pojawi się 
nowy ekspert odpowiadający na pytania widzów,  
rozpatrujący trudne i niejednoznaczne przypadki 
przewinień związanych z kontrolami drogowymi 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. 
Adwokat Wojciech Fraszek dołączy do inspekto-
ra Rafała Kochanowskiego i policjanta Janusza 
Bereszczyńskiego, z którymi niejednokrotnie bę-
dzie polemizował w spornych sprawach, radząc 
przy tym przewoźnikom i kierowcom, co można 
zrobić w danym przypadku, jak się odwołać od 
nałożonej kary administracyjnej oraz gdzie szu-
kać pomocy w trudnych sprawach związanych 
z prowadzoną działalnością transportową. 

W programie pojawią się również relacje 
z najciekawszych i największych w Europie im-
prez motoryzacyjnych. 

Zapraszamy do oglądania! ▐

Fot. Studio Brawo

Piotr Zelt 
nowym 
prowadzącym 
„Na Osi”

Znany aktor Piotr Zelt 
od września poprowadzi program 
„Na Osi” w TVN TURBO.
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PRZEGLĄD ZABUDÓW CHŁODNICZYCHPRZEGLĄD ZABUDÓW CHŁODNICZYCH

 FIRMA 
ZAKRES USŁUG

Alu Trans System

Aluform

Alutech

Annmon

ASO Marek Oźmiński

Auto Boss Nadwozia

Auto Chłodnia

Auto Nadwozia Bednarczyk

Benalu

Cargotech Nadwozia Samochodowe

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

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o. 

Naczepa z ruchomą podłogą 
+ drzwi po lewej stronie. 
Techniczne dmc naczepy – 39 t, 
masa własna – 8,4 t, 
pojemność – 90 m3

Naczepa cysterna 
do przewozu żywności. 
Techniczne dmc naczepy – 39 t, 
masa własna – 5,7 t, 
pojemność – 30 000 dm3

Naczepa chłodnia. 
Techniczne dmc naczepy – 39 t, 
masa własna – 7,7 t

Naczepa z  ruchomą podłogą. 
Techniczne dmc naczepy – 39 t, 
masa własna – 8 t, 
pojemność – 91 m3

Cargo-Wit Nadwozia Samochodowe

Carnehal

Carpol

Chereau

D.A.C Zabudowy Samochodowe

DPR Przemysław Runowski

Feldbinder

Frost Serwis

G.Magyar

Gruau

Igloocar

www.truck-van.pl PRODUKTPRODUKTChłodnieChłodnie



ZABUDOWY CHŁODNICZE

Zabudowy dostawcze Zabudowy ciężarowe

 serwis zabudów serwis agregatów

 chłodnie kontener

 chłodnie furgon

izotermy kontener

 izotermy furgon naczepy izotermy izotermy

naczepy chłodnie

ruchoma podłoga

chłodnie

cysterny przyczepy izotermy

silosy przyczepy chłodnie

11 55 99

66

1515

1010

77 1111

88 1212

1313

22

1414

33

44

 FIRMA 
ZAKRES USŁUG

Iglootruck

Kässbohrer

Kerstner

Knapen

Kögel

Kraker

Krone

LAG

Lamberet

Legres

Mega

Mig-Trans

Montracon

Mors-Borek

Moto Wektor

MR Auto

Nadwozia Partner 

PRO WAM

Pryzmat Nadwozia Samochodowe

Romcar Roman Żołądź

Schmitz

Schwarzmüller

Simatra

Sommer

Spitzer Silo

Stokota

Stas

Thermo Cars

TIM

Tramp J.J. Mikusz

Twormar

Vecto

VeDeCar

Wesob

Wielton

WAM Sianów

WSK PZL Krosno

ZASTA

www.truck-van.pl
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Z  apewnienie odpowiednich warun-

 ków bez względu na odległość czy 

 porę roku jest możliwe dzięki agre-

gatom chłodniczym. Występują one w róż-

nych wersjach, zależnie od rodzaju pojaz-

du, na jakim są montowane oraz wymagań 

temperaturowych ładunku.

Odpowiedzialność

Transport, a zwłaszcza dystrybucja ła-

two psującej się żywności do sklepów czy 

supermarketów, podlega zasadom i prze-

pisom określonym w europejskim prawie 

żywnościowym (EC 178/2002). Doku-

ment ten nakłada ścisłą odpowiedzialność 

na wszystkich uczestników „chłodniczego 

łańcucha”, począwszy od produkcji, przez 

zbiór, przetwarzanie, magazynowanie, po 

transport, dystrybucję i sprzedaż deta-

liczną produktów spożywczych, tak aby 

były one absolutnie bezpieczne. Firmy 

transportowe muszą być świadome swo-

ich obowiązków. Zgodnie z unijnym roz-

porządzeniem każdy podmiot, w którego 

posiadaniu znajduje się taki ładunek, jest 

prawnie odpowiedzialny za jego stan. 

Dotyczy to zwłaszcza ścisłego przestrzega-

nia zalecanej temperatury przewożonych 

artykułów spożywczych. Jak powszechnie 

wiadomo, transport i dystrybucja są naj-

bardziej newralgicznymi ogniwami w ca-

łym łańcuchu dostaw. Dlatego fi rmy prze-

wozowe muszą wykorzystywać najlepsze, 

We współczesnym świecie 
transport chłodniczy stanowi 
ważne ogniwo całego łańcucha 
żywnościowego. Każdego dnia 
do centrów logistycznych, 
hurtowni czy osiedlowych 
sklepów dociera mnóstwo 
towarów wymagających 
kontrolowanej temperatury.

Agregaty Frigoblock są zasilane za pomocą 
3-fazowego alternatora zamontowanego 

na silniku ciężarówki. Dzięki podnoszonej 
konstrukcji, urządzenie nie jest przeszkodą, 

gdy trzeba przechylić kabinę.

Jeden cel, 
wiele rozwiązań

W nowej serii agregatów chłodniczych SLX 
firmy Thermo King wprowadzono skraplacz 
o powierzchni wymiany ciepła o 80% 
większej niż była w urządzeniach SL. 
To rozwiązanie przynosi oszczędności 
paliwa sięgające nawet 20%.

a zarazem najbardziej ekonomiczne roz-

wiązania, które gwarantują dostarczenie 

towaru o niezmienionej jakości bez wzglę-

du na warunki otoczenia i przy częstym 

otwieraniu ładowni.

Na różne sposoby

Agregaty stosowane w samochodach 

ciężarowych to najczęściej urządzenia ze 

sprężarką napędzaną od silnika pojazdu 

lub za pomocą własnej jednostki spali-

nowej. Montuje się je nad kabiną w gór-

nej części zabudowy, w przyczepach – np. 

w specjalnym wgłębieniu, dzięki czemu 

agregat mieści się w obrysie izotermy 

(chłodni). Spotykane są też wersje podpo-

dłogowe, choć na naszym rynku nie cieszą 

się zbyt dużą popularnością, mimo że mają 

wiele zalet. Przede wszystkim pozwalają 

na zastosowanie wyższej kabiny, a kierow-

ca ma zapewniony bardziej komfortowy 

wypoczynek, bo agregat nie pracuje nad 

dachem. Zależnie od specyfi ki transportu 

są też dostępne zestawy do chłodzenia po-

stojowego (z silnikiem elektrycznym), które 

pozwalają na utrzymanie zadanej tempera-

tury np. w czasie oczekiwania na rozładu-

nek albo na promie. Jeśli chodzi o  naczepy, 

przeważającą rolę ogrywają układy autono-

miczne. Taki agregat ma spłaszczony kształt 

i zajmuje praktycznie całą przednią ścianę. 

W nowoczesnych urządzeniach niezależ-

nych silnik spalinowy jest bezpośrednio 

połączony ze sprężarką, a przez przekładnię 
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Agregat chłodniczy Carrier Supra 850 jest dostępny w wersji jedno- lub wielotemperaturowej. 
Nowa generacja cienkich parowników ułatwia spełnienie wymagań spotykanych 
przy transporcie towarów wymagających różnych warunków chłodzenia.

z paskiem wielorowkowym z  wentylato-

rem. Takie rozwiązanie zapewnia dużą 

sprawność i niezawodność, a  jednocześnie 

długie okresy międzyprzeglądowe.

Na rynku są też dostępne rozwiąza-

nia, w których układ chłodniczy agrega-

tu zasila 3-fazowy alternator napędzany 

przez silnik „solówki” lub ciągnika sio-

dłowego.

Jest on konstrukcyjnie przystosowany do 

jednostki spalinowej i w pełni zatwierdzo-

ny przez producenta pojazdu. Dzięki temu 

można osiągnąć dużą wydajność urządze-

nia już przy prędkości obrotowej biegu ja-

łowego. W czasie jazdy moc wytwarzana 

w alternatorze jest jeszcze większa, co po-

zwala na szybkie schłodzenie wnętrza do 

wymaganej temperatury, np. po otwarciu 

drzwi na czas częściowego rozładunku.

Dotychczas produkowane agregaty 

chłodnicze są napełniane ekologicznymi 

czynnikami chłodniczymi typu R134A 

dla temperatur plusowych oraz R404A 

dla minusowych. Powoli jednak zyskują 

na popularności urządzenia wykorzystu-

jące do kontroli temperatury skroplony 

dwutlenek węgla (agregaty kriogeniczne). 

Zapewniają one dużą wydajność, co jest 

szczególnie ważne w miejskiej dystrybucji 

towarów mrożonych (częsty rozładunek). 

Ze względu na brak silnika spalinowego, 

charakteryzują się również niskim po-

ziomem hałasu (ok. 50 dB) oraz prostszą 

i tańszą obsługą.  

Strategiczne decyzje

Właściwy dobór agregatu chłodni-

czego ma wymierny wpływ na jakość 

procesu transportu żywności. Najważ-

niejszym kryterium jest wydajność urzą-

dzenia, która powinna być na tyle duża, aby 

w określonym czasie „odprowadzić” z przes-

trzeni ładunkowej ilość ciepła niezbęd-

ną dla utrzymania założonej temperatury 

przewożonego ładunku. W praktyce moż-

na wyróżnić dwie metody doboru agre-

gatu chłodniczego. Pierwsza polega na 

wykorzystaniu wytycznych producenta dla 

gabarytów zabudowy, ale trzeba pamiętać, 

że są one formułowane dla pewnych usta-

lonych warunków eksploatacji. Jeśli prze-

widywany harmonogram użytkowania 

środka transportu różni się znacznie od za-

łożeń przyjętych przez producenta agrega-

tu, wówczas należy analitycznie oszacować 

zapotrzebowanie wydajności chłodniczej. 

Można w tym celu wykorzystać procedurę 

obliczeniową zawartą w normie DIN 8959. 

Zakłada ona, że urządzenie chłodnicze 

musi niwelować straty związane z prze-

nikaniem ciepła przez ścianki nadwozia, 

na skutek różnicy temperatury między 

przestrzenią ładunkową a otoczeniem. 

Obliczając całkowite zapotrzebowanie 

wydajności, trzeba ponadto uwzględnić 

dodatkowe obciążenia cieplne związane 

np. z promieniowaniem słonecznym, po-

wiewami wiatru, oddychaniem owoców 

Zestawy wyposażane w chłodzenie 
postojowe, z uwagi na większą 
masę własną, są montowane 
pod podłogą, co pozwala na 
korzystniejsze rozłożenie obciążeń.

Agregaty Mitsubishi są produkowane w Japonii, z japońskich 
komponentów. Urządzenie naczepowe Pegasus pozwala 
na wyłączenie z pracy części cylindrów sprężarki przez układ 
sterowania, bez ingerencji serwisu. Ograniczenie mocy 
chłodniczej jest konieczne np. przy przewozie kwiatów.

Stosowanie świateł do jazdy dziennej zapewnia 
maksymalną widoczność pojazdu na drodze. Tech-
nologia Philips Luxeon, wykorzystana w LED Master-
Life Daylight 8, to najsilniejsze diody LED emitujące 
białe światło o temperaturze 6000 K, czyli o prawie 
2000 K więcej niż w przypadku lamp ksenonowych. 
Są one tak skonstruowane, że nie oślepiają pojazdów 
jadących z naprzeciwka. Dzięki temu rozwiązaniu 
samochody ciężarowe są lepiej widoczne dla innych 
uczestników ruchu, co zmniejsza ryzyko wypadków.

„Jasny strumień światła o temperaturze 6000 K 
pozwala być widzianym nie tylko w pełnym słońcu, 
ale także przy ograniczonej widoczności – informuje 
Tarek Hamed, ekspert ds. oświetlenia samochodowe-
go Philips Automotive. – Dzięki funkcji przygaszania 
świateł pozycyjnych, mogą być użytkowane od świtu 
do zmierzchu” – dodaje.

Pomimo emitowania silnej wiązki światła oświetle-
nie LED MasterLife Daylight 8 jest bardzo żywotne 
i energooszczędne, co ma duży wpływ na zmniej-
szenie zużycia paliwa. Jedna żarówka halogenowa 
pobiera 60 W energii, a cały zestaw ośmiodiodowego 
modułu LED Philips – 14 W. Dzięki temu w przypadku 
floty samochodów ciężarowych oszczędności w zuży-
ciu paliwa mogą być znaczne.

Ważną zaletą LED MasterLife Daylight 8 jest 
również możliwość łatwej instalacji w większości 
samochodów ciężarowych. Dzięki bardzo wąskiej 
konstrukcji (cienka 8-punktowa linia diod) można je 
zamontować na różnych frontach ciężarówek. Z kolei 
system montażu „na wcisk” pozwala na ich zainstalo-
wanie w niecałe dwie godziny. Dozwolona wysokość 
montażu to od 35 do 150 cm.

Ponadto moduły te posiadają homologację, są 
w pełni zgodnie z normą ECE R87, co świadczy o ich 
najlepszych parametrach. ▐

Fot. Philips

Oszczędne światła 
dzienne
Od sierpnia samochody 
ciężarowe produkowane 
w Europie muszą być fabrycznie 
wyposażane w światła do jazdy 
dziennej (DRL). Dla tego typu 
pojazdów Philips proponuje 
energooszczędne rozwiązanie 
LED Daylight MasterLife 8.

www.truck-van.pl

9/201236 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTAgregaty chłodniczeAgregaty chłodnicze



Konvekta ma w swej ofercie agregaty 
czołowe kompaktowe (ze zintegrowanym 
parownikiem) oraz urządzenia typu Split, 
gdzie parownik jest montowany wewnątrz 
zabudowy izotermicznej. 

Koreańskie agregaty Hwa Sung Thermo spełnia-
ją wszystkie europejskie warunki stawiane 
takim urządzeniom. Mają m.in. elastyczne 
przewody i obudowy z tworzyw sztucznych, 
odporne na trudy zimowej eksploatacji.

Agregaty kriogeniczne mają przed sobą 
świetlaną przyszłość. Są cichsze i bardziej 
wydajne, dzięki czemu umożliwiają szybszy 
powrót do zadanej temperatury niż urządzenia 
o klasycznej konstrukcji.

czy warzyw lub nieszczelnością nadwozia. 

Do tego dochodzi jeszcze kompensacja 

strat schłodzonego powietrza na skutek 

otwierania drzwi podczas rozładunku.

Kontrola

Współczesne agregaty są przystosowa-

ne do współpracy z układem rejestracji 

i kontroli temperatury w czasie całego 

cyklu transportu, który może drukować 

raporty w formie tabelarycznej lub wy-

kresów albo przekazywać dane w czasie 

wystawie pojazdów użytkowych produ-

cenci zaskakują nas nowymi pomysłami. 

Każda generacja oferuje jeszcze większą 

wydajność, przy jednoczesnym ograni-

czeniu kosztów eksploatacji. Ważnym 

priorytetem jest również ochrona środo-

wiska, dlatego produkowane urządzenia 

są coraz cichsze i mniej emisyjne. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Carrier Transicold, Drabpol, 

Frigoblock, Heifo, Hwa Sung Thermo, 
Thermo King

rzeczywistym, wykorzystując technologie 

GPS/GPRS. Firmy przewozowe coraz czę-

ściej stosują też rozwiązania telematyczne, 

służące np. monitorowaniu pracy agregatu, 

stanu przewożonego ładunku i temperatur. 

Oprócz tego śledzone są wszelkie alarmy, 

zużycie paliwa agregatu, a także bieżące 

położenie pojazdu. Dostępne funkcje mi-

nimalizują ryzyko zepsucia towaru, ale 

są też praktycznym narzędziem kontroli 

kosztów.

Agregaty chłodnicze podlegają ciągłej 

modernizacji, więc niemal na każdej 
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Tuż po Euro pojawiły się obawy spo-

wolnienia w budownictwie infra-

strukturalnym. Wprawdzie nie ma już 

takiej motywacji, a tym bardziej środków 

fi nansowych, jakie były przed mistrzostwa-

mi, ale wiele dróg wciąż jest nieukończo-

nych, innych nie ma wcale, a pozostałe wy-

magają modernizacji lub remontu. Firmy 

budowlane nadal będą miały co robić, choć 

można przypuszczać, że śmiałe inwestycje 

rozciągną się w czasie. Dlatego wszelkie de-

cyzje odnośnie zakupu sprzętu muszą być 

skrupulatnie przemyślane – z jednej strony 

nie można pozwolić sobie na przeinwesto-

wanie, z drugiej trzeba być gotowym do 

podejmowania różnych zleceń. Takim wa-

runkom doskonale odpowiada wywrotka 

DAF CF85 z układem napędowym w konfi -

guracji 8×4 (FAD).

Dla wymagających
Pojazdy DAF od lat są cenione za wysoki komfort i niskie koszty eksploatacji. 
Dotyczy to nie tylko dalekodystansowych ciągników siodłowych, ale również typowych 
samochodów budowlanych.

Duże pokrętła i przyciski są wygodne w obsłudze 
i doskonale pasują do grubej kierownicy. Tutaj wszystko 
jest na swoim miejscu i nawet najbardziej wymagający 
nie będą mieli powodów do narzekań.

Zastosowane fotele są odpowiednio 
twarde i dobrze wyprofilowane. Perforacja 
środkowej części siedziska i oparcia 
ogranicza pocenie w upalne dni.
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Optymalnie

W testowym egzemplarzu zastosowa-

no 6-cylindrowy silnik Paccar MX300 

o pojemności 12,9 dm3, wyregulowany 

na moc 410 KM. Taka wersja zapewnia 

maksymalny moment obrotowy 2000 Nm 

osiągany już przy 1000 obr/min. Jednostka 

otrzymała nowoczesny układ wtryskowy 

Smart, który w połączeniu z technologią 

oczyszczania spalin SCR zapewnia zgod-

ność z normą Euro 5, bez konieczności 

stosowania fi ltra sadzy. Z silnikiem sko-

jarzono ręczną, dwuzakresową skrzynię 

biegów z „połówkami” o 16 przełożeniach. 

Dzięki zastosowaniu pneumatycznego 

wspomagania zmiany biegów Servoshift , 

operowanie drążkiem nie wymaga żad-

nego wysiłku. Tym bardziej jest to warte 

podkreślenia, gdyż pojazd był praktycznie 

nowy – w chwili rozpoczęcia testu miał tyl-

ko 180 km przebiegu. Istotna zaleta to rów-

nież niewielka wysokość dźwigni i krót-

kie skoki, co zachęca do częstej zmiany 

przełożeń, a tym samym optymalnego wy-

korzystania silnika. Ze skrzyni biegów na-

pęd jest przenoszony na tylną oś tandemo-

wą HR 1355T ze zwolnicami w piastach kół. 

Takie rozwiązanie zapewnia maksymalny 

moment obrotowy na kołach, bez nadmier-

nego obciążenia układu napędowego, dzię-

ki czemu znakomicie sprawdza się w wyma-

gającym transporcie budowlanym. Podczas 

jazdy w trudnym terenie, kierowca może się 

wspomóc blokadami mechanizmów róż-

nicowych – międzyosiowego i osiowych. 

Są one załączane za pomocą dwóch dodat-

kowych przełączników na tablicy rozdziel-

czej. Zdrowy rozsądek i minimalna wiedza 

nakazują, by najpierw uruchamiać blokadę 

międzyosiową, ale takie sterowanie zezwala 

na dowolną kolejność załączania blokad, co 

może nie przynieść oczekiwanego efektu. 

Lepszym rozwiązaniem byłoby pokrętło, 

które eliminuje możliwość pomyłek.

Naprzód!

Zastosowana przekładnia z nadbiegiem 

o rozpiętości przełożeń 13,8÷0,84 pozwala 

na łatwe pokonywanie grząskich terenów 

i stromych wzniesień, zapewniając jedno-

cześnie niskie zużycie paliwa „na trasie”. 

Przy prędkości 70 km/h silnik ma 1200 obr/

min, po osiągnięciu 80 km/h wskazówka 

obrotomierza ustawia się na 1350 obr/min, 

lekko przekraczając połowę „zielonego pola”. 

W efekcie 290-litrowy zbiornik ON opróżnia 

się powoli, nawet przy pełnym obciążeniu 

i jeździe z częstymi zatrzymaniami. Osiągi 

zastosowanej jednostki są w zupełności wy-

starczające. Załadowany samochód łatwo na-

biera prędkości i pozwala na stosunkowo dy-

namiczną jazdę, co oczywiście przekłada się 

na większą liczbę kursów, jakie można zre-

alizować „na zmianie”. Poruszanie się z wyż-

szą prędkością umożliwia odpowiednio 

zestrojony układ zawieszenia. Z przodu za-

stosowano resory paraboliczne 2×9 t z amor-

tyzatorami i stabilizatorami, z tyłu resory 

trapezowe o nośności 2×13 t. Testowy DAF 

bardzo dobrze się prowadzi nawet na dro-

gach z głębokimi koleinami i łatwo go utrzy-

mać na zamierzonym torze jazdy. Z wytra-

ceniem prędkości również nie ma problemu, 

bo nawet delikatne naciśnięcie hamulca noż-

DAF FAD CF85

Dmc (kg) ..................................................................................................................... 32 000
Masa własna pojazdu (kg) .......................................................................................... 15 540
Liczba miejsc ....................................................................................................................... 2
Rozstaw osi (mm) .......................................................................................................... 5050
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) .................................................................... 18,63
Silnik ...........................................................................................................................MX300
Liczba cylindrów .................................................................................................................. 6
Pojemność (dm3) ............................................................................................................ 12,9
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) .......................................................................... 410/300/1500
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ................................................................... 2000/1000÷1410
Skrzynia biegów............................................................................................... ręczna 16S22
Przełożenie przekładni głównej ...................................................................................... 4,05
Pojemność zbiornika paliwa (l) ........................................................................................ 290
Przeglądy .......................................................................co 30 tys. km, w opcji co 60 tys. km
Gwarancja ........................................................................... 1 rok, na układ napędowy 2 lata

Zabudowa KH-Kipper wygląda bardzo estetycznie i jest wykonana z dużą dbałością 
o najdrobniejsze szczegóły mające wpływ na codzienną eksploatację.

Nad przednią szybą wygospodarowano praktyczne 
półki do przechowywania płaskich przedmiotów 
lub dokumentów. Pracę w gorące dni z pewnością 
ułatwi ręcznie otwierane okno dachowe.

W wykorzystaniu przestrzeni za fotelami 
pomagają pojemne kieszenie z tworzywa. 
Z łatwością można w nich zmieścić podsta-
wowe narzędzia, gaśnicę czy apteczkę.
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nego skutkuje natychmiastową, zdecydowa-

ną reakcję. Układ działa bez najmniejszych 

opóźnień, umożliwiając znakomitą kontrolę 

nad samochodem. W celu zapewnienia jak 

największej skuteczności, nawet w sytu-

acjach gdy pojazd często jest eksploatowany 

w trudnym, błotnistym terenie, przednie 

osie zaopatrzono w mechanizmy tarczowe, 

z tyłu zastosowano bębny. Zasadniczy układ 

hamulcowy jest wspomagany przez hamulec 

silnikowy MX współpracujący równocześnie 

z hamulcem wydechowym, oferując moc ha-

mowania od 210 kW przy 1500 obr/min do 

320 kW przy 2100 obr/min. Załącza się go 

ergonomiczną dźwignią umieszczoną z pra-

wej strony kolumny kierownicy.

Wysoki poziom

Testowy pojazd miał kabinę dzienną 

o szerokości 2300 mm. W wykonaniu 

DAF-a jest to udane połączenie przestron-

nego wnętrza z niewielkimi gabarytami, 

które oczywiście ułatwiają manewrowanie 

na ciasnych placach budowy. Kabina ma 

nowoczesny, masywny wygląd z dużymi 

defl ektorami, które niestety nie do końca 

spełniają swoją rolę. Strumień powietrza 

z zanieczyszczoną mgłą wodną wydostają-

cą się spod kół poprzedzających pojazdów 

skierowują tak, że oznaczenie samochodu 

jest czyste, ale klamkę trudno dotknąć. Na 

szczęście uchwyt ma schowane wgłębie-

nie, więc trzeba z niego korzystać nawet 

przy zamykaniu drzwi, co jednak nie jest 

wygodne. Drzwi z obu stron otwierają się 

o kąt 90°, ale nie są blokowane w skrajnej 

pozycji, przez co mogą łatwo „odbić” lub 

udrzeć kierowcę w plecy przy podmuchu 

wiatru albo w sytuacji, gdy pojazd stoi 

na spadku. Dostęp do wnętrza ułatwiają 

3 stopnie wejściowe, przy czym pierwszy 

jest zamocowany elastycznie i łatwo ustę-

puje w kontakcie z przeszkodą. 

Kształt tablicy rozdzielczej, rozmiesz-

czenie przyrządów czy fotele nie budzą 

najmniejszych zastrzeżeń, a duża liczba 

półek i schowków sprzyja utrzymaniu 

porządku. Fabryczne radio DAF nie ma 

otworu na płyty CD, co nie oznacza, że nie 

można odtwarzać własnej muzyki. Do jej 

„załadowania” służy gniazdo USB sprytnie 

wkomponowane w wolny klawisz na cen-

tralnym panelu.

Duże możliwości

Na podwoziu o rozstawie osi 5050 mm 

zamontowano zabudowę fi rmy KH-Kipper 

W2H. Ma ona wymiary 6000×2500×

1100 mm, co zapewnia pojemność 15 m3. 

Podłogę zrobiono z 6-milimetrowej bla-

chy ze stali Raex, a burty z 4-milimetrowej 

Optim. Prawa burta jest stała, co zwiększa 

wytrzymałość skrzyni, lewa otwiera się hy-

draulicznie (tzw. Hydroboard) o kąt 170°. 

W ten sposób pozwala na bliski podjazd 

wózka widłowego, a przy wyładunku ma-

teriałów sypkich nie dochodzi do zasypy-

wania elementów pojazdu. Możliwe jest 

też bardzo łatwe zasypywanie podłużnych 

wykopów. 

Pojazd ma masę własną 15 540 kg, więc 

przy dmc 4-osiowego podwozia oznacza to 

dość dużą ładowność 16 460 kg.

Taka wywrotka z łatwością podoła wy-

magającemu transportowi kruszyw nawet 

w początkowym etapie budowy, a skrzynia 

z pionowymi ścianami i otwieraną lewą 

burtą umożliwi przewóz materiałów spa-

letyzowanych, np. bloczków betonowych, 

kostki brukowej. Napęd na dwie osie jest 

wystarczający dla typowych zastosowań, 

w porównaniu do wersji 8×6 czy 8×8 za-

pewnia większą ładowność i mniejsze zu-

życie paliwa, nie wspominając już o niż-

szych kosztach zakupu. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, R. Romaniuk

Podczas deszczowej pogody klamki 
szybko się brudzą. Jedynym ratunkiem 
jest osłonięte wgłębienie, z którego trzeba 
korzystać również przy zamykaniu drzwi. 

Przy tej długości zabudowy, lewa burta typu Hydroboard jest otwierana 
za pomocą trzech siłowników hydraulicznych. Takie rozwiązanie jest o wiele 
praktyczniejsze w porównaniu z burtami uchylnymi w górnej osi.

Solidna poręcz nad kabiną i duży stopień 
przy tylnej ścianie pozwalają na łatwe 
przedostanie się do drabinki skrzyni, bez 
konieczności schodzenia na podłoże.

Masywne drążki stabilizatorów przy 
obu przednich osiach ograniczają 
przechyły nadwozia, sprzyjając wyższym 
prędkościom jazdy.
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8 
września wyruszy z Mo-

skwy konwój pojazdów 

zasilanych gazem ziem-

nym. Przejedzie przez 6 euro-

pejskich stolic: Mińsk, War-

szawę, Pragę, Paryż, Brukselę 

oraz Berlin. W każdym z tych 

miast zostaną zorganizowane 

konferencje promujące metan 

w motoryzacji. 

Idea takiego promowania 

gazu ziemnego powstała w Ro-

sji, gdzie do tej pory zorgani-

zowano już kilka podobnych 

imprez. W rajdzie biorą udział 

wyłącznie pojazdy z fabrycz-

ną instalacją CNG. Głównym 

zadaniem jest przekonanie jak 

największej liczby osób, że ist-

niejąca infrastruktura pozwala 

na swobodne poruszanie się 

tymi oszczędnymi i ekologicz-

nym pojazdami również na tra-

sach tranzytowych.

Podczas Blue Corridor 

(Błękitny Korytarz) pojazdy 

CNG demonstrują oszczędną 

eksploatację oraz ograniczony 

wpływ na środowisko. Rajdowi 

towarzyszą konferencje CNG, 

podczas których osoby decy-

zyjne (politycy, przedstawiciele 

władz lokalnych oraz zarząd-

cy fl ot) mogą dowiedzieć się 

o ekonomicznych i ekologicz-

nych aspektach eksploatacji 

pojazdów zasilanych gazem 

ziemnym. Równolegle odby-

wają się wystawy pojazdów 

z fabryczną instalacją CNG. 

Są one okazją do zapoznania 

się z bogatą gamą pojazdów 

wyposażonych w fabryczną 

instalację zasilania sprężonym 

gazem ziemnym: samochoda-

mi osobowymi, dostawczymi, 

ciężarowymi i autobusami.

Podczas tegorocznej edycji 

Blue Corridor 2012 pojazdy 

jadące w konwoju pokonają 

6100 km. Taki dystans pozwo-

li dokładnie przeanalizować 

opłacalność korzystania z na-

pędu CNG.

Do Warszawy konwój do-

trze 12 września. Tego dnia 

w Wyższej Szkole Cła i Logis-

tyki, przy ul. Jagiellońska 82 od-

będzie się konferencja. Przed-

stawiciele dostawców gazu 

ziemnego (Gazprom, GDF 

Suez, E.ON. Ruhrgaz, Vemex) 

oraz producentów pojazdów 

(Solbus, Iveco, MAN, Volks-

wagen) zaprezentują walory 

paliwa CNG/LNG oraz do-

stępną na rynku technologię 

tankowania pojazdów.

Koordynatorem polskiego 

odcinka rajdu Blue Corridor 

2012 (łącznie 1100 km) oraz 

konferencji CNG w Warszawie 

są Stowarzyszenie NGV Pol-

ska oraz Przemysłowy Instytut 

Motoryzacji (PIMOT). 
▐

Błękitny korytarz
We wrześniu przejedzie prz ez Polskę 
europejski rajd promujący paliwo CNG 
Blue Corridor 2012.
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Wkrótce miną dwa lata, odkąd jest 

na rynku. Powstaje w fabryce 

w Pacheco w Argentynie, a od 

końca czerwca 2012 również w Hanowe-

rze. W niemieckim zakładzie produko-

wane są wyłącznie odmiany z podwójną 

kabiną na rynki Europy i Rosji. Jednocze-

śnie zmodyfi kowano mocniejszą, z dwu 

dostępnych wersji silnikowych. Obecnie 

osiąga ona nie 163, ale 180 KM. 

Z zaangażowaniem

Jedynym silnikiem, oferowanym w Ama-

roku jest 2-litrowy diesel. Słabszy wariant 

TDI osiąga moc 122 KM i maksymalny 

moment obrotowy 340 Nm. Moc silniej-

szego, zwiększono w tym roku i nazwano 

go BiTDI, ale moment obrotowy wzrósł 

tylko w jednostkach, które współpracują 

z nową, automatyczną skrzynią. Osiąga 

w nich maksymalnie 420 Nm. Jeśli z sil-

nikiem współpracuje ręczna skrzynka 

6-biegowa, moment obrotowy po staremu 

wynosi 400 Nm. Być może został ogra-

niczony ze względu na możliwości ukła-

du przeniesienia napędu. Zestaw: silnik 

122 KM – 340 Nm lub 180 KM – 400 Nm 

oraz manualna „szóstka” jest zarezerwo-

wany dla modeli z dołączanym napędem 

przednich kół, które polski importer de-

fi niuje jako „przeznaczone na drogi nie-

utwardzone”. Natomiast model 180 KM 

– 420 Nm plus automat występuje wyłącz-

nie ze stałym napędem obu osi, sterowa-

nym elektronicznie i jest „na wszystkie ro-

dzaje dróg”. Bazowy model ma napędzaną 

wyłącznie tylną oś i nie ma w nim mowy 

o automacie. 

Jak większość współczesnych pikapów, 

Amarok ma rozdwojenie jaźni, z którym 

nie radzą sobie spece od marketingu. 

Z jednej strony to luksusowa zabawka 

dla spragnionych przygód. Z drugiej, na-

rzędzie do pracy, które powinno obyć się 

bez zbędnych gadżetów. Punktem stycz-

nym tych skrajności jest skuteczność 

w wykonywaniu zadań oraz osoba właści-

ciela – twardziela, który wie, co robi (albo 

przynajmniej sprawia takie wrażenie) 

niezależnie od tego, czy przeważnie nosi 

spinki przy mankietach czy pomarańczo-

wy kask. 

Odpowiednio do potrzeb tak odmien-

nych nabywców, Volkswagen zróżnicował 

nie tylko poziomy wyposażenia, ale rów-

nież typy układu napędowego. Jeśli zaś 

chodzi o nadwozie auto ma dwa warianty: 

krótka kabina – długa skrzynia lub po-

dwójna kabina – krótka skrzynia. 

Z kulturą w las
Czy Volkswagen Amarok ma słabe strony, poza tą jedną, 
że zjawił się tak późno?

Między nadkolami zmieści się w poprzek europaleta. 
W podłodze są cztery ucha do mocowania ładunku. 

Podłoga skrzyni jest wysoko. 
We wchodzeniu na nią pomaga zderzak.
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Wyczekiwany

W chwili debiutu w 2010 r. Amarok 

otrzymał w Europie tytuł „International 

Pickup of the Year 2011”. Nagrodę przy-

znało mu jury, które wyłania również vana 

roku oraz ciężarówkę roku. Pikapa roku 

wybrało po raz pierwszy i jak na razie 

ostatni. Jeśli nie ufać spiskowym teoriom 

o skuteczności lobbystów z Wolfsburga, 

należy przyznać, że nagroda należała się 

Amarokowi przede wszystkim dlatego, że 

wreszcie się pojawił. Można się było spo-

dziewać, że jeśli Volkswagen wziął się za 

pikapa, to zrobi go po swojemu, czyli do-

brze. Wszyscy niezadowoleni z fi kuśnych 

czasem rozwiązań znanych z innych pika-

pów mogli odetchnąć z ulgą. 

I słowo stało się ciałem. Od Amaroka 

na milę wieje Volkswagenem. Ciężkawa 

sylwetka mieści się w kanonie bizneso-

wym. Mało polotu, dużo konformizmu. 

Lecz na tle konkurentów właśnie to wy-

różnia Volkswagena. Styliści z Europy 

i Japonii nie radzą sobie z pikapami. Są 

to samochody niszowe, sprzedawane na 

całym świecie. Muszą schlebiać gustom 

Brazylijczyków, Jamajczyków i Hindu-

sów. Stąd rozpływające się kształty, bły-

skotki czy „skośnookie”, azjatyckie „twa-

rze”. Czasem auto uderza, fałszując nieco, 

w ton amerykański i jest po prostu kloc-

kowate. Pozbawiony głębszego wyrazu, 

Model z krótką kabiną zabierze je dwie. 

Ładowność tej wersji jest największa i się-

ga 1,25 t. Tylną klapę można opuścić, aby 

przewieźć długi ładunek. Skrzynia może 

być zabezpieczona specjalną, matową po-

włoką odporną na uszkodzenia mecha-

niczne, chemiczne oraz promieniowanie 

ultrafi oletowe. Dostępne jest również po-

krycie z aluminiowej blachy ryfl owanej. 

Wśród akcesoriów jest orurowanie, oraz 

płaska pokrywa lub hardtop na krótką 

skrzynię. 

   Volkswagen Amarok   Volkswagen Amarok
   4Motion 2,0 TDI  4Motion 2,0 BiTDI

Dmc (kg) 3040  3040
Masa własna (kg) 2077  2205
Ładowność (kg) 963  835
Długość ładowni (mm)  1555
Maksymalna szerokość ładowni/między 
nadkolami (mm)  1620/1222
Wysokość burt ładowni (mm)  508
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm)  780
Rozstaw osi (mm)  3095
Długość/szerokość/wysokość (mm)  5254/1954/1834
Średnica zawracania (m)  12,95
Liczba miejsc  5
Kąt natarcia  28O

Kąt zejścia  23,6O

Kąt rampowy  23O

Głębokość brodzenia (mm)  do 500
Zdolność pokonywania wzniesień
 Wzdłużnych  45O

 Poprzecznych  50O

Silnik  2,0 TDI  2,0 BiTDI
Liczba cylindrów 4  4
Pojemność (cm3) 1968  1968
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 163/120/4000  180/132/4000
Maksymalny moment obrotowy 
(Nm/obr/min) 400/1500÷2000  420/1750
Skrzynia biegów ręczna  automatyczna
Liczba przełożeń 6  8
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s) 14,1  11,3
Prędkość maksymalna* (km/h) 161  179
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 8  8,2
Gwarancja 2 lata, na powłokę lakierniczą 3 lata
Przeglądy wg wskazań wyświetlacza
   (maksymalnie co 2 lata) lub co 20 tys. km
Cena wersji podstawowej (zł) 101 263**  109 062

* według danych producenta
** cena obecnie oferowanego modelu z silnikiem 2,0 BiTDI o mocy 180 KM, 
 6-biegową skrzynią ręczną oraz dołączanym napędem przedniej osi

poprawny Amarok w tym towarzystwie 

wygląda świeżo. 

Wnętrze również ma tę szczególną swoj-

skość windy w biurowcu. Szaro-srebrne, 

bazowe jest najbardziej udane. Bogatsze ze-

stawienia wyglądają pretensjonalnie na tle 

prostoty dizajnu. Dla użytkownika ważny 

jest czytelny układ przełączników. Dotyczy 

to w szczególności przycisków obsługują-

cych układ napędowy, które zgrupowano 

wokół dźwigni zmiany biegów. 

Przestronny

Na skrzyni ładunkowej między nad-

kolami mieści się w poprzek europaleta. 

Masa holowanej przyczepy może wyno-

sić od 2,8 do 3,2 t w samochodach z po-

dwójną kabiną i stałym napędem obu osi. 

Samochody z dołączanym napędem mogą 

ciągnąć 3-tonową przyczepę. 

Dopóki nie pojawił się nowy Ford Ran-

ger, Amarok wyróżniał się ilością miejsca 

na tylnej kanapie. Rzeczywiście, jest go 

sporo, jak w przyzwoitym aucie osobo-

wym, choć drzwi pozostały „pikapowe”, 

raczej wąskie. Tylna kanapa jest większa 

i wygodniejsza niż u konkurentów japoń-

skich, ale siedzisko i oparcia są zupełnie 

płaskie. Niekoniecznie jest to wadą. Moż-

na całkiem wygodnie siedzieć w trzy oso-

Amarok ma więcej miejsca na tylnej kanapie 
niż starsi konkurenci, ale mniej niż Ford Ranger.
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Caddy LPG
Volkswagen Caddy 
może być zasilany czterema 
rodzajami paliwa: olejem 
napędowym, benzyną 
oraz gazem CNG i LPG.

Zastosowanie alternatywnego paliwa pozwala 
nie tylko zmniejszyć emisję CO2 o ponad 10%, 
ale także obniżyć wydatki na paliwo. Uwzględ-
niając dzisiejszą średnią cenę 2,82 zł za litr LPG, 
koszt pokonania 100 km w Caddy BiFuel wynie-
sie zaledwie 29 zł. 

Czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 litra 
i mocy 102 KM w wersji furgon zużywa średnio 
10,3 l LPG na 100 km. Pracując na benzynie, 
Caddy BiFuel spala na tym samym dystansie 
8 l benzyny. Dodatkowy zbiornik gazu ma pojem-
ność 44 l i umieszczony jest pod podłogą. Razem 
ze zbiornikiem benzyny (60 litrów) łączny zasięg 
wynosi ponad 1100 km. Zasięg w przypadku sto-
sowania wyłącznie gazu wynosi około 430 km. 

Niezależnie od wersji: furgon, kombi, Startline, 
Trendline, Comfortline czy kempingowej Tram-
per, instalacja gazowa i dodatkowy zbiornik nie 
ograniczają funkcjonalności pojazdu ani pojem-
ności bagażnika. Udzielana gwarancja na cały 
pojazd uwzględnia wszystkie komponenty insta-
lacji gazowej. 

Dostawczy Caddy BiFuel Furgon kosztuje 
62 317 zł, wersja osobowa Trendline – 66 630 zł. ▐

Fot. VW

by, a w razie potrzeby położyć na kanapie 

ładunek duży, a delikatny. Na przykład 

zabytkową rusznicę do dekoracji domku 

myśliwskiego. 

Czerwone i czarne

Mieliśmy okazję spróbować obu naj-

ciekawszych modeli: z dołączanym na-

pędem przedniej osi i silnikiem 163 KM 

(zastąpiony teraz wariantem 180 KM) oraz 

najnowszego 180-konnego ze stałym na-

pędem 4×4 i ośmiobiegową przekładnią 

automatyczną. 

Żaden nie rozczarowuje. Model z do-

łączanym napędem wyróżnia się czerwo-

ną czwórką w napisie 4Motion. Egzem-

plarz, z jakim mieliśmy do czynienia, był 

wyposażony w reduktor oraz blokadę 

tylnego mostu. Wszystkie te urządzenia 

można obsługiwać intuicyjnie, wspo-

mnianymi przyciskami, posiłkując się 

jedynie wiedzą o zasadach jazdy tereno-

wej. Napęd przedniej osi włączany jest za 

pośrednictwem sprzęgła kłowego. Samo-

chód sprawnie wydobywa się z pułapek 

terenowych, a przy spokojnej jeździe 

szosowej spala poniżej 9 l/100 km. Nie 

należy jednak zwlekać ze zmianą biegu 

i trzeba starać się jak najszybciej dojść 

do „szóstki”. 

Luksusowa wersja ze stałym napędem 

obu osi ma czarną czwórkę w emblema-

cie. Konstruktorzy wykorzystali w tej od-

mianie centralny mechanizm różnicowy 

Torsen. W zwykłych warunkach 60% mo-

mentu obrotowego dociera do tylnej osi, 

a 40% do przedniej. Funkcję blokad me-

chanizmów różnicowych spełnia elek-

troniczny układ, który przyhamowuje 

ślizgające się koło lub koła. Na życzenie 

zakładana jest mechaniczna blokada tyl-

nego mostu, włączana z miejsca kierowcy. 

Jeśli jej nie ma, układ napędowy działa 

w pełni automatycznie i nie wymaga żad-

nej ingerencji ze strony człowieka. 

Niespotykanym w tej klasie samocho-

dów rozwiązaniem jest ośmiobiegowa 

skrzynia automatyczna fi rmy ZF. Taka 

sama występuje między innymi w Rolls-

Roysie Ghost i innych samochodach, 

o których cenę nie wypada pytać. W Ama-

roku służy przede wszystkim ograniczeniu 

zużycia paliwa. Skwapliwie zmienia biegi, 

pilnując, aby silnik pozostawał jak najdłu-

żej w ekonomicznym zakresie obrotów. Ma 

również pewne predyspozycje do jazdy te-

renowej, ponieważ bardzo szybko zmienia 

przełożenia. „Jedynka” jest krótka i silna, 

a „ósemka” ekonomiczna. Amarok sku-

tecznie się rozpędza, nawet mocno ob-

ciążony ładunkiem, a po długiej wstędze 

autostrady żegluje, nie opróżniając baku 

nazbyt łapczywie. 

Volkswagen nie lubi gwałtownych 

zmian kierunku jazdy, ani zbyt szybkie-

go buszowania na hopkach. Wynika to 

z tradycyjnej konstrukcji podwozia. Samo-

chód ma klasyczną ramę, a z tyły sztywną 

oś z zawieszeniem na resorach. Ich twar-

dość można dobrać do warunków eks-

ploatacji. W zbyt szybko pokonywanych 

zakrętach wóz mocno się przechyla, a na 

drogach gruntowych ma skłonność do ga-

lopowania. Jazdę terenową usprawnia au-

tomatyczny hamulec, który po załączeniu 

pozwala utrzymywać niską prędkość na 

zjeździe. 

Oto auto

Obcowanie z Amarokiem daje sporo 

satysfakcji. Jest przewidywalny, wygod-

ny, a lapidarny slogan „Volkswagen. Das 

Auto” dokładnie go opisuje. Jest bardziej 

uporządkowany niż inne euro-azjatyckie 

pikapy, ma trochę więcej miejsca dla pasa-

żerów i ładunku niż większość z nich, ale 

ze schowkami jest już gorzej. W tej katego-

rii Amarok wypada przeciętnie. Zagadką 

pozostaje trwałość jednostki napędowej. 

Dwa litry i 180 koni mogą być niezłe na 

szosie, ale czy krótkie i niezbyt częste, za to 

forsowne wypady w teren nie nadwyrężą 

prężącego muskuły diselka? 

Amarok jest starannie zbudowanym, 

dopracowanym samochodem. Pytanie czy

na dłuższą metę sprosta środowisku eks-

ploatacji, które dopracowane wcale nie 

jest. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

Włączniki w modelu z dołączanym napędem przednich kół. Czytelne 
i wygodne w obsłudze. Samochody ze stałym napędem 4×4 działają 
całkowicie automatycznie, chyba, że nabywca zamówi blokadę 
mechanizmu różnicowego tylnej osi. Wówczas załącza ją samodzielnie. 

Więcej porządku niż 
w innych pikapach, 
ale schowków tak mało, 
jak w każdym.
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Od 1 września u dealerów można zamawiać 
nowego Citana. Najtańszy furgon w wesji Kom-
paktowej kosztuje 51 320 zł netto. W ofercie po-
jawią się również wersje: Kombi oraz Mixto (to-
warowo-osobowa). 

Podobnie jak pozostałe samochody do-
stawcze Mercedes-Benz, Citana można kupić, 
korzystając z kredytu lub oferty leasingowej 
Lease&Go, dzięki której płacąc miesięczną ratę, 
opłaca się nie tylko korzystanie z samochodu, ale 
także ubezpieczenie oraz pełen serwis.

Jak podaje producent, Citan zapewnia ekono-
miczną eksploatację, zużywając tylko 4,3 l/100 
km. Interwały międzyprzeglądowe tego pojazdu 
wynoszą 2 lata lub 40 tys. km. Citan obięty zo-
stanie również programem MobiloVan, zapew-
niającym maksymalną możliwą w danej sytuacji 
mobilność. ▐

Fot. Daimler

łuższe przebiegi i mniejsze opory to-

czenia osiągnięto dzięki wdrożeniu 

nowych elementów konstrukcyj-

nych: rzeźby bieżnika z czterema żebra-

mi do pracy na mokrej nawierzchni oraz 

zmienionego składu mieszanki.

Duży wzrost kosztów użytkowania, spo-

wodowany rosnącymi cenami paliw sprawia, 

że efektywność paliwowa jest jednym z naj-

ważniejszych czynników branych pod uwagę 

przez operatorów fl ot i indywidualnych kie-

rowców w trakcie wyboru ogumienia. 

„Firma Dunlop zawsze rozumiała cele 

biznesowe przedsiębiorstw transporto-

wych – wypracowanie zysków. Aby umoż-

liwić osiągnięcie tych celów, wprowadzili-

śmy na rynek opony następnej generacji, 

gwarantujące wysoką jakość, długie prze-

biegi i wygodną jazdę przy znaczącej 

redukcji spalania, a więc tym samym 

i kosztów” – powiedział Sanjay Khanna, 

dyrektor zarządzający marki Dunlop. 

Innowacje w oponach EconoDrive obej-

mują między innymi nową, sztywniejszą 

mieszankę krzemionkowo-węglową bież-

nika, która obniża opory toczenia i zwięk-

sza przebiegi. 

Inne zmiany konstrukcyjne obniżające 

opór toczenia to zoptymalizowany układ 

warstw i grubości ścian bocznych, co 

w połączeniu z wysokim zawinięciem 

brzegów warstw ogranicza wytwarzanie 

ciepła. Zoptymalizowane zakończenia po-

szczególnych pasów dodatkowo zmniej-

szają wydzielanie ciepła, co przekłada się 

na lepsze właściwości toczenia. 

Inżynierowie Dunlop zadbali nie tylko 

o poprawę efektywności paliwowej, ale 

też o komfort jazdy. Zmiany w tym zakre-

sie obejmują zoptymalizowaną strukturę 

pod bieżnikiem, która zapewnia rów-

nomierny rozkład powietrza w oponie 

(tj. optymalne ciśnienie w oponie) oraz 

sztywny materiał opasania, który lepiej 

przenosi siły w układzie poprzecznym 

i wzdłużnym. Płaska konstrukcja opasa-

nia zapewnia bardziej kwadratową stopkę 

opony, a tym samym lepszą przyczepność 

barku, co przekłada się na lepsze prowa-

dzenie. Grubsze ściany boczne pomagają 

chronić ogumienie przed uszkodzenia-

mi podczas najechania na krawężnik. 

Centralny obwodowy rowek umożliwia 

skuteczne zbieranie wody na mokrej na-

wierzchni, a rowki poprzeczne wydajnie 

usuwają ją na zewnątrz, co zapewnia do-

brą przyczepność. ▐

Fot. Goodyear

Citan już 
w sprzedaży

Nowe opony do lekkich
aut dostawczych

Dunlop wprowadza nową generację 
opon – EconoDrive. Dwanaście 
zaawansowanych udoskonaleń 
konstrukcyjnych i nowe technologie, 
przyczyniają się do redukcji kosztów 
użytkowania lekkich pojazdów 
ciężarowych.

łuższe przebiegi i mniejsze op
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Skoro samochód ma być narażony na 

kontakt z gałęziami i kamieniami, 

mądrze byłoby wybrać tańszy wa-

riant. Mniej pieniędzy pójdzie „na zatrace-

nie”. Skromniejsze wyposażenie zmniejsza 

ryzyko awarii, a naprawy mogą być prostsze 

i tańsze. Lecz odkąd to auto kupuje się mó-

zgiem? Szczególnie w przypadku samocho-

dów terenowych liczą się inne części ciała. 

U mężczyzn na przykład gruczoły z testo-

steronem. Dlatego Viano nie jest bez szans. 

Zresztą luksusowa łódź na przyczepie po-

trzebuje odpowiedniego towarzystwa. 

Rozdzielone bliźnięta

Zacznijmy od podobieństw. Z punktu 

widzenia fundamentów konstrukcji Vito 

i Viano to te same samochody. Dotyczy to 

również terenowego układu napędowego, 

który w Viano nazywa się 4Matic, a w Vito cał-

kiem zwyczajnie: 4×4. Pod odmiennymi na-

zwami, kryje się w obu modelach stały napęd 

obu osi, wykorzystujący układ 4ETS, znany 

z luksusowej terenówki ML. W zwykłych wa-

runkach moment obrotowy rozdzielany jest 

pomiędzy przednie i tylne koła w proporcji 

35:65. W roli centralnego mechanizmu róż-

nicowego występuje prosta przekładnia pla-

netarna, pozbawiona blokady. Również osio-

we mechanizmy różnicowe nie mają blokad. 

Ich rolę przejął system 4ETS, zintegrowany 

z ESP. Wykrywa ślizgające się koło lub koła 

i przyhamowuje je. Dzięki temu cały mo-

ment obrotowy kierowany jest do tych kół, 

które mają jeszcze przyczepność. System 

reaguje bardzo szybko i przyhamowuje 

koła na krótko. Jednak dłuższa jazda, wy-

magająca stałych korekt, obciąża hamul-

Ile wyrzucić w błoto?
Próbujemy się dowiedzieć, czy chcąc upaćkać i porysować Mercedesa, 
lepiej jest wydać na początek więcej czy mniej? Przed państwem Vito i Viano, 
obydwa z napędem na cztery koła!

ce. Na szczęście elektroniczny sterownik 

o tym wie i w razie potrzeby wyłącza układ 

do chwili, gdy temperatura hamulców wróci 

do normy. 

Układ napędu wszystkich kół, jaki mają 

Vito i Viano, to owoc udanego zastosowa-

nia elektroniki. Mercedes rozwijał swój 

4Matic od 1985 r. Skorzystał przy tym 

z pomocy austriackiej fi rmy Steyr-Daim-

ler-Puch, która wcześniej pomogła stwo-

rzyć terenowy model znany obecnie jako 

Układ napędowy 4Matic jest prawie niewidoczny 
i niemal nic nie waży. Pomaga i nie stawia 
wymagań.

Multimedia i stoliczek. Do tego odsłaniany dach. Kupu-
jąc Viano, warto zatrudnić jednocześnie kierowcę. W po-
dróży będzie można popracować lub rozerwać się. 
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opracowania takiego układu napędowego, 

który jak najmniej angażowałby kierowcę. 

Z tego punktu widzenia „automat” był oczy-

wistym wyborem. Nazwa „4Matic” to zresztą 

połączenie terminów „4×4” i „automatic”. 

Długi i dłuższy

Samochody na zdjęciach mają ten sam 

rozstaw osi wynoszący 3,2 m, ale różnią się 

długością. Viano jest w najkrótszym możli-

wym wariancie i liczy sobie niespełna 4,8 m.

Vito jest dłuższe o 24,5 cm i nieznaczenie 

przekracza 5 m. Konstruktorzy rozciągnę-

li je z tyłu, co w tym konkretnym modelu 

klasa G. Jako pierwsze dostały 4Matic se-

dany serii W124. Od tamtej pory elementy 

mechaniczne układu zostały uproszczone. 

Zniknął na przykład centralny mechanizm 

różnicowy ze sterowanym hydraulicznie 

sprzęgłem wielopłytkowym oraz mecha-

niczna blokada tylnego mostu. Stało się to 

możliwe właśnie dzięki rozwojowi ukła-

dów elektronicznych. W całkiem udany 

sposób zajęły miejsce tradycyjnych roz-

wiązań. Jeszcze kilka lat temu mówiło się 

z pewną przesadą, że 4ETS to „elektronicz-

na blokada mechanizmu różnicowego”. 

Dziś, gdy układ udowodnił swoją skutecz-

ność, tego rodzaju odwołania do rozwią-

zań, z jakimi kierowcy są zaznajomieni od 

lat, przestały być konieczne. 

Banalnie prosta konstrukcja sprawia, 

że 4Matic jest lekki i zajmuje bardzo mało 

miejsca. Nie wpływa więc w żaden znaczą-

cy sposób na praktyczne cechy samochodu 

dostawczego. Jego obecność można rozpo-

znać właściwie wyłącznie po podwyższo-

nym prześwicie. W porównaniu do stan-

dardowych tylnonapędowych Vito i Viano 

jest on większy o około 7 cm. Próg zała-

dunku znajduje się dość wysoko, ale spora 

odległość między podwoziem, a podłożem 

pozwala śmiało jeździć po wertepach. 

Zarówno w Vito 4×4, jak i Viano 4Matic 

do wyboru są dwa silniki o mocy 136 lub 

163 KM. Są to nowoczesne, czterocylin-

drowe diesle z rodziny CDI, wyposażone 

w turbinę o zmiennej geometrii. Wraz 

z nimi montowana jest automatyczna 

skrzynka biegów. Jest nieodłącznym elemen-

tem układu 4Matic od samego początku. 

Powołanie go do życia zasadzało się na idei 

Poziom wykończenia odpowiada z grubsza sztucznemu podziałowi stosowanemu przez Mercedesa. 
Viano, sprzedawane jako auto osobowe jest elegantsze. Dostawczy Vito zaś prosty i bury.

Krótki zwis Viano pomaga mu w terenie i w mieście. Vito w wariancie dłuższym o ćwierć 
metra ma więcej miejsc i obszerniejszy bagażnik. 

Plusy i minusy

 
Mercedes-Benz Vito 116 CDI 4×4

osiem miejsc
wnętrze odporne na zabrudzenie
stosunkowo duży bagażnik

tworzywa w kabinie przeciętnej jakości
trudno dostępny schowek na wierzchu 
tablicy rozdzielczej
szosowe ogumienie

Mercedes-Benz Viano 4Matic
bogate wyposażenie
wnętrze o zmiennej aranżacji
stosunkowo małe wymiary zewnętrzne

jakość tworzyw nie współgra 
z luksusowym charakterem auta
ciasny bagażnik
ponura kolorystyka wnętrza

www.truck-van.pl
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dopisaæ 
firmê!

   Mercedes-Benz  Mercedes-Benz
   Vito 116 CDI 4×4  Viano 4Matic

Dmc (kg) 3050  3050
Masa własna (kg) 2274  2282
Ładowność (kg) 776  768
Rozstaw osi (mm) 3200  3200
Długość/szerokość/wysokość (mm) 5008/1901/1902  4763/1901/1902
Średnica zawracania (m) 12,7  12,7
Liczba miejsc 8  6
Silnik 116 CDI  116 CDI
Liczba cylindrów 4  4
Pojemność (cm3) 2143  2143
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 163/120/3800  163/120/3800
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) 360/1600÷2400  360/1600÷2400
Skrzynia biegów automatyczna,   automatyczna,
   5-biegowa  5-biegowa
Przełożenie tylnego mostu 3,273:1  3,273:1
Kąt natarcia  20o

Kąt zejścia  28o

Kąt rampowy  19o

Prędkość maksymalna* (km/h)  174
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 8,6÷88  8,7
Przeglądy według wskazania systemu assist,  
   najczęściej co 30-40 tys. km 
Gwarancja  2 lata  
Cena wersji podstawowej (zł netto) 115 080  157 817

* według danych producenta

nie przynosi szkody. Samochód daje się 

upchnąć w typowym miejscu parkingo-

wym. Vito i Viano mają standardowy, 

niski dach. Mimo napędu 4×4 i większe-

go prześwitu, ich wysokość całkowita nie 

przekracza 2 m. Można je zatem parkować 

w większości typowych garaży podziem-

nych. Promień skrętu obu modeli jest ten 

sam i wynosi niespełna 13 m między ścia-

nami. Między krawężnikami nie przekra-

cza 12 m. Auta są zwrotne. 

Viano jest praktyczniejsze o tyle, że 

ma przesuwane drzwi po obu stronach 

nadwozia. Obie pary drzwi są otwiera-

ne i zamykane elektrycznie. Dach jest 

przeszklony i wpuszcza do wnętrza dużo 

światła. Gdy słońce staje się nieznośne, 

można go zasłonić. Wewnątrz jest sześć 

indywidualnych foteli z podłokietnikami. 

Te w środkowym rzędzie rozdzielone są 

składanym stolikiem, w którym pomiesz-

czono schowki. Ponadto pasażerowie obu 

tylnych rzędów mogą korzystać z ekranu 

ciekłokrystalicznego, który opuszcza się 

z dachu. Wygodny wybór repertuaru fi l-

mowego czy muzycznego zapewnia im 

pilot. Znajdujące się w Viano fotele umo-

cowane są w podłodze na szynach. Siedze-

nia można przesuwać, składać i wyjmo-

wać. Tablicę rozdzielczą zdobią wstaw-

Układ napędowy sprawował się bez za-

rzutu. Nie można jednak dać się zwieść 

jego skuteczności na grząskim czy śliskim 

podłożu. Ani Vito, ani Viano nie są niepo-

skromionymi odkrywcami. Przeszkadzają 

niezbyt duże kąty: natarcia, zejścia i ram-

powy. Zdolność pokonywania wzniesień 

podłużnych i poprzecznych fi rma miłosier-

nie przemilcza, tak samo jak głębokość bro-

dzenia. Nie o to bowiem w tym wszystkim 

chodzi. 

Obydwa samochody to przede wszystkim 

lekarstwo na niepogodę. Na zadyszkę w gó-

rach i bóle nad stawem, gdzie trzeba pod-

jechać, aby zwodować łódź. Lekkozbrojny 

napęd 4×4 służy głównie poprawie własno-

ści jezdnych obydwu Mercedesów. Na szosie 

i poza nią, ale na pewno nie tam, gdzie upra-

wia się motorowe sporty ekstremalne. ▐

Michał Kij
Fot.  K. Dziewicka

Dobre na wysokie progi. Podwyższone, przekonstruowane zawieszenie pomaga na drogach gruntowych i przed krawężnikami. Krótkie Viano 
w modnym, białym kolorze z ciemnymi szybami to „street fighter”. Vito ma praktyczny, srebrny kolor. 

ki naśladujące drewno. Samochód był 

w dobrze wyekwipowanej wersji „Am-

biente”. 

Vito nie jest tak ekstrawaganckie. 

Mieści za to o dwie osoby więcej. 

W środku jest miejsce dla ośmiorga 

pasażerów. Oba samochody wyposa-

żone zostały w efektowne, duże klapy 

prowadzące do bagażnika. W Viano 

jest on nieduży, w Vito bardziej po-

jemny. Gdzieś powinna być tablicz-

ka: „prosimy o zabieranie na pokład 

jednej sztuki bagażu podręcznego”. 

Wykop

Oba auta miały zderzaki lakie-

rowane w kolorze nadwozia, ale 

wysokie zawieszenie przeważyło. 

Postanowiliśmy zabrać je na małą 

wycieczką bocznymi drogami. 
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Na początku lata zakończyła się je-

denasta edycja Volvo Ocean Race. 

Uczestnicy pokonali 39 270 mil 

morskich. Podróż rozpoczęli w listopadzie 

2011 r. w Alicante, w Hiszpanii. Zatrzy-

mywali się w Cape Town (Afryka Połu-

dniowa), Abu Dhabi (Zjednoczone Emi-

raty Arabskie), Sanya (Chiny), Auckland 

(Nowa Zelandia), Itajai (Brazylia), Miami 

(USA), Lizbonie (Portugalia) i Lorient 

(Francja), aby zakończyć w lipcu 2012 r. 

w Galway, w Irlandii. 

Sport i biznes

W projekcie równy udział mają Grupa Vo-

lvo oraz Volvo Car Corporation. Swoje zaan-

gażowanie właśnie w regaty Volvo tłumaczy, 

towarzyszącym zarówno w przypadku tego 

sportu, jak i pracy korporacji, ciągłym dąże-

niem do doskonałości i towarzyszącym mu 

duchem rywalizacji. Zawodnicy przygoto-

wując się przed starem, ciężko pracują po to, 

żeby zwyciężyć. Jeżeli nie pokonać przeciw-

ników, to przynajmniej własne słabości.

Dla marki Volvo regaty są okazją do 

promocji swoich produktów w nietuzin-

kowy sposób. Dzięki tej imprezie pro-

ducent odwiedza najważniejsze porty na 

świecie. Poprzednia edycji Volvo Ocean 

Race przyciągnęła 4 mln gości. Liczne 

materiały prasowe, fi lmy, reportaże, adre-

sowane do szerokiej publiczności podsy-

cają zainteresowanie imprezą, przy oka-

zji reklamując Volvo. Regaty są również 

okazją do budowania relacji z klientami. 

Realizowane są kampanie marketingowe, 

spotkania itp.

Volvo angażuje się w ten projekt, mając 

nadzieję, że w ten sposób wykreuje wize-

runek fi rmy, która potrafi  włączać się nie 

tylko w bezpośredni biznes, ale również 

w wydarzenia, które poruszają wielu ludzi 

niezależnie od zawodu czy pozycji spo-

łecznej. Organizacja regat motywuje też 

pracowników, gdyż cieszą się, że pracują 

w fi rmie zaangażowanej w taką imprezę.

W bębnie

Jachty, startujące w regatach Volvo Oce-

an Race, budowane są z myślą o rozwija-

niu dużych prędkości. Muszą też spełniać 

ściśle określone wymagania techniczne. 

Łodzie są bardzo nowoczesne, zrobione 

według najnowszej technologii. Dzięki 

użyciu odpowiednich materiałów, mogą 

być bardzo lekkie, z cienkościennym ka-

dłubem, jednak przebywając na ich pokła-

dzie trzeba pogodzić się z dużym hałasem. 

Zawodnicy mogą mieć wrażenie, że siedzą 

w środku wielkiego bębna. Maksymalna 

prędkość, z jaką się poruszają, to 40 wę-

złów, co odpowiada ok. 75 km/h.

Na pokładzie każdej łodzi znajduje się 

10 żeglarzy i jeden dziennikarz, który ma 

za zadanie realizować i przekazywać na 

bieżąco materiały zdjęciowe i fi lmowe. Nie 

ma on prawa pomagać załodze w żeglo-

waniu, ale za to może przygotowywać dla 

wszystkich posiłki, sprzątać itp.

Na jachcie jest bardzo mało miejsca. 

Na jedną osobę przypada ok. 2 m2. Pa-

nuje zasada, że każdy pracuje 4 godziny 

i kolejne 4 odpoczywa. Na morzu żegla-

rze mogą przebywać maksymalnie 40 dni. 

W porcie odpoczywają ok. 2 tygodni. Wte-

dy nabierają sił przed dalszą walką. Pod-

czas wyprawy żeglarze jedzą sporo, ale wy-

datek energetyczny jest tak duży, że tracą 

Na faliNa fali

Walka z żywiołem zawsze jest trudna. Jednak osiem 
miesięcy to wyzwanie, któremu mogą stawić czoła tylko 
najwytrwalsi. Regaty Volvo Ocean Race są wielkim 
sprawdzianem dla organizmu człowieka. Zarówno 
fizycznym, jak i psychicznym.

Regaty zainspirowały Volvo Trucks do przygotowania 
„Volvo Ocean Race Limited Edition” – limitowanej serii 
samochodów ciężarowych Volvo FH i Volvo FH16. 
W sumie do tej pory sprzedano 760 sztuk tej 
limitowanej wersji: 630 w Europie i 130 w Brazylii.
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 Poz. Zespół Punktacja

 1 Groupama 253
 2 Camper 231
 3 Puma Ocean Racing 226
 4 Telefónica 213
 5 Abu Dhabi Ocean Racing 131
 6 Sanya 51

Pierwsze regaty, pod nazwą „Whitbread 
Round the World Race”, obowiązującą 
w latach 1973-74, rozegrano 38 lat temu, 
wystawiając załogi na walkę z najbardziej 
morderczymi siłami przyrody, z jakimi 
człowiek może mieć do czynienia. 

mnóstwo kilogramów. Wypływają potężni 

mężczyźni, a wracają szczupli panowie.

Przez wszystkie dni przebywania na 

morzu załoga nie zażywa kąpieli, a każ-

dy ma do dyspozycji tylko jedną zmianę 

bielizny. Ponieważ jest bardzo mało miej-

sca, ich szczoteczki do zębów są skrócone 

o rączki. Niestety, mimo że są wytrawnymi 

wilkami morskimi, często muszą się zma-

gać z chorobą morską. Na pokładzie nie 

może być żadnego alkoholu. Zakaz ten jest 

przestrzegany bardzo rygorystycznie. Na-

tomiast można zabrać ze sobą np. tabliczkę 

czekolady.

Żeglarze nie tylko muszą pokonywać 

własne słabości i zmagać się oceanem, ale 

również czasami uciekać przed… piratami, 

grasującymi akurat na trasie rozgrywają-

cych się regat. W tym sezonie organizatorzy 

w związku z tym, musieli zmienić trasę, aby 

ominąć niebezpieczne rejony na oceanie.

Załogi składają codzienne raporty, któ-

re wysyłają do Alicante w Hiszpanii, gdzie 

znajduje się biuro organizatora Volvo Oce-

an Race, zarządzające całymi regatami. 

Wszystko co ma miejsce na łodzi, dociera 

do Alicante, skąd jest przekazywane szero-

kiej publiczności. Dzięki temu na bieżąco 

można śledzić zmagania żeglarzy np. w In-

ternecie. Relacje są wysyłane do 70 krajów 

na świecie. 

Najlepsza Groupama

Wystartowanie w regatach sporo kosztu-

je. Żeby wziąć w nich udział, trzeba uzbie-

rać odpowiednie fundusze i przekonać 

sponsorów. Dlatego na starcie pojawia się 

mało załóg. W tym roku było ich sześć. Jak 

tłumaczą organizatorzy, zespoły musiały 

podejmować decyzję o starcie w 2010 r.,

kiedy w Europie był kryzys i trudno im 

było przekonać sponsorów. 

Najlepszy w tej edycji był francuski ze-

spół Groupama. Drugi dopłynął Camper 

– zespół reprezentuje Nową Zelandię 

i Hiszpanię. Trzecią pozycję zajęła amery-

kańska Puma – to ich drugi start w tych re-

gatach i bardzo chcieli wygrać, jednak inni 

okazali się lepsi od nich. Trzeci strat zali-

czyła hiszpańska Telefonica, która mimo 

dobrego początku spadła na czwartą pozy-

cję. Ostatnie dwie załogi dzieliła spora róż-

nica punktów od pozostałych. Zespół Abu 

Dhabi reprezentujący Zjednoczone Emira-

ty Arabskie zakończył regaty na piątej po-

zycji, a chiński Sanya na szóstej. Ponieważ 

podjęcie ostatecznej decyzji o starcie Team 

Sanya nastąpiło bardzo późno, nie zdążyli 

przygotować nowej łodzi, startowali więc 

na tej samej, co w poprzedniej edycji. Oka-

zała się jednak zbyt wolna, w porównaniu 

z jachtami innych załóg. Po drodze mieli 

też sporo kłopotów i zdobyli bardzo małą 

liczbę punktów. 

Następne regaty zaplanowano na sezon 

2014-2015. Udział w tej imprezie zapo-

wiedział już szwedzki producent środków 

higienicznych fi rma SCA. Na pokładzie 

łodzi sponsorowanej przez SCA mają się 

znaleźć same kobiety. To jednak nie pierw-

szyzna w regatach Volvo. Po raz pierw-

szy żeński zespół wystartował w sezonie 

1989-90, ostatnio 2001-2002. Organizato-

rzy zapowiadają, że w następnych rega-

tach Volvo Ocean Race wystartuje osiem, 

a może nawet dziesięć załóg. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Ganiec, Volvo

Na pokładzie znajduje się 10 żeglarzy i jeden dziennikarz, którego zadaniem jest dokumentacja 
wszystkich zdarzeń i przesyłanie raportów wraz z materiałem zdjęciowym organizatorowi regat.

Przygoda to mało powiedziane. 
Udział w tych regatach to walka 
z żywiołem i samym sobą.

Centrum dowodzenia na jachcie. Trzeba
być przygotowanym na różne niebez-
pieczeństwa. Ocean nie zna litości.

Kobiece zespoły na Volvo Ocean Race

1989-90 Maiden, kapitan Tracy Edwards
1993-94 US Women’s Challenge, kapitan Nance Franck (teraz Heineken)/Dawn Riley
1997-98 EF Education, kapitan Christine Guilou
2001-02 Amer Sports Too, kapitan Lisa Charles (teraz McDonald)
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Najwyższa  jakość  wykończen ia  w powiązan iu  z  na jwyższym komfor tem pracy :  wygodny  
fote l  k ierowcy,  leżanka oraz  aerodynamiczna kab ina  o n iepowtarza lnym s ty lu .

Na jbardz ie j  zaawansowane technolog ie :  na jnowocześn ie j sze urządzen ia  
te lematyczne oraz  wy ją tkowy sys tem moni tor ingu s ty lu  j azdy k ierowcy (DSE) .

Na jwyższe bezp ieczeńs two:  sys tem zmiany pasa  
ruchu (LDWS) oraz  asys tent  s i ły  hamowania  (BAS) .

Na jwyższa  wyda jność :  na j lepsze w swoje j  k las ie  zużyc ie  pa l iwa 
 oraz  nowe s i ln ik i  Common Ra i l .
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