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Komunalny biznes w zasięgu ręki:

Utrzymanie porządku i czystości miast, 
ulic i placów

Letnie i zimowe utrzymanie dróg 
i chodników

Sprzątanie i wywóz odpadów

Utrzymanie i konserwacja terenów 
zieleni

Lokalny transport zbiorowy

CITY TRUCK SHOW 

pokazy sprzętu komunalnego w ruchu:

zamiatanie

odśnieżanie

wywóz odpadów

utrzymanie 
terenów 
zieleni

Profesionalni zwiedzający:

Samorządy – burmistrzowie, prezydenci, 
wójtowie, wydziały ochrony, środowiska, 
inspektoraty ochrony środowiska

Zakłady utylizujące, składujące 
i przetwarzające odpady

Oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-
kanalizacyjne, zarządy melioracji, 
regionalne zarządy gospodarki wodnej

Zakłady energetyczne, elektrociepłownie, 
elektrownie

Zakłady przemysłowe  (w tym: górnictwo 
hutnictwo, zakłady chemiczne, ceramiczne, 
papiernicze, browary, sieci handlowe)

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

Zakłady utrzymania zieleni

Zarządy dróg, zieleni miejskiej

Spółdzielnie mieszkaniowe

Biura projektowe
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Kierowca
na wspomaganiu
Po raz kolejny Hanower podsumował dwa lata pracy konstruktorów pojazdów. 
Hasła przewodnie: ekonomia i bezpieczeństwo. Z dużą mocą do głosu doszły elektroniczne 
wspomagacze. Pilnują kierowcy, dbając o bezpieczeństwo, i wyręczają go w pracy, 
oszczędzając paliwo. Zautomatyzowane skrzynie biegów przestały być komfortowym 
zbytkiem. Teraz są obowiązkowym wyposażeniem nowoczesnego pojazdu, którego właściciel 
nie lubi wyrzucać w błoto, w tym przypadku wydmuchiwać w atmosferę, ciężko zarobionych 

pieniędzy. Elektronice mogą dorównać 
tylko najlepsi kierowcy, o których 
wciąż trudno. Przeciętni nie mają 
szans. Dla nowicjuszy, których 
jest sporo, to okazja, żeby zaistnieć 
w zawodzie. 
Nowoczesne skrzynie mogą być 
wyposażone w funkcje rozpoznawania 
terenu i na tej podstawie 
odpowiedniego dobierania biegów. 
Dzięki temu kierowca nie musi 
kombinować, jadąc po pofałdowanej 
drodze. Elektronika dostosowuje 
zachowanie pojazdu do specyfi ki trasy, 
dzięki czemu pojazd spala mniej.
Umiejętności to jedno, kondycja 
psychiczna i fi zyczna to drugie. 
Deszcz czy słońce, dzień czy noc, 
kierowca jest ciągle w drodze.
Jak każdy ma lepsze i gorsze dni. 
Czasami, mimo przestrzegania czasów 
pracy i odpoczynku, jest zwyczajnie 
zmęczony. Czterdziestotonowy 

zestaw jadący z prędkością 89 km/h to wielka siła, z którą nikt nie ma szans. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo na drodze, producenci oferują więc różnego rodzaju systemy, 
które odpowiednio reagują na nieprawidłowe zachowanie kierowcy. Pilnują, aby pojazd 
trzymał się swojego pasa ruchu, dbają o zachowanie odpowiedniej odległości 
od poprzedzającego pojazdu, nie dopuszczają do zderzenia z nieruchomą przeszkodą, 
ostrzegają o pojeździe znajdującym się w martwym polu podczas manewru wyprzedzania, 
a nawet na podstawie błędów, które popełnia kierowca, są w stanie rozpoznać jego zmęczenie 
i domagają się przerwy na kawę. Wszystko w imię bezpieczeństwa. Nasuwa się więc pytanie, 
kiedy za kierownicą ciężarówki człowieka zastąpi robot? Wygląda na to, że automatyczny 
pilot, to tylko kwestia czasu. Może za dwa lata? �

Katarzyna Dziewicka
��k.dziewicka@truck-van.pl

Wydawca Miros�aw Ganiec
tel. 502 532 575, m.ganiec@tsl-biznes.pl
Redaktor naczelny Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680, k.dziewicka@truck-van.pl
Z-ca redaktora naczelnego Karol Wójtowicz
k.wojtowicz@truck-van.pl

Dzia� reklamy i marketingu
Jaros�aw Dynek – tel. 694 725 118, j.dynek@truck-van.pl
Krystyna Koch – tel. 515 444 589, k.koch@truck-van.pl
Marcin Marczuk – tel. 513 432 305, m.marczuk@truck-van.pl

Prenumerata
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
prenumerata@truck-van.pl
Redakcja i wspó�praca 
Przemys�aw Dobros�awski, Micha� Donda, Miros�aw Ganiec,
Jan Getter, Micha� Kij, Rados�aw Sitek 

Nak�ad 11 000 egzemplarzy

Redakcja nie odpowiada za tre�� reklam i og�osze�. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Wydawnictwo 
KMG Media Sp. z o.o.
ul. Skrzetuskiego 16 B, 02-726 Warszawa
NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328
S�d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia� Gospodarczy KRS

Druk Drukarnia Edit, tel. 22 872 95 08

Miesi�cznik Truck & Van
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
redakcja@truck-van.pl, www.truck-van.pl, ISSN 2082-9795

TruckTruckVan&

Jutro dzisiaj. Nowe Volvo FH ................6

Euro 6 i t�um asystentów .....................10

Post�p to elektryfikacja .......................14

Specjalnie dla autokarów ....................27
Zró�nicowane wedle potrzeb ...............27
Przegl�d opon autobusowych .............28

B��kitny szlak .......................................40

Speckonwój .........................................42

Do dwóch razy sztuka. Fina� YETD .....52

Rozmna�anie przez podzia�. 
Ford Transit Custom ............................48

Prezentacja

IAA Hanower

IAA Hanower

Ogumienie

Blue Corridor

Prezentacja

YETD

Prezentacja

D�UGODYSTANSOWED�UGODYSTANSOWE

CI��ARÓWKICI��ARÓWKI

AUTOBUSYAUTOBUSY

PRODUKTPRODUKT

WYDARZENIEWYDARZENIE

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNE

MAGAZYNMAGAZYN

DOSTAWCZEDOSTAWCZE

LNG

Prezentacja

Zabudowy

Tachograf

Ogrzewanie

Warsztat

Stal

Test

Test

Zag�szczony na pokuszenie ...............18

Holandia za�wiadcza ...........................20

Liczy si� liczba ....................................22
Przegl�d zabudów autobusowych .......26

Nie daj si� oszuka� podczas kalibracji! 
Wybieraj rekomendowane serwisy! .....29

Niezale�ny komfort ..............................30

Nie tylko dla rolnictwa ..........................33
Przyst�pnie i szybko ............................34

Naczepy
Wspó�praca ponad kontynentami ........38

Szerokie kompetencje .........................36

Z ambicjami. Fuso Canter 4×4 ............45

Ramp� mo�ci panowie! .......................50

www.truck-van.pl

10/20124 TruckTruckVan&

SPISSPISTre�ciTre�ci

TRUCK 10-2012.indd   4 2012-10-03   15:29:34



 RENAULT
TRUCKS 
DELIVER

RENAULT MIDLUM

www.renault-trucks.pl

Zestaw 
objętościowy 
Midlum GV

Większa przestrzeń.
Większe możliwości.

TRUCK 10-2012.indd   5 2012-10-03   15:29:37



Nowe FH nie pozostawia 
wątpliwości. To pojazd 
godny XXI. Nie musimy 

wchodzić do środka, by do-
strzec, że jesteśmy świadkami 
właśnie rodzącej się nowej ery 
ciężarówek. Opływowy kształt 
wygląda znajomo. Przypomina 
pojazdy, które do tej pory były 
marzeniem o przyszłości. Wi-
dok z zewnątrz to tylko wstęp do 
tego, co najnowsze Volvo kryje 
w środku.

Od rynkowej premiery FH 
w 1993 r. sprzedano ponad 650 
tys. tych pojazdów. To ponad 
60% całkowitej sprzedaży Volvo 
Trucks. Nic dziwnego, że Volvo 
starannie przygotowywało naj-
nowszy model tej serii. Prace 
nad nim trwały pięć lat. Przy 
projekcie doradzali najwięksi 
eksperci w tej dziedzinie – 3 tys. 
zawodowych kierowców.

Jak po sznurku

Priorytetem podczas prac nad 
nową serią FH były właściwości 
jezdne i komfort. Zoptymali-
zowane zawieszenie przednie 
i tylne, zwiększona stateczność 
poprzeczna i udoskonalone za-
wieszenie kabiny, pozytywnie 
wpłynęły na komfort prowa-
dzenia pojazdu. W porównaniu 
z poprzednią serią FH udało 
się o 50% polepszyć stateczność 
poprzeczną pojazdu. Taki efekt 
uzyskano poprzez zoptymali-
zowanie geometrii, ulepszenia 
w zawieszeniu przednim i tyl-
nym, zwiększenie stateczności 
bocznej kabiny oraz wzajemne 
zrównoważenie charakterysty-
ki tłumienia zawieszeń kabiny 
i podwozia. Udoskonalenia wpro-
wadzone w podwoziu i kabinie 
polepszyły także stateczność 

kierunkową. W sumie daje to 
kierowcy poczucie kontroli, co 
czyni jazdę mniej męczącą. 

W wybranych wersjach no-
wego Volvo FH zastosowano 
również niezależne zawieszenie 
przednie (IFS) oraz zębatkową 
przekładnię kierowniczą, wpły-
wając tym samym na poprawę 

właściwości jezdnych. Indywi-
dualne zawieszenie przednich 
kół powoduje, że ruchy jednego 
koła nie oddziałują na drugie. 
W rezultacie jazda jest płynniej-
sza i stabilniejsza. Niezależne za-
wieszenie przednie jest od daw-
na stosowane w samochodach 
osobowych i nowoczesnych au-

JutroJutro dzisiaj dzisiaj
Komfortowi raczej nie po drodze z oszcz�dno�ciami. Nowe Volvo FH �amie ten stereotyp.Komfortowi raczej nie po drodze z oszcz�dno�ciami. Nowe Volvo FH �amie ten stereotyp.

Efekt ko�cowy 
niewiele odbiega 
od �mia�ych 
koncepcji 
projektantów.
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tobusach. Teraz będzie można je 
zamówić w nowym FH.

Z samochodów osobowych 
zapożyczono również zębatko-
wą przekładnię kierowniczą. 
W porównaniu z konwencjonal-
ną zapewnia bardziej bezpośred-
nie sprzężenie między kołem 
kierownicy a kołami pojazdu. 
Dzięki temu kierowca lepiej wy-
czuwa drogę.

Największe korzyści z IFS 
i zębatkowej przekładni kierow-
niczej powinni dostrzec kierow-
cy pokonujący duże odległości, 
zwłaszcza na krętych lub wą-
skich drogach.

Na dwie r�ce

Nowe FH to również nowocze-
sny układ napędowy I-Torque. 
Oszczędne zapotrzebowanie na 
paliwo Volvo zawdzięcza połą-
czeniu dużego momentu obroto-
wego silników z nową zautomaty-
zowaną dwusprzęgłową skrzynią 
biegów I-Shift  2. Skrzynia operuje 

Niezale�ne zawieszenie 
przednie to opcja. Dzi�ki 

temu rozwi�zaniu pojazd jest 
czu�y na ruchy kierownic�, 
natomiast niewra�liwy na 

nierówno�ci drogi.

Uk�ad nap�dowy I-Torque 
trafi do pojazdów pod koniec 
przysz�ego roku.

Euro 6, rozwijającemu moc 460 
KM i moment obrotowy 2800 
Nm. Silnik jest bardziej oszczędny 
i przyjazny dla środowiska rów-
nież dzięki zastosowaniu m.in. 
systemu Turbocompound, no-
wego oprogramowania, układu 
wtryskowego common rail i ukła-
du recyrkulacji spalin (EGR).

I-Shift  2 to pierwsza dwu-
sprzęgłowa zautomatyzowana 
skrzynia biegów zastosowana 
w samochodzie ciężarowym 
o takim tonażu. Właśnie takie 
rozwiązanie jest w stanie od-
powiednio wykorzystać naj-
wyższą sprawność silnika w tak 
wąskim polu zakresu obrotów, 
jaki ustalono dla nowego silnika. 
W skrzyni dwusprzęgłowej nie 
występują przerwy w przenosze-
niu momentu obrotowego, nawet 
w trakcie zmian biegów. Rze-
czywista zmiana biegu odbywa 
się błyskawicznie, bez utraty siły 
napędowej. W rezultacie, silnik 
może pracować w wąskim, opty-
malnym zakresie prędkości obro-
towych, zapewniając duże przy-

w zakresie, w którym silnik D13 
Euro 6 osiąga największą spraw-
ność, czyli między 900 a 1200 
obr/min. 

Wysokie osiągi pojazd za-
wdzięcza nowemu silnikowi D13 
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Zapami�ta i poprowadzi

Oszczędzaniu paliwa w no-
wym Volvo FH sprzyja również 
funkcja I-See. Zmienia biegi 
oraz steruje silnikiem i układem 
hamulcowym na podjazdach 
i zjazdach ze wzniesień. I-See 
jest powiązane z inteligentną 
skrzynią biegów I-Shift . „Za-
pamiętuje” drogi, które prze-
mierza samochód, a gdy pojazd 
ponownie jedzie tą samą trasą, 
wykorzystuje zarejestrowane 
dane do optymalizowania zuży-
cia paliwa. 

I-See może zaoszczędzić do 
5% paliwa. Żeby przekonać się 
o jego skuteczności, nie trzeba 
wypuszczać się w góry. Najlepsze 
rezultaty osiąga się na drogach 
w terenie pofałdowanym, z dużą 
liczbą podjazdów i zjazdów. Sku-
teczność I-See zawdzięcza czę-
stemu wykorzystywaniu funkcji 
wolnego koła. W terenie pagór-
kowatym I-See może napędzać 
samochód ciężarowy na długich 
odcinka drogi praktycznie bez 
wykorzystywania mocy silnika. 

I-See naśladuje sprawdzone 
techniki jazdy ekonomicznej. 
Imituje i automatyzuje technikę 
jazdy, stosowaną w terenie gó-
rzystym przez najlepszych kie-
rowców. Taki styl jazdy wymaga 
od kierowcy nieustannej kon-
centracji i wysokich umiejętno-
ści oceny nachylenia drogi. Gdy 
o to zadba I-See, kierowca może 
skupiać się na innych aspek-
tach prowadzenia. Korzystając 
z funkcji I-See w samochodzie 

z układem napędowym I-Tor-
que, można zaoszczędzić do 
10% paliwa. 

Przestronnie

Kabina nowej serii FH oferu-
je ergonomiczne miejsce pracy, 
większy komfort i dodatkowe 
300 l przestrzeni w schowkach. 
Konstruktorzy mieli za zadanie 
stworzenie kabiny spełniającej 
potrzeby kierowców pod wzglę-
dem zarówno wydajności pracy, 
jak i efektywności wypoczynku. 

Poprzez bardziej piono-
we poprowadzenie przednich 
słupków, kabina zyskała 1 m3. 
Pionowe ustawienie przedniej 
szyby rekompensuje nachylona 
linia dachu. Mimo większych 
wymiarów kabiny, zachowano 
jej własności aerodynamiczne, 
zwiększając promienie naroż-
ników. Jedną z cech wyróżnia-
jących nową serię Volvo FH są 
dopracowane lusterka wsteczne. 
Usunięto masywne obudowy, 
zastępując je smukłymi ramio-
nami oraz zastosowano regulo-
wane wkłady, poprawiając w ten 
sposób widoczność i ogranicza-
jąc martwe pola. Szyby są więk-
sze niż w poprzednim Volvo FH, 
zapewniając lepszą widoczność.

Zadbano również o kierowcę. 
W fotelu zastosowano solidniej-
sze podparcie lędźwiowe i bocz-
ne. Zajęcie wygodnej pozycji 
ułatwia możliwość odsunięcia 
siedzenia do tyłu o 4 cm dalej 
niż dotychczas. W porównaniu 
z poprzednią wersją, regula-

nowych wymagań emisyjnych, 
zastosowano w nim dodatkowo 
układ recyrkulacji spalin EGR, 
a także fi ltr cząstek stałych 
(DPF). Rozwiązanie to Volvo 
Trucks stosuje już od kliku lat 
w Stanach Zjednoczonych i Ja-
ponii. 

spieszenie i znakomite właściwości 
jezdne, a jednocześnie redukując 
spalanie i poziom hałasu. Układ 
napędowy I-Torque zmniejsza zu-
życie paliwa nawet o 4%. 

Produkcja I-Torque z prze-
znaczeniem na rynek europejski 
rozpocznie się jesienią 2013 r.
Zanim to nastąpi FH będzie do-
stępne z silnikiem D13 Euro 6 
o mocy 460 KM, pierwszym jaki 
wprowadza Volvo. Zastosowana 
w nim technologia różni się od 
tej przewidzianej dla I-Torque, 
jednak poziomy emisji spalin są 
w obydwu przypadkach iden-
tyczne: o 77% mniejsza emisja 
tlenków azotu i o 50% niższa 
emisja cząstek stałych, w po-
równaniu z limitami dla Euro 5.
Pierwszy silnik Euro 6 bazuje 
na silniku Volvo Euro 5, który 
także jest dostępny w nowej se-
rii Volvo FH. Podobnie jak on, 
posiada sześć cylindrów w ukła-
dzie rzędowym, pompowtry-
skiwacze i układ oczyszczania 
spalin SCR. W celu spełnienia 

Kabina w nowym FH zyska�a w zale�no�ci od wersji do 1 m3, dzi�ki 
czemu jest teraz bezpieczniejsza, a schowki bardziej pojemne. Wi�kszy 
zakres regulacji fotela i po�o�enia kolumny kierownicy pozwala 
wygodnie zaj�� pozycj� kierowcom o ró�nych posturach. Wysoki dach 
umo�liwia swobodne stanie nawet najwi�kszym dryblasom.

W standardzie 
znalaz� si� dachowy 
wywietrznik, który 
spe�nia równie� 
rol� wyj�cia 
ewakuacyjnego.

Bezpiecze�stwo to równie� czytelne 
i funkcjonalne wska	niki, nie 
dekoncentruj�ce kierowcy podczas jazdy. 
Dodatkowe przyciski na kierownicy 
pozwalaj� sterowa� np. radiem lub 
telefonem bez odrywania r�k.

Gdy pojazd jedzie, I-See zapami�tuje ukszta�towanie terenu, po to, aby nast�pnym razem 
przejecha� tras� jak najoszcz�dniej. To kolejny element, który pozwala wykorzysta� dost�pn� 
technik� do maksimum mo�liwo�ci i uczyni� transport ta�szym w eksploatacji.

www.truck-van.pl

10/20128 TruckTruckVan&

D�UGODYSTANSOWED�UGODYSTANSOWEPrezentacjaPrezentacja

TRUCK 10-2012.indd   8 2012-10-03   15:29:53



�������	�
����
����������������
��

����������

�� ������������� ��!"�	����"�������
� �� ���"�#	�������#�����$��	��%�%
���
� �������	
������������������
�

�� &�����'	�()�%������'��������'��	���
� ��
�����������*$�'��	����
� 
������������������
���������������	
��
����	�����������������

�� +�%��������
�����	���%���	���$��%����'�
� �����������������������������������������������	 �
� �������� ����	�������	 ������� ������������������ �
� � ������
������������
��������

�� �����
�	����	���
�	�%�
��%
��������������*�����
,��
� %
����"�	��*�����#%�
���
�����	�
�����	��-����'	�()����
� �����#�#�./���
� �������������������������
�����������������
���
������	��������
� ���� ���� ����������������
�����	���!����������������� �
� �������������	��
�"#$�������������������������������

0�1�"��������'	�()
�����2�'�����������,���� ������3444�5�
���	��

��
�6�

���
��6�

�#
6%�7�
��
����
�8%6����6�6

�%�&�������'(�)��*+�,�'*+�-���	�
���.'/�/0�1(02(2*
 �����.'/�334�4'*10+
�����5����������%�
���%����������%�

�9������:�,��%�
�	�
���������

cja pochylanie koła kierownicy 
otrzymała dodatkowe 20 stop-
ni. Poszerzono również leżankę 
do 815 mm i opracowano nowe 
materace. 

Przyciski na desce rozdziel-
czej uszeregowano według 
hierarchii ważności. W części 
środkowej znalazły się najważ-
niejsze, a mniej istotne są po lewej 
i prawej stronie. Dzięki temu 
kierowca może mieć cały czas 
pod kontrolą najważniejsze pa-
rametry pojazdu.

Komfort odpoczynku zapew-
nia zintegrowany schładzacz 
parkingowy, który dba o przy-
jemną temperaturę w kabi-
nie, bez względu na porę dnia. 
W nocy nie zużywa paliwa. Za-
pewnia optymalną cyrkulację 
powietrza i jest wyjątkowo ci-
chy. Oblicza również wydajność 
chłodzenia, jaką można wyko-
rzystywać bez ryzyka rozłado-
wania akumulatorów. 

Jak w kokonie

Tysiące symulacji zderzeń 
i około 100 rzeczywistych te-
stów zderzeniowych pozwoliło 
inżynierom Volvo zaprojek-
tować bezpieczniejszą kabinę. 
W konstrukcji belek pochłania-
jących energię zderzenia i drzwi 
zastosowano stal dwufazową 
o dużej wytrzymałości. Blachy 
zewnętrznego poszycia kabiny 
wytłoczono z ultra wytrzymałej 
stali niskostopowej stabilizowa-
nej termicznie. Nowe gatunki 
stali pozwalają budować wytrzy-

malsze kabiny bez zwiększania 
ich masy. 

Większa wytrzymałość i funk-
cjonalność to również wynik za-
stosowania nowych technologii, 
w tym m.in. spawania laserowe-
go. Metoda ta umożliwia połą-
czenie dwóch płaskich arkuszy 
blachy jeszcze przed ich ufor-
mowaniem. Dzięki temu moż-
na kształtować grubość i jakość 
każdego elementu poszycia. Tak 
przygotowane panele pozwalają 
optymalizować szkielet kabiny 
i integrować w nim elementy 
systemu bezpieczeństwa.  

W kabinie wprowadzono 
także szereg rozwiązań kon-
strukcyjnych zwiększających 
poziom bezpieczeństwa. Popro-
wadzenie przednich słupków 
bardziej w pionie pozwoliło 
zwiększyć przestrzeń w środku. 
Zmodyfi kowane drzwi i podło-
ga zapewniają maksimum bez-
pieczeństwa podczas zderzenia. 
Przednia szyba jest wklejana, 
dotychczas pełniła funkcję wyj-
ścia bezpieczeństwa, teraz jest 
nim wywietrznik dachowy.

Bezpieczeństwu jazdy sprzy-
jają aktywne systemy, takie jak 
układ monitorowania pasa ru-
chu (LKS), układ wspomagania 
zmiany pasa ruchu (LCS), ak-
tywny tempomat i układ mo-
nitorowania reakcji kierowcy 
(DAS).

Dla bardzo wymagających 
klientów oczywiście przygoto-
wano wersję FH16. Od wielu lat 
model ten wybierany jest przez 
przewoźników, którzy szcze-

gólny nacisk kładą na wysokie 
osiągi, wydajność, moc oraz 
komfort. Najczęściej FH16 wy-
korzystywany jest w transporcie 
ponadnormatywnym i długo-
dystansowym – realizowanym 
w terenie górzystym. W tego 
typu przewozach przydaje się 
duża moc 750-konnego silnika. 
Duży moment obrotowy dostęp-
ny już przy niskich prędkościach 
obrotowych pozwala ograniczyć 
liczbę zmian biegów i oszczędzać 
paliwo. W razie potrzeby można 
wykorzystać pełne 3550 Nm. 

Fotel, koło kierownicy i uch-
wyt pokryte są skórą. Krata wlo-
tu powietrza, chromy, specjal-
ny lakier i wykończenie bocz-

nych ścian kabiny składają się 
na atrakcyjny wygląd fl agowego 
modelu Volvo.

„Szczęśliwy kierowca, to szczę-
śliwy pracodawca” – zauwa-
ża Claes Nilsson, prezes Volvo 
Trucks. Volvo postawiło na kom-
fort pracy i wypoczynku, czym 
chce podbić serca kierowców, 
oraz na oszczędność paliwa, co 
powinno zainteresować przewoź-
ników. W sumie jednak potrzeby 
jednych i drugich się zazębiają. 
Lepsze warunki pracy przycią-
gają zawodowców, ale również 
sprzyjają bardziej wydajnej i bez-
pieczniejszej pracy. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Volvo

Ten egzemplarz Volvo FH16 to ca�kowite przeciwie�stwo 
aerodynamicznego dostosowania si� do oszcz�dno�ci. Jest przede 
wszystkim po to, �eby go podziwia�, a przy okazji nie jedno poci�gnie 
i �adne górki mu nie straszne.
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Na ustach wystawców było oczywiście 
Euro 6. Teraz już komplet dużych 
producentów z Europy ma samo-

chody zgodne z nową normą. Większość 
najnowszych pojazdów ma na pokładzie 
elektronicznych trenerów ekonomicznej 
jazdy. Coraz bardziej pomocny w pracy 
kierowcy staje się smartfon, wyposażony 
w odpowiednie aplikacje. Jednak wdraża-
nie w życie alternatywnych źródeł napędu 
przedłuża się. 

Co nowe, to pomara�czowe

Tytuł „Truck of the Year 2013” został 
przyznany Iveco Stralisowi Hi-Way. Na 
drugim miejscu znalazł się Mercedes-Benz 
Antos, a na trzecim – tu niespodzianka 
– Ford Cargo Ecotorq, produkowany w Tur-
cji i nie oferowany na zachodzie Europy. 

„Stralis wniósł największy wkład w wy-
dajność transportu drogowego, widzianą 
z wielu perspektyw: oszczędności paliwa, 
bezpieczeństwa, prowadzenia, komfortu 
i znikomego wpływu na środowisko natu-
ralne” – stwierdziło w uzasadnieniu wer-
dyktu jury. O nowym Iveco obszernie pi-
saliśmy we wrześniowym wydaniu „T&V”. 
Przypomnę tylko, że Włosi jako jedyni wy-
pełnili normę Euro 6 wyłącznie za pomo-
cą układu SCR, a Stralis Hi-Way jest wy-
posażony w szereg najnowocześniejszych 
systemów wspomagających bezpieczną 
i ekonomiczną jazdę i nie odstaje pod tym 
względem od dotychczasowej czołówki. 

W Hanowerze pojawił się Trakker, wypo-
sażony w nową kabinę. Budowlany model 
wygląda teraz podobnie, jak Stralis Hi-Way. 
Trakkery, maszyny błotno-piaskowe, zosta-
ły pomalowane na zielono. Jednak najwięk-

szym zaskoczeniem była pomarańczowa 
ciężarówka w podobnym jak Hi-Way, choć 
metalizowanym kolorze. 

Mowa o nowym DAF-ie XF. Holendrzy 
nie zdradzili się wcześniej ani słowem, że 
odnowią swój fl agowy model. Nadal ko-
rzysta on z kabiny znanej z poprzednika, 
jednak poszerzono ją do 2550 mm. Firma 
szczyci się, że XF oddaje do dyspozycji 
największą na rynku przestrzeń wewnątrz: 
12,6 m3. Wysokość kabiny od podłogi do 
sufi tu wynosi maksymalnie 225 cm, co 
również jest wartością rekordową. Merce-
des Actros z kabiną GigaSpace ma najwyżej 
213, a nowe Volvo FH Globetrotter XL 222 
cm wysokości w środku. Łączna objętość 
schowków w DAF-ie sięga 1000 litrów. 

Nowy DAF jest ukształtowany bardziej 
aerodynamicznie. W refl ektorach wyko-
rzystano diody LED, które powinny wy-

Ci��arówki na wrze�niowych targach IAA w Hanowerze by�y czystsze i m�drzejsze 
ni� dwa lata temu. Obrodzi�o te� nowo�ciami.

Euro 6Euro 6 i t�um asystentów i t�um asystentów

Iveco Stralis Hi-Way 
zosta� wyró�niony tytu�em 
„Truck of the Year 2013”. 
Jury doceni�o wszechstronne 
podej�cie konstruktorów 
do oszcz�dnej i ma�o uci��liwej 
dla �rodowiska eksploatacji.
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znale�æ 
dostawcê
pojazdów!

starczyć na cały okres eksploatacji cię-
żarówki. DAF napędzany jest silnikiem 
Paccar MX-13 Euro 6 o pojemności 12,9 l,
pochodzącym z wypróbowanej już w Sta-
nach Zjednoczonych rodziny MX, która wy-
pełnia wymogi normy EPA 2010, zbliżonej 
do Euro 6. Zastosowano w nim układ EGR, 
SCR i aktywny fi ltr cząstek stałych. Spraw-
ność silnika podnoszą rozwiązania znane już 
z DAF-ów ATe, między innymi okryty izo-
lacją kolektor wydechowy. Firma zapewnia, 
że zużycie paliwa jest na poziomie wariantu 
ATe. Okresy między przeglądami również 
nie uległy skróceniu i w nowym modelu wy-
noszą maksymalnie 150 tys. km. 

Bratnia pomoc

Renault zapowiada, że całkowicie odno-
wi gamę ciężarówek dystrybucyjnych, dłu-
godystansowych i budowlanych w czerwcu 
2013 r. Na razie pokazało własny sposób 
na Euro 6. Są to silniki z nowej rodziny 
DTI. W lekkich i średnich pojazdach będą 

montowane jednostki 4-cylindrowe DTI 5 
o mocy 210 i 240 KM oraz 6-cylindrowe 
DTI 8 o mocy 250, 280 i 320 KM. Ciężkie 
modele dostaną silniki DTI 11 o mocy 380, 
430 i 460 KM oraz DTI 13 o mocy 440, 480 
i 520 KM. Wszystkie silniki wykorzystują 
układ EGR w połączeniu z SCR. 

Tymczasem sprzymierzone z Fran-
cuzami Volvo już ma nowy model FH. 
Ciężarówka wyróżnia się nowoczesnymi 
rozwiązaniami, wśród których jest układ 
I-See, który pozwala skrzyni biegów „za-
pamiętywać” konfi gurację terenu i dobie-
rać przełożenia najbardziej optymalnie. 
W bieżącym numerze znajdziecie osobny 
artykuł na temat nowego FH. 

Stylizacja Volvo ma podobny, „podnio-
sły” wyraz jak w Mercedesie Actrosie. Fir-
ma spod znaku gwiazdy zaadoptowała ten 
styl do swojego mniejszego modelu, Anto-
sa (patrz: T&V 9/2012), którego szerokiej 
publiczności po raz pierwszy pokazano 
w Hanowerze. Jak zwykle koncern zajął na 
targach niemal dwie hale. Jako gracz glo-

balny pochwalił się również ciężarówkami 
z innych krajów i kontynentów, z fabryk, 
które bądź to należą do Daimlera, bądź ma 
on w nich swoje udziały. Na spotkaniu dla 
mediów można było oglądać np. KamA-
Z-a z kabiną pożyczoną z Axora, brazy-
lijskiego Actrosa czy chińskiego Fotona. 
Po uroczystym wieczorze większość aut 
sprzątnięto, pozostawiając na żer publicz-
ności indyjskiego BharatBenza – gwoli 
kurtuazji wobec Hindusów i amerykań-
skiego, stuningowanego Western Stara, 
gwoli ciekawostki. 

Ulic� Alternatywy

MAN zrobił porządek w europejskiej 
gamie modeli, gromadząc je po moder-
nizacji wszystkie w jednej rodzinie: TG 
(patrz: T&V 9/2012). Z ciekawością moż-
na było się też przyjrzeć brazylijskim cię-
żarowym Volkswagenom Constellation 
oraz indyjskiemu MAN-owi Cargo Line A 


redni Mercedes-Benz Antos przegra� w rywalizacji o tytu� „Ci��arówki Roku” z Iveco. 
Na terenie targów mo�na by�o obejrze� kilka ciekawych zabudów na podwoziu Antosa. 

Iveco Trakker ma now� kabin�, 
o wygl�dzie takim, jak w Stralisie.

Nowe Volvo FH nie zd��y�o wzi�� 
udzia�u w konkursie na „Ci��arówk� 
Roku 2013”. Czeka je zatem pojedynek 
z DAF-em XF o tytu� na rok 2014.

Niespodzianka. Nic nikomu nie mówi�c, DAF 
ods�oni� ca�kiem nowy model XF. Kabina ma 
rekordow� wielko��, a uk�ad nap�dowy przej�� 
pozytywne cechy dopracowanych modeli ATe.
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hydrauliczna. Energia pochodzi z baterii 
litowo-jonowych, doładowywanych w razie 
potrzeby przez 3-litrowy silnik V6 z volks-
wagenowskiej rodziny TDI osiągający moc 
204 KM. Metropolis jest hybrydą szerego-
wą typu „plug-in”, na postoju akumulatory 
można podładować z gniazdka. 

Scania uzupełniła swoją rodzinę sil-
ników Euro 6 oraz jednostek gazowych 
(CNG i LNG) i zasilanych etanolem. Już 
dziś wszystkie silniki Scania Euro 3/4/5 
mogą być zasilane stuprocentowym biopa-
liwem. Sukcesywnie będą do nich dołączać 
jednostki Euro 6. 

Poboczem

Mimo starań organizatorów, Hanower 
nie jest wystawą uniwersalną, ani nawet 
ogólnoeuropejską. Przyjeżdżają sprze-
dawcy najpopularniejszego towaru, za-
równo jeśli chodzi o kraj pochodzenia, jak 
i zastosowanie. Wśród rodzynków trafi ł 
się pojedynczy, chiński ciągnik siodłowy 
Camc z poprawioną aerodynamicznie ka-
biną, a także czesko-indyjska Avia, która 
należy do koncernu Ashok Leyland. Avia 
po raz pierwszy w swojej historii pojawiła 

się w Hanowerze i zaprezentowała głównie 
nietypowe podwozia o małym i średnim 
tonażu: z sypialną, podwójną kabiną oraz 
napędem 4×4. 

Wycieczkę do przeszłości zafundował 
zwiedzającym serbski FAP (Fabrika Au-
tomobila Priboj). Przedstawił trzy cięża-
rówki z kabinami, które Mercedes stoso-
wał w latach 70. i 80. Wśród nich znalazła 
się trzyosiowa, trójstronna wywrotka oraz 
wojskowy FAP 3240 z napędem 8×8. Fir-
ma istnieje od 1953 r. i początkowo wytwa-
rzała ciężarówki na licencji szwajcarskiego 
Saurera. Współczesne modele są napędza-
ne silnikami MAN, Mercedes lub Cum-
mins, zgodnymi z Euro 3, 4 lub 5. Podwo-
zia mają dmc od 13 do 41 t. W ofercie są 
również 2- i 3-osiowe ciągniki. 

Wśród pojazdów specjalistycznych wy-
różniały się olbrzymie ciężarówki do pra-
cy tam, gdzie nie trzeba uważać na słupy 
i domy. Na przykład na polach naft owych. 
Firma Paul przedstawiła pojazd z rodziny 
HM 80, który wyposażany jest w kabiny 
i silniki V8 Mercedesa o mocy 567 lub 
605 KM. Współpracują one z 16-biegową, 
mechaniczną skrzynią Mercedes-Benz ze 
sprzęgłem hydrokinetycznym lub 7-biego-

(CLA). Nad Gangesem wciąż królują cię-
żarówki Euro 3, za to Brazylia sięga już po 
pojazdy Euro 5 oraz alternatywne układy 
napędowe. Jeden z prezentowanych Con-
stellation Advantech, podwozie 6×2 typu 
24.280 było wyposażone w silnik MAN 
D08 zgodny z brazylijskim standardem 
emisji spalin P-7, równoważnym z Euro 5.
Spełnia go bez użycia układu SCR. Pojazd 
był wyposażony w dodatkowy napęd hy-
drauliczny. Energia kinetyczna powstają-
ca podczas hamowania wykorzystywana 
jest, aby pompować płyn do akumulatora 
hydraulicznego. Akumulator z kolei do-
starcza energię, która wspomaga trady-
cyjny układ napędowy przy ruszaniu. Tak 
wyposażony pojazd nadaje się do ruchu 
miejskiego, z częstymi postojami, a układ 
hydrauliczny pozwala zaoszczędzić na zu-
życiu paliwa. 

W niedalekim sąsiedztwie stał samochód 
komunalny stworzony na potrzeby Europy, 
który wkrótce rozpoczyna dwuletnie testy 
w Belgii, w fi rmie SITA. MAN Metropo-
lis napędzany jest silnikiem elektrycznym 
o mocy 203 kW (274 KM), który przez 
dwubiegową przekładnię napędza drugą oś. 
Elektrycznie zasilana jest również pompa 

Wieloosiowy Ginaf ma �adowno�� 90 t. Producent wchodzi w nowy 
segment, na targach IAA pokaza� równie� hybrydowy autobus. 

80-tonowy Paul ma silniki V8 z Mercedesa i wytrzymuje 
prac� w temperaturze od –25 do +50oC.

Ekspozycje w halach cz�sto znajdowa�y 
kontynuacj� na terenie zewn�trznym. Scania P310 
z dystrybucyjn� naczep� Krone jest przystosowana 
do zasilania metanem w postaci biogazu i wypo-
sa�ona w pakiet Ecolution, s�u��cy ograniczeniu 
kosztów u�ytkowania i wp�ywu na �rodowisko. 

Gama indyjskich ci��arówek BharatBenz jest 
podzielona na lekkie modele o dmc 9,6 lub 
11,99 t oraz ci��kie, które maj� dmc 13÷31 t, 
a w zestawie nawet 49 t. Silniki osi�gaj� moc 
od 140 do 280 KM i wspó�pracuj� z 6- lub 
9-biegowymi skrzyniami manualnymi. 

Avia po raz pierwszy wyst�pi�a w Hanowerze. 
Poza typowymi ci��arówkami do dystrybucji 
ma ciekawe modele z kabinami sypialnymi 
i brygadowymi oraz nap�dem 4×4. Masa 
ca�kowita wynosi od 5,99 do 11,99 t, a moc 
silników to: 160, 185 i 207 KM.
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wą, automatyczną Allison. Pojazd osiąga 
masę całkowitą 80 t, a w zestawie – 250 t. Jego 
długość wynosi 12,1 m, szerokość 3,5 m,
wysokość 4,07 (niezaładowany), a średni-
ca skrętu 37 m. 

Konkurencyjny Titan Z80 600 F 6×6 
również ma kabinę i 8-cylindrowy silnik 
Mercedesa. Maksymalnie osiąga 80 t masy 
całkowitej przy podobnych wymiarach ze-
wnętrznych: 10 × 3,5 × 4 m. Obydwa pojazdy 
są przystosowane do pracy w ekstremalnych 
warunkach klimatycznych, przy temperatu-
rze powietrza dochodzącej do 50°C. 

Fragment swojej gamy ciągników por-
towych i przemysłowych, w tym mo-
del elektryczny przedstawił holenderski 
Terberg. Tuż obok rozłożył się Ginaf 
z wieloosiowym podwoziem HD 5364 T 
o ładowności do 90 t oraz hybrydowym 
autobusem miejskim typu G12 – nie-
zwykłą nowością, zważywszy, że fi rma 
skupiona była do tej pory wyłącznie na 
samochodach ciężarowych. 

Mimo koncentracji na Europie i to 
głównie zachodniej, w dodatku z kom-
pletnym pominięciem Wysp Brytyjskich, 

„ciężarowy” Hanower okazał się całkiem 
interesujący. Zwłaszcza dla tych, którzy 
bardziej niż wiedzy, poszukują po prostu 
atrakcyjnego pojazdu do kupienia. To, co 
dominowało na targach, jest lub wkrótce 
będzie u dilerów. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij

Volkswagen Constellation Advantech 24.280 z silnikiem 
zgodnym z brazylijsk� norm� P-7, analogiczn� do Euro 5 
i uk�adem hydraulicznym gromadz�cym energi� z hamowania 
i wspomagaj�cym ruszanie pojazdem.

Renault Trucks zapowiada feeri� nowo�ci na czerwic 2013. 
Tymczasem prezentuje now� rodzin� silników Euro 6. Jednym z jej 
cz�onków jest 11-litrowy DTI 11. Obok wida� rozbudowany uk�ad 
wydechowy z katalizatorem SCR i filtrami.

Relacj� z Hanoweru mo�na równie� obejrz� w programie 
„Na Osi” na antenie TVN Turbo. Zapraszamy do ogl�dania. 

Sponsorem programu „Na Osi” jest
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Nagrodę „Bus of the Year 2013” przy-
znano miejskiemu Mercedesowi 
Citaro. Uważnie zaprojektowanemu 

pojazdowi, który kumuluje w sobie ra-
czej przeszłe doświadczenia niż wybiega 
w przyszłość (patrz: T&V 9/2011). Jurorzy 
opowiedzieli się za tym, co znane i spraw-
dzone w praktyce. Tymczasem politycy 
i media pod sztandarem ekologii nawołują 
do poszukiwania nowych rozwiązań. 

Si�a ze skrzynki i termosu

W Hanowerze znalazł dalszy ciąg po-
mysł elektrycznego autobusu Solarisa. 
Polski producent przedstawił tym ra-
zem niskopodłogowy model 12-metrowy 
Urbino electric 12. Może on pomieścić 
85 osób, w tym od 23 do 34 na miejscach 
siedzących. Układ napędowy dostarczyła 
fi rma Vossloh Kiepe. Autobus napędza 
umieszczony centralnie silnik elektryczny 
o mocy 160 kW (w modelu Urbino elec-

tric 8,9 było to 120 kW), czyli 217 KM. 
Energia przechowywana jest w bateriach 
litowo-jonowych. Producent przemilcza 
maksymalny zasięg pojazdu, podaje jed-
nak, że możliwe jest szybkie podłado-
wanie baterii, również poprzez zasilanie 
indukcyjne, czyli bez użycia kabla, łączą-
cego pojazd z siecią energetyczną. Solaris 
wyposażony jest w układ odzyskujący 
energię hamowania. 

W testach krótkiej wersji 8,9 przebie-
gających podczas mistrzostw Euro 2012 
w Poznaniu, dzięki szybkiemu ładowaniu 
udało się bez trudu osiągnąć zasięg powy-
żej 150 km. Z kolei w Kassel i Warszawie 
autobus bez ładowania przejeżdżał do 
120 km. Pierwszym nabywcą elektrycznego 
Urbino zostało przedsiębiorstwo Braun-
schweiger-Fehrkers AG z Brunszwiku, któ-
re zdobyło środki z programu pilotażowego 
Federalnego Ministerstwa Transportu, Bu-
downictwa i Rozwoju Miast. Autobus zo-
stanie dostarczony w 2013 r. 

Konkurencyjną ofertę przedstawiła 
fi rma AMZ-Kutno. Jej niskopodłogowy, 
elektryczny City Smile CS10E pomie-
ści 83 osoby, w tym 23 na siedząco. Do 
napędu służy silnik o mocy 120 kW 
(163 KM). Może być umieszczony za tylny-

Post�p to elektryfikacja
Transport publiczny jest wdzi�cznym polem do eksperymentów. Znalaz�o to odzwierciedlenie 
w autobusach prezentowanych podczas targów IAA w Hanowerze.

„Bus of the Year 2013” 
– Mercedes-Benz Citaro. Tym razem 
doceniono sprawdzon� konstrukcj�, 

która nie wybiega w dalek� przysz�o��.

Setra ComfortClass 500 ma urozmaicon� stylizacj�, 
ale wspó�czynnik oporu powietrza jest niski. Silniki 
Euro 6 pochodz� z rodziny OM 470 Mercedesa.
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mi kołami we wzdłużnej osi symetrii pojaz-
du lub z lewej strony. Akumulatory są roz-
lokowane częściowo w komorze na tylnym 
zwisie, a częściowo pod podestami foteli. 
City Smile jest zasilany elektrycznie wraz 
z niemal wszystkimi swoimi systemami, ale 
ciepła dostarcza niezależne ogrzewanie na 
olej napędowy. Producent optymistycznie 
podaje maksymalny zasięg 240 km. Nor-
malne ładowanie zajmuje 9 godzin, można 
jednak szybko podładować akumulatory 
w ciągu jednej godziny prądem o natężeniu 
250 A. Masa własna autobusu wynosi 11,5 t. 
Dla porównania: CS10LF z silnikiem wyso-
koprężnym, trojgiem drzwi i klimatyzacją 
ma masę 9,2 t. Liczba miejsc jest podobna, 
wynosi 85. Charakterystyczną cechą auto-
busów City Smile jest poszycie zewnętrzne 
nadwozia z paneli DIBOND. 

Na terenie zewnętrznym zaparkował inny 
polski autobus z innowacyjnym źródłem na-
pędu, opisywany w tym numerze T&V Sol-
bus Solcity SM12 LNG na ciekły gaz ziem-
ny. Polscy producenci autobusów śmiało 
wykorzystują alternatywne źródła napędu, 
choć głównie te mniej kosztowne, a zatem 
bardziej dostępne już dziś, a najpóźniej jutro. 

W gęstwie małych autobusów pojawi-
ły się również CMS Auto i Auto-Cuby. 
Wśród fi rm autobusowych z naszej części 

kontynentu, polskie były najsilniej repre-
zentowane. 

Maksymalnie i osobno

Coraz więcej zwolenników znajduje 
w Europie idea systemów BRT (Bus Rapid 
Transit), wypróbowana w krajach Amery-
ki Południowej. Mówiąc w skrócie opiera 
się na wykorzystaniu autobusów o dużej 
pojemności kursujących po wydzielonych 
pasach ruchu jak kolejka lub tramwaj. Jest 
to elastyczny i stosunkowo tani sposób za-
pewnienia miastu sprawnej komunikacji 
zbiorowej. Na stoisku MAN-a prezento-
wany był eksperymentalny, dwupaliwowy 
autobus Volksbus 17.280 OT na olej napę-
dowy i CNG, opracowany na rynek brazy-
lijski. Powstał w ramach programu „Rio 
Sustainable Transport”. Zgodnie z tamtej-
szymi standardami ma płaską podłogę, ale 
umieszczoną wysoko, na równi z perona-
mi, przy których się zatrzymuje. Z lewej 
strony nadwozia ma zarówno kierownicę, 
jak i wejścia. Przystosowany jest do syste-
mu BRT z ruchem prawostronnym i plat-
formami dla wsiadających umieszczonymi 
pośrodku, pomiędzy pasami ruchu. 

Dla Europy MAN opracował przegu-
bowego, pięciodrzwiowego Lion’s City GL 

na sprężony gaz ziemny (CNG). Autobus 
ma długość 18,75 m i mieści ponad 140 
osób. Zwiększona liczba drzwi przyspiesza 
wymianę pasażerów. Producent pomyślał 
również o łatwym, bezgotówkowym sys-
temie zakupu biletów. W środku zamon-
towano też 9 kasowników. Jasne wnętrze 
jest oświetlone przez cztery listwy świetlne 
utworzone z przeszło 1,5 tys. energoosz-
czędnych diod. Dwie z nich świecą białym 
światłem, a dwie dostosowują odcień świa-
tła do warunków panujących na zewnątrz. 
Zbiorniki CNG umieszczono na dachu. 
Mają łączną pojemność 2050 l. Sześcio-
cylindrowy silnik osiąga 310 KM. Dobra-
no do niego 4-stopniową, automatyczną 
skrzynię Voith zintegrowaną z retarderem. 

Autobusy dla systemów BRT często 
mają interesującą, futurystyczną stylizację, 
naśladującą pojazdy szynowe. Przykładem 
służył na IAA belgijski Van Hool ExquiCi-
ty, oferowany z szeregiem zróżnicowanych 
źródeł napędu czy izraelski Ha’argaz Urba-
nit na podwoziu MAN z silnikiem o mocy 
360 KM. 

Dosłownie największą sensacją wystawy 
był dwuprzegubowy, pięcioosiowy autobus 
niemieckiej fi rmy Göppel, szumnie nazwa-
ny AutoTram Extra Grand. Przy długości 

„Najd�u�szy autobus �wiata”, mierz�cy 30,7 m AutoTram Extra Grand. Ma nap�d 
hybrydowy, na który sk�adaj� si� dwa silniki elektryczne i dwa diesle: Iveco i Mercedesa. 
Mie�ci 256 osób. Na przedzie widnieje logo firmy Göppel, zaanga�owanej w projekt.

Nowy Neoplan Jetliner dla linii regularnych 
i wycieczek. Równie� ten autobus pokazuje, 
�e proste linie wychodz� z mody.

Eksperymentalny, dwupaliwowy autobus 
Volksbus dla systemu BRT w Rio de Janeiro. 
W �rodku p�aska pod�oga, ale wej�cie wysoko, 
na równi z peronami przystanków.

Elektryczny City Smile CS10E 
AMZ-Kutno. Firma podaje zasi�g 
a� 240 km bez �adowania.

Nowo�� Solarisa: dwunastometrowy, 
elektryczny Urbino. Elektryczny uk�ad nap�dowy 
elastycznie dostosowuje si� do wymaga� 
pojazdów ró�nej wielko�ci.
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szą, samonośną Setrę S-6 z lat 50. Autobus 
dostępny jest w trzech długościach: 12,3, 
13,1 oraz 13,9 m z trzema osiami. Do na-
pędu służą silniki Euro 6 z mercedesowskiej 
rodziny OM 470 o mocy 425 i 476 KM. 

Równocześnie światową premierę miał 
Neoplan Jetliner, również dość barwny 
stylistycznie. Ma z przodu garb klimaty-
zacji i zygzak w kształcie greckiej litery 
„sigma”. Ów element również nawiązuje 
do przeszłości, gdy nowoczesny autokar, 
a do takich zaliczały się również Neopla-
ny, miał słupki okien pochylone „pod 
wiatr”, jak słynne, amerykańskie autobusy 
Greyhounda. Jetliner jest wszechstron-
nym autobusem, który może obsługiwać 
linie regularne lub wyjazdy wycieczkowe. 
Oferowane są dwa warianty o długości 
12,3 oraz 13 m. Autobus korzysta z silni-
ków MAN z rodziny D20 o mocy 360 lub 
400 KM. 

Solaris zaprezentował młode, a już zmo-
dernizowane InterUrbino. Autobus przy-
pomina teraz z boku Citaro. Zmieniony 
przód nadal jest niestety daleki od dosko-
nałości. Dostępne są warianty o długości 
12 i 13 m. Wybór silników obejmuje jed-
nostkę FPT N60 lub Cummins ISB6.7 300, 
obie o mocy 300 KM oraz DAF PR 265 
o mocy 360 KM. Jednostki Cummins 
i DAF są oferowane również jako EEV. 

W�sz�c nisz�?

Od kilku lat krąży nad Europą widmo 
chińskich producentów autobusów. Zja-
wili się również w tym roku. Turcy, którzy 
wystąpili na IAA skromniej niż to wcze-
śniej bywało, mogą czuć się zagrożeni. 
Rozmach, z jakim działają niektóre fi rmy 
zza Wielkiego Muru przyprawia o zawrót 
głowy. Dziewięć modeli autobusów do 
różnych zadań przygotował specjalnie dla 
Europy King Long. Są to autokary, auto-
busy lokalne, miejskie, a także pojazdy 
przystosowane do ruchu lewostronnego 
z układem drzwi i wnętrza, jaki przyjął 
się w Wielkiej Brytanii. Pełna oferta jest 

znacznie szersza i obejmuje również au-
tobusy przegubowe, piętrowe i minibusy. 
Stylizacji nowych modeli trudno cokol-
wiek zarzucić, a wykończenie karoserii jest 
na dobrym poziomie. Firma stosuje silniki 
Cummins, a w przeważającej liczbie mo-
deli skrzynki ZF. 

Podobnie skonstruowaną ofertę ma 
Golden Dragon, który również używa sil-
ników Cummins. Nieco skromniej poka-
zał się protegowany Daimler Bus, fi rma 
Ankai. Do stoiska przyciągał piętrowy 
autobus wycieczkowy z odkrytym górnym 
pokładem. Obrodziło zresztą pojazdami 
o podobnym charakterze. Zarówno duży-
mi, jak MAN czy Viseon LDD14/LDD13, 
jak i małymi na podwoziach Iveco czy 
Mercedesa Sprintera. „Kabriobusy” z od-
suwanym dachem są zresztą… bardziej 
banalną częścią oferty holenderskiej fi rmy 
Omnibus Trading. Proponuje ona również 
pływający Amphibus. Taki pojazd napraw-
dę istnieje i działa. I to niejeden. „Amfi -
busem” można już zwiedzać Amsterdam 
i Rotterdam. 

Poza polskimi fi rmami, naszą część Eu-
ropy reprezentował lwowski LAZ. Przy-
prowadził do Hanoweru miejskiego City-
LAZ-12 CNG z silnikiem MAN o mocy 
280 KM oraz autokar Lemberg z 400-kon-
ną jednostką napędową tej samej fi rmy. 

Autobusy wciąż ewoluują w różnych 
kierunkach. Wypełniają nisze, jak miejskie 
maluchy niemieckiej fi rmy TS Fahrzeug-
technik na przednionapędowych podwo-
ziach Fiata Ducato i pokrewnych, czy nie-
skomplikowane pojazdy belgijskiej fi rmy 
Fast Concept Car. Pojawiają się również 
nowi producenci z głównego nurtu, tacy 
jak Viseon, spadkobierca fabryki Neoplana 
w Pilsting, który powstał w połowie 2008 r. 
Większość ma odwagę, aby eksperymento-
wać, co nie zmienia faktu, że przyszłościo-
we projekty, mogące zmienić podejście do 
komunikacji publicznej, często korzystają 
z pomocy z zewnątrz. �

Micha� Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

30,7 m ma dość miejsca dla 256 ludzi. Au-
tobus ma napęd hybrydowy. Dwa silniki 
elektryczne o mocy 160 kW (szczytowa 
240 kW) każdy, ulokowane są przy dru-
giej i piątej osi. Czerpią energię z baterii 
litowo-jonowych i superkondensatora, 
umieszczonego na dachu. Jednak wyłącz-
nie na zasilaniu elektrycznym autobus 
przejeżdża tylko 8 km. Pomocą służą die-
sle. W roli napędu dla generatorów prądu 
występują dwa silniki wysokoprężne: 6-cy-
lindrowy, autobusowy FPT N60 (Iveco) 
o mocy 300 KM oraz V8 o mocy 320 KM, 
znany z osobowych Mercedesów klasy S. 
Jeden z nich umieszczono w pierwszym, 
drugi w ostatnim członie. Kierowane są 
4 osie, z tego trzy przez układ elektrohy-
drauliczny. Autobus mieści się w przewi-
dywanym niemieckim prawem promieniu 
skrętu 12,5 m i może bez większego trudu 
cofać. Do prowadzenia go wystarcza zwy-
kłe, autobusowe prawo jazdy. 

Przedstawiany jako „najdłuższy autobus 
świata” AutoTram powstał w wyniku pro-
gramu badawczego zainicjowanego przez 
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań 
Naukowych. Koncepcję opracował instytut 
Fraunhofer IVI z Drezna, a realizacją zajął 
się szereg fi rm i instytucji. Göppel, którego 
znak widnieje na przedzie, jest dostawcą 
zestawów złożonych z autobusu i przycze-
py, używanych w co najmniej kilkunastu 
niemieckich miastach. W roli holownika 
występują najczęściej autobusy MAN, jed-
nak Göppel zbudował również własny au-
tobus typu go4city, wykorzystujący silniki 
DAF. 

Szach i mat

W przyszłym roku będzie przyznawany 
autokarowy tytuł „Coach of the Year 2014”. 
Na wystawie pojawił się mocny kandydat 
do jego zdobycia. Setra ComfortClass 500 
ma interesującą, urozmaiconą sylwetkę, 
a jednocześnie niski współczynniki oporu 
powietrza, zaledwie 0,33. Wygięta w trapez 
linia pod oknami ma przypominać pierw-

Autobus-kabriolet? Czemu nie. W tym roku 
oferta pojazdów s�u��cych do zwiedzania 
miast by�a wyj�tkowo bogata. Producent tego 
Sprintera, holenderski Omnibus Trading oferuje 
równie� p�ywaj�cy Amphibus. 

Ukrai�ski LAZ przedstawi� 
autobus miejski na CNG. Obok 
sta� autokar Lemberg, oferowany 
mi�dzy innymi w Stanach 
Zjednoczonych.

Chi�skie firmy autobusowe bardzo powa�nie 
szykuj� si� do wej�cia na europejski rynek. 
King Long stworzy� w tym celu specjaln� ofert�, 
która obejmuje autobusy turystyczne, lokalne 
i miejskie ró�nej wielko�ci.
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Troszczą się o nie konstruktorzy 
pojazdów, oferując wciąż bardziej 
zaawansowane rozwiązania tech-
niczne, ale o dobrej widoczności 
powinniśmy pamiętać sami. Naj-
większy wpływ mają na nią właściwe 
oświetlenie i skuteczne wycieraczki. 

Żarówki Bosch Trucklight Maxlife
Na rynku dostępnych jest wiele żaró-
wek, dlatego podczas dokonywania 
wyboru powinniśmy zwracać uwa-
gę na kilka istotnych spraw. Przede 
wszystkim żarówka powinna mieć ho-
mologację, która jest wyznacznikiem 
jej jakości. W przypadku żarówek do 
ciężarówek istotnym parametrem jest 
odporność na wstrząsy. Uzyskuje się 

ją przez odpowiednio trwałe osadze-
nie żarnika oraz budowę blaszanej 
podstawy złożonej z kilku elementów. 
Precyzyjne osadzenie żarnika w bańce 
jest ważne również dlatego, że żarów-
ka umieszczona w reflektorze nadają-
cym kształt smugi światła na drodze 
powinna odpowiadać ustawieniom 
fabrycznym. Te cechy mają żarówki 
24 V Trucklight Maxlife z nowego pro-
gramu żarówek firmy Bosch. Co wię-
cej, żarówki Bosch charakteryzują się 
wydłużonym okresem eksploatacji. 
Uzyskano go poprzez odpowiednią 
konstrukcję żarnika i obróbkę cieplną 

drutu wolframowego podczas proce-
su produkcji żarówki oraz podwyższe-
nie ciśnienia gazu w bańce. Taka kon-
strukcja żarówki spełnia oczekiwania 
użytkowników dając większe natęże-
nie oświetlenia (ilość światła) przy 
zachowaniu wydłużonej trwałości. 
Żarówki programu Trucklight Maxlife 
(H1, H3, H4, H7) są dostępne do nie-
mal wszystkich typów reflektorów, co 
umożliwia zarządcom flot, punktom 
serwisowym i warsztatom korzysta-
nie z łatwiejszego systemu zamówień 
oraz lepszej organizacji systemu ma-
gazynowania i obsługi produktów.

Wycieraczki Bosch Twin i Aerotwin
Dla zapewnienia dobrej widoczności, 
szczególnie podczas jazdy w nocy, 
warto stosować wycieraczki wysokiej 
jakości. Bosch produkuje wycieraczki 
od 1926 roku i przez wszystkie te lata 
doprowadził ich konstrukcję do per-
fekcji. Dobra wycieraczka powinna 
zapewnić skuteczność oczyszczania 
szyby przez co najmniej pół roku, co 
odpowiada wykonaniu 125 tys. cykli. 
Fabryczne normy firmy Bosch wyma-
gają powtórzenia aż 500 tys. cykli, co 
odpowiada oczyszczeniu powierzchni 
równej 57 boiskom piłkarskim. 
Polecamy wycieraczki Bosch Twin, 
które w przeciwieństwie do zwykłych 
wycieraczek, mają pojedynczą szynę 
stabilizującą umieszczoną wewnątrz 
gumy dla długości wycieraczek  
od 400 do 700 mm. Taka konstrukcja 
zapobiega korozji szyny i powoduje 
równomierne przyleganie gumy do szy-
by. Wycieraczka typu Twin składa się  
z dwóch rodzajów gumy. Powierzch-
nia zbierająca wodę wykonana jest  

z twardej gumy pokrytej warstwą po-
ślizgową redukującą tarcie. Podczas 
pracy wycieraczki powierzchnia ta 
pochyla się pod ściśle określonym 
kątem, co zapewnia gumowy przegub 
wykonany z miękkiego kauczuku. Dla-
tego wycieraczki typu Twin pracują 
równo i bezszmerowo. Dzięki dobra-
niu odpowiednich składników mie-
szanki gumowej, wycieraczka Twin 
jest odporna na działanie promieni 
UV i ozonu.
Najwyższą klasę reprezentuje bez-
przegubowa wycieraczka Aerotwin,  
w której dwie sprężyste szyny stabi-
lizujące Evodium umieszczono we-
wnątrz gumy. Zaletą takiej konstrukcji 
jest wyjątkowo równomierny docisk 
powierzchni zbierającej do szyby, a jej 
żywotność jest dłuższa o 30%. 
Program wycieraczek Bosch Twin/Ae-
rotwin o długości od 400 do 1000 mm 
obejmuje 28 numerów zamówienio-
wych do samochodów ciężarowych, 
autobusów i pojazdów specjalnych. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim: 
dobra widoczność dzięki częściom Bosch 

W branży transportowej zasadniczą rolę, obok niezawodności 
pojazdu, odgrywa bezpieczeństwo jazdy. 
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Na testy w polskich miastach zostały 
wysłane dwa Solbusy Solcity SM12 
LNG. Jazdy nimi zakosztowali miesz-

kańcy Warszawy, Torunia, Gdyni, Olsztyna 
i Katowic. Autobusom towarzyszyła rucho-
ma stacja tankowania w kontenerze przewo-
żonym na naczepie, użyczona przez spółkę 
Gazprom Germania, która w tym projekcie 
ma być dostawcą zarówno paliwa, jak i nie-
zbędnej do tankowania infrastruktury.  

W termosie

Skroplony gaz ziemny (LNG – Liquifi ed 
Natural Gas) ma niemal identyczne wła-

ściwości, co sprężony gaz ziemny (CNG 
– Compressed Natural Gas). Skraplanie 
polega na schłodzeniu gazu do –160°C. 
Przedtem jest on dokładnie oczyszcza-
ny, głównie z wody i dwutlenku węgla. 
W rezultacie LNG jest bardzo czystym pa-
liwem. W 95% składa się z metanu. 

W procesie skraplania gaz zmniejsza 
swoją objętość 630 razy. Stąd bierze się 
jego kluczowa zaleta: w niedużym zbior-
niku można go zmieścić znacznie wię-
cej niż CNG. W testowych Solbusach są 
pojedyncze zbiorniki o objętości 330 l 
netto (czyli z uwzględnieniem podusz-
ki gazowej nad skroplonym metanem). 

Objętość brutto to 367 l. Umocowano je 
z tyłu nad silnikiem. Zajmują mało miej-
sca i na pierwszy rzut oka trudno odróż-
nić autobus na LNG od zwykłego, z silni-
kiem Diesla. 

Zbiornik LNG określany jest jako „su-
pertermos”. Izoluje schłodzone paliwo 
od otoczenia i vice versa. Jest bezpieczny, 
odporny zarówno na uszkodzenia me-
chaniczne, jak i płomienie. Inaczej niż 
w instalacji CNG, która z braku miejsca 
w pojazdach niskopodłogowych ma postać 
4 zbiorników zamontowanych na dachu, 
LNG nie zwiększa istotnie masy pojazdu 
ani jego wysokości.

Zag�szczony na pokuszenie
Ciek�y gaz ziemny mo�e by� konkurentem oleju nap�dowego. Solbus i Gazprom Germania 
stworzy�y okazj�, aby si� o tym przekona�.
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Autobusy na LNG spełniają bez trudu 
normę czystości spalin EEV i uwalniają 
użytkownika od obsługi stosowanych 
przy napędzie dieslowskim filtra DPF 
oraz systemu SCR, który wymaga uzu-
pełniania AdBlue. Ich dodatkową zaletą 
jest niski poziom wytwarzanego przez 
nie hałasu. Solbus stosuje rzędowe, sze-
ściocylindrowe silniki o zapłonie iskro-
wym Cummins ISLGeEV 320, przy po-
jemności 8,9 l osiągające moc 320 KM. 
Na świecie pracuje już 10 tys. takich 
jednostek. Współpracuje z nimi typowa, 
automatyczna skrzynia Voith D854.5. 
Pełen zbiornik zapewnia pojazdowi za-
sięg około 400 km. 

Pochodzenie metanu, z którego powsta-
je LNG może być dowolne. W grę wchodzi 
nie tylko gaz kopalny, ale również biogaz 
wyprodukowany np. w wyniku fermentacji 
śmieci, zaliczany do paliw odnawialnych. 
Fakt ten dodatkowo podnosi walory eko-
logiczne pojazdów na LNG. 

Ruchoma do 15

Solbus i Gazprom oferują rozwiązanie 
kompleksowe. Oddają użytkownikom au-
tobusy wraz z dogodnym sposobem tanko-
wania. Korzystanie z ruchomego zbiornika 
na naczepie opłaca się przy fl ocie liczącej 
klika pojazdów na LNG. Jeśli autobusów 
jest co najmniej 15, opłaca się zainwe-
stować w stację tankowania skroplonego 
gazu. Według Davida Greave z Gazpromu 
Germania to koszt od 400 tys. do 1 mln 
euro w zależności od wielkości stacji. Tak 
czy inaczej, dowóz gazu do stacji prawdo-
podobnie również będzie najwygodniejszy 
za pomocą cystern. Specjaliści zwracają 
uwagę, że na odległościach nie przekra-
czających 200 km transport skroplonego 
gazu samochodami jest z punktu widzenia 
kosztów i ekologii rozwiązaniem optymal-
nym, lepszym niż rurociąg. 

Tankowanie LNG zajmuje mniej więcej 
tyle samo czasu, co oleju napędowego. To 

kolejna przewaga tego paliwa nad sprężo-
nym gazem ziemnym, którego bez kosz-
townej infrastruktury nie można szybko 
zatankować. 

Sam autobus jest relatywnie tani w po-
równaniu z innymi pojazdami, wyposa-
żonymi w alternatywne źródła napędu, 
np. hybrydą. Michał Śliżak z Solbusa in-
formuje, że do ceny typowego autobusu 
z silnikiem wysokoprężnym, należy do-
dać w wypadku LNG około 60 tys. zł. 
Jednocześnie zwraca uwagę, że różnica ta 
zmniejszy się, gdy na rynku pojawią się 
autobusy z silnikami Euro 6, które z pew-
nością będą droższe od obecnych Euro 5. 

Z kolei każda podwyżka cen oleju napę-
dowego zwiększa atrakcyjność LNG jako 
paliwa. Jedynym zagrożeniem są ewentu-
alne obciążenia fi skalne, które negatywnie 
mogą wpłynąć na cenę gazu. Jest to zresztą 
zagrożenie dla rentowności stosowania nie 
tylko metanu w dowolnej postaci, ale rów-
nież propanu-butanu (LPG). 

Przej�ciowe trudno�ci?

Na pokładzie Solcity SM12 LNG zmie-
ści się 110 osób, w tym 31 na miejscach 
siedzących. Autobus nie jest zupełnie 
nową konstrukcją. Został zaprezento-
wany na kieleckich targach Transexpo 
w 2009 r. Jako pierwszy zainteresował się 
tym modelem Kraków, który chciał kupić 
31 sztuk. Niestety, dopuszczenie do ruchu 
nowatorskiej konstrukcji przedłużało się 
i do zawarcia kontraktu nie doszło. Na 
dodatek pod koniec kwietnia 2010 r. te-
stowy Solbus na LNG spłonął całkowicie 
w Bydgoszczy. Przyczyną pożaru było 
uszkodzenie hydraulicznego węża od 
napędu wentylatora, które nie miało nic 
wspólnego z rodzajem stosowanego pali-
wa. Spłonął cały autobus. Został po nim 
tylko szkielet i… nienaruszony zbiornik 
z gazem! Ten incydent i rezygnacja Kra-
kowa z zakupu autobusów nałożyły się na 
kłopoty z płynnością fi nansową fabryki. 
W lipcu 2010 r. Solbus ogłosił upadłość. 
Niemniej fi rma kontynuowała produkcję 
na bazie zamówień zbieranych przez jej 
przedstawiciela, konsorcjum Blue Line 
i Lider Trading z Łańcuta. 8 marca 2012 r.
w sądzie w Bydgoszczy doszło do gło-
sowania wierzycieli Fabryki Autobusów 
Solbus. Jednogłośnie opowiedzieli się za 
przyjęciem zaproponowanego układu, 
co stwarza fi rmie podstawy do kontynu-
owania działalności. Autobusy na LNG 
stały się jej nowym początkiem. Jak mówi 
David Greave, Solbus jest już ekspertem 
w tej dziedzinie. �

Micha� Kij, Jan Getter
Fot. Jan Getter, M. Kij

Zbiornik LNG w Solbusie ma 
obj�to�� 367 l brutto i zapewnia 
autobusowi zasi�g oko�o 400 km 
bez tankowania.

Kontener zbiornikowy z gazem i aparatur� do tankowania 
jest wygodnym rozwi�zaniem, je�li przedsi�biorstwo u�ywa 
nielicznych autobusów na skroplony metan. Dostarczanie gazu 
ci��arówk� pozwala unikn�� zale�no�ci od jednego dostawcy. 

Tankowanie LNG wymaga zachowania 
pewnych procedur bezpiecze�stwa, ale 
odbywa si� szybko.

Zarówno na zewn�trz, jak w �rodku 
gazowy Solbus wygl�da jak standardowy 
autobus z silnikiem Diesla.
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Scania Higer A30 jest przeznaczo-
na na krótkie i średnie dystanse. Po 
Touringu jest kolejnym modelem 

szwedzkiej marki, który ma zachęcać do-
brą jakością w atrakcyjnej cenie. 

„Zainteresowanie ze strony polskich 
przewoźników jest duże” – mówi Andrzej 
Jaworski, dyrektor sprzedaży autobusów 
w spółce Scania Polska. 

Grupa Mobilis interesuje się Scaniami 
od dawna. Jednak na ich zakup zdecydo-
wała się dopiero w 2011 r. Od razu zamó-
wiła 211 sztuk, co dało początek zawarciu 
strategicznego partnerstwa. 

Kontrakt stulecia

Autobusy Scania zostały kupione, aby 
zrealizować kontrakt na obsługę przewozu 
pasażerów z regionu Waterland do cen-
trum Amsterdamu. Zajmuje się tym spe-

cjalnie powołana w tym celu spółka EBS 
Transportation, która należy do Grupy 
Mobilis. 

„Nasza dziesięcioletnia umowa z mia-
stem Amsterdam ma wartość 500 mln 
euro, czyli ponad 2 mld złotych – zaznacza 
Eugeniusz Szymonik, prezes zarządu spół-
ki Mobilis. – To największy kontrakt usłu-
gowy, jaki obecnie podpisała jakakolwiek 
polska fi rma”. 

Mobilis jest własnością fi rmy Egged, 
największego przewoźnika w Izraelu 
i jednego z największych na świecie. Ma 
długoletnie, przekraczające ćwierć wieku 
tradycje w wykonywaniu przewozów pa-
sażerskich w kraju i za granicą. Dziś auto-
busy Mobilisa jeżdżą w Warszawie, Kra-
kowie i Bydgoszczy. W Toruniu fi rma ta 
obsługuje linie podmiejskie. Jest również 
właścicielem 10 spółek PKS z Mazowsza 
i Mazur. 

Umowa z Amsterdamem była prawdzi-
wym wyzwaniem. Postawiła przed kandy-
datami do jej zawarcia szereg warunków 
natury prawnej, organizacyjnej i technicz-
nej. Te ostatnie były wyjątkowo trudne. 

„Pojazdy musiały mieć dosłownie 
wszystko, co do tej pory wymyślono 
w technice autobusowej. Silniki musiały 
spełniać normę Euro 5 i EEV, a co istotne 
emisja CO2 nie mogła przekraczać 850 g/km.
Potrzebne były autobusy o różnej długo-
ści oraz przegubowe. W owym czasie taki 
asortyment tak ekologicznych pojazdów 
mogła zapewnić tylko Scania” – mówi Eu-
geniusz Szymonik. 

Wśród autobusów dla Amsterdamu są 
164 niskowejściowe Scanie OmniLink: 
36 sztuk 12-metrowych, 103 o długości 
12,7 m oraz 25 przegubowych, 18-metro-
wych. Mają 5-cylindrowe, 9-litrowe silniki 
oraz klasyczne mosty napędowe. Wyróż-

Holandia za�wiadcza
Grupa Mobilis og�osi�a wiosn� zawarcie strategicznego partnerstwa z firm� Scania. 
Zbieg�o si� to w czasie z polsk� premier� nowego modelu autobusu A30.

Baga�nik ma g�adk� pod�og� 
i jest na przestrza�. Mo�na w nim 
wygodnie poustawia� nawet 
du�e pakunki.

Fotele s� niezbyt du�e i ustawione do�� g�sto, przynajmniej 
w egzemplarzu przekazanym do testów polskim 
u�ytkownikom. W wyposa�eniu s� indywidualne nawiewy 
i lampki dla podró�nych.

Kierowca ma przed sob� �agodnie wygi�t� 
tablic� rozdzielcz�, która nie przeszkadza mu 
we wsiadaniu i wysiadaniu, np. gdy trzeba 
pasa�erowi pomóc wyj�� baga�.
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niają się wysokimi walorami ekologicz-
nymi i niskim zużyciem paliwa. Zostały 
wyprodukowane w polskiej fabryce Scanii, 
w Słupsku. Uznanie wyrażane przez pre-
zesa Grupy Mobilis dla autobusów Scanii 
jest tym cenniejsze, że spółka ma duże 
doświadczenie w eksploatacji pojazdów 
różnych marek i typów – tak nowych, jak 
używanych. Wraz ze Scaniami OmniLink 
służbę w Holandii rozpoczęło 47 autobu-
sów Scania Higer A30. 

Po okolicy i zamiejscowo

W tym samym czasie Grupa Mobilis 
odebrała pięć autokarów Scania Touring 
HD. Prowadzą przewozy na regularnych 
liniach, a podczas mistrzostw Euro 2012 
woziły kibiców. Nowy model A30 powstał 
w analogiczny sposób, jak Touring. Podwo-
zie i układ napędowy pochodzą ze Szwecji. 
Nadwozie produkuje chińska fi rma Higer. 

A30 jest propozycją skierowaną głównie 
do przedsiębiorstw PKS, choć nie tylko. 
Występuje w odmianach dwuosiowych 
o długości 12 i 13 m. Maksymalnie, w dłuż-
szym wariancie, może pomieścić na miej-
scach siedzących 59 pasażerów. Drzwi mogą 
być rozmieszczone wg schematu: 1-1-0 lub 
1-2-0. Oznacza to, że w tym drugim wypad-
ku środkowe drzwi są szerokie, dwuskrzy-
dłowe. Autobus może być przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych. Ba-
gażniki podpodłogowe osiągają pojemność 
do 8 m3. Na liście wyposażenia dodatko-
wego są między innymi składane siedzenia 
oraz tablice kierunkowe. 

Umieszczony wzdłużnie z tyłu silnik to 
znana, 5-cylidrowa jednostka o pojem-
ności 9 l. Osiąga moc od 250 do 360 KM. 
Do wyboru są warianty zgodne z Euro 6 
i EEV. Część z nich może być napędzana 

100-procentowym biodieslem. W ukła-
dzie przeniesienia napędu stosowane są 
8-biegowe, manualne skrzynki Scania 
z układem Comfortshift  lub 8- i 12-biego-
we Scania Opticruise, całkowicie zautoma-
tyzowane, bez pedału sprzęgła. Zarówno 
z ręcznymi, jak i zautomatyzowanymi 
skrzyniami współpracuje Scania Retar-
der. Na życzenie nabywcy montowana jest 
przekładnia automatyczna ZF Ecolife ze 
zintegrowanym retarderem. 

Jak widać, dobierając wyposażenie, 
można dostosować autobus do zróżnico-
wanych warunków eksploatacji, np. do 
jazdy w gęstym ruchu z częstymi przystan-
kami i wymianą pasażerów lub na długie 
trasy międzymiastowe, gdzie wsiada i wy-
siada się rzadziej, a poza miejscem dla lu-
dzi potrzebny jest również spory bagażnik. 
Na zachodzie model A30 oferowany jest 
również do przewozów szkolnych. 

Z estetyczną, spokojną sylwetką współ-
gra zaokrąglona tablica rozdzielcza oraz 
neutralne w wyrazie wnętrze wyposażone 
w półki na bagaż. W egzemplarzu prze-
znaczonym do wypróbowania przez po-
tencjalnych nabywców w Polsce znalazły 
się indywidualne nawiewy i lampki do 

Scania Higer A30

D�ugo�� (m) ............................................................................................................. 12 lub 13
Liczba miejsc siedz�cych ............................................................................. maksymalnie 59
Uk�ad drzwi ......................................................................................................1-1-0 lub 1-2-0
Pojemno�� baga�nika (m3) .............................................................................................. do 8
Silnik ................................................................................................................................ DC9
Liczba cylindrów ................................................................................................................... 5
Pojemno�� (dm3) .................................................................................................................. 9
Moc (KM) .............................. diesel EEV: 280, 320, 360; diesel Euro 6: 250, 280, 320, 360;
  .....................................................biodiesel EEV: 280, 320, 360; biodiesel Euro 6: 250, 280
Skrzynie biegów............ manualna 8-biegowa Scania z Comfortshift ze Scania Retarderem
  .................. zautomatyzowana 8- lub 12-biegowa Scania Opticruise ze Scania Retarderem
  .......................................................automatyczna ZF Ecolife ze zintegrowanym retarderem

czytania oraz przyciski „stop” służące do 
przekazania kierowcy sygnału, że chce się 
wysiąść na przystanku na żądanie. 

W gamie autobusów Scanii nowy model 
pełni funkcję nieskomplikowanego, a przez 
to łatwego w obsłudze i trwałego, wieloza-
daniowego pojazdu. Oczywiście może ko-
rzystać z sieci obsługi Scanii we wszystkich 
krajach. Poza Holandią, A30 można już 
spotkać u klientów między innymi w Szwe-
cji, Wielkiej Brytanii i Francji. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij

Strategiczne partnerstwo Grupy Mobilis 
i Scanii oparte jest na mocnych podstawach. 
Najwi�kszy obecnie kontrakt Mobilisa 
realizowany jest w przewa�aj�cej mierze za 
pomoc� 211 autobusów szwedzkiej marki.
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O ferta krajowych producentów jest bo-
gata, a konkurują z nią pojazdy impor-
towane: nowe i używane. Największą 

część rynku stanowią autobusy do ruchu lo-
kalnego z maksymalną, możliwą do zainsta-
lowania liczbą miejsc. Pasażer równa się bilet 
i przewoźnicy przedkładają zagęszczenie fo-
teli nad komfort jazdy. Do wyjątków należą 
sytuacje, gdy wygoda ma priorytet. 

Skrócone i rozci�gni�te

Typowy minibus powstaje na podwoziu 
samochodu dostawczego. To niedrogie, 

ale nie zawsze wystarczające rozwiązanie. 
Wielu użytkowników podziela naiwną 
wiarę, że „jeszcze jedna osoba zawsze się 
zmieści”. Powoduje to, że nośność podwo-
zia jest notorycznie przekraczana. 

Problemem nie jest tylko wytrzymałość 
podwozia, ale nieprzewidywalne zacho-
wanie się przeciążonego pojazdu na dro-
dze oraz malejąca skuteczność układu ha-
mulcowego, stale pracującego pod dużym 
obciążeniem. Jednocześnie wzrasta zuży-
cie paliwa, a trwałość układu napędowego 
obniża się. Najpopularniejsze w Polsce au-
tobusy na podwoziach Mercedesa Sprin-

tera są homologowane na dmc nawet 5,5 t,
a mimo to nie zawsze są w stanie spro-
stać obciążeniu pasażerami. Aby pozostać 
w zgodzie z wymogami bezpieczeństwa 
i przepisami, można wybrać większy po-
jazd np. Iveco Daily, które osiąga maksy-
malnie 7,2 t lub 7,5-tonowego Mercedesa 
Vario. Koszt zakupu wzrasta, ale może się 
okazać, że pojazd dłużej i lepiej posłuży. 

Alternatywą są autobusy na podwoziach 
małych ciężarówek japońskich: Isuzu, Mit-
subishi, rzadziej Nissana. Do nas docierają 
najczęściej w postaci gotowych pojazdów, 
produkowanych przez fi rmy tureckie. Nie-

Sprinter City 65 oferowany jako fabryczny, 
ma�y autobus Mercedesa. Z przodu jest niskie wej�cie 
z ramp� dla wózka. Ma 30 miejsc i dmc 5,65 t.

Liczy si� liczba
Minibusy na trwa�e wpisa�y si� w krajobraz polskich dworców. 
Pytanie nie brzmi ju�: „czy kupi� ma�y autobus”, ale „jaki kupi�?”

Kapena Urby ma 41 miejsc, w tym od 10 do 15 siedz�cych. Miejsce kierowcy jest podobne, jak w standardowym Daily. 
Z ty�u jest niskie wej�cie z ramp� i platform� dla wózka. Masa ca�kowita wynosi 7,2 t.
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które modele poza dużą pojemnością pa-
sażerską, oferują również spore bagażniki. 
Nadają się w związku z tym do dłuższych 
wyjazdów międzymiastowych. Manka-
mentem jest typowo ciężarowe zawiesze-
nie i wysoko położony środek ciężkości, 
co negatywnie wpływa na komfort jazdy. 
Do zalet tureckich autobusów należy na-
tomiast zwrotność oraz trwałość układu 
napędowego. 

Znikły z rynku małe autobusy, które 
korzystały z własnych podwozi. Ich do-
stawcą był Autosan. Obecne małe auto-
busy sanockiej fabryki budowane są na 
podwoziach Mercedesa Vario. Firma ofe-
ruje w tym segmencie tylko model Wetlina 
w wersji miejskiej i międzymiastowej. 

Karol Szadkowski, specjalista ds. handlowych AMZ – Kutno

Przed zamówieniem zabudowy autobusowej nale�y upewni� si�, czy 
ma ona homologacj�. Gwarantuje to, �e samochód zostanie zbudo-
wany zgodnie z przepisami dotycz�cymi bezpiecze�stwa, co w przy-
padku transportu osób jest najwa�niejsze, i daje pe�n� gwarancj� 
producenta pojazdu. Wszystkie elementy u�yte do budowy pojazdu, 
który posiada homologacj�, zosta�y odpowiednio przebadane, g�ów-
nie chodzi tu o zastosowane fotele. Warto na to zwróci� uwag�. Nie-
które firmy stosuj� fotele importowane np. z Turcji czy Chin, które nie 
przesz�y �adnych bada� i nie wiadomo, jak si� zachowaj� w momen-

cie wypadku. Istotne s� w tym przypadku: sposób mocowania foteli i materia�y u�yte do 
ich produkcji.
Oprócz bezpiecze�stwa, warto równie� zadba� o komfort kierowcy i pasa�erów. My 
swoim klientom polecamy ogrzewanie niezale�ne i klimatyzacj�. Warto te� zamontowa� 
drzwi elektryczne. Gdy autobus podjedzie na przystanek, kierowca mo�e je otworzy�, co 
poprawia komfort jego pracy i podró�uj�cych osób. To du�o lepsze rozwi�zanie ni� np. 
drzwi przesuwne, które s� dosy� ci��kie i zazwyczaj otwierane przez pasa�erów.

Autosan Wetlina oferowany jest 
w odmianie mi�dzymiastowej i miejskiej. 
Sanok zabudowuje w�asne nadwozia 
na podwoziach Mercedesa Vario.

Minibus Auto-Cuby na podwoziu 
Mercedesa. Firma oferuje warianty dwu-
paliwowe na metan i benzyn�, bazuj�ce 
na seryjnym Sprinterze NGT.

Delta Junior na podwoziu Iveco Daily 65 
przeznaczona do d�u�szych wyjazdów. 
Cho� niedu�a, wyposa�ona jest w baga�nik 
pod pod�og� oraz z ty�u, pod siedzeniami.

WOGIS Sp. z o.o.
ul. Makuszy�skiego 4

31-752 Kraków
phone/fax +48 12 641 91 33 

mobile +48 608 401 201
www.wogis.pl

Niezawodne, bezpieczne i przyjazne �rodowisku 
ogrzewanie dla pojazdów kempingowych.
Idealne rozwi�zanie dla samochodów serwiso-
wych i specjalistycznych oraz do ogrzewania ka-
bin samochodów ci��arowych.

� 2400 W mocy grzewczej
� Niskie zu�ycie energii elektrycznej
� Zasilanie LPG – d�ugotrwa�a eksploatacja 
 bez konieczno�ci serwisu
� Elastyczne mo�liwo�ci zabudowy 
� Dost�pne tak�e w wersji dla gazu ziemnego

Ogrzewanie Trumatic E 2400
Kompaktowe – elastyczny monta�

PRZYJEMNE CIEP�O?
ZGODNIE Z �YCZENIEM

25 
LAT

ogrzewania 
kamperów

O
K
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Andrzej Klukowski, mened�er ds. sprzeda�y i marketingu, CMS Auto

Podczas wyboru zabudowy autobusowej warto zastanowi� si�, ile osób chce si� przewozi�. Wi�kszo�� pojazdów po-
zwala na stworzenie od 19 do 22 miejsc siedz�cych + miejsce kierowcy. Kolejnym wa�nym punktem jest rodzaj przewo-
zów, jakie b�dzie si� wykonywa�: turystyczne (w tym na terenie kraju czy za grani�) czy liniowe. Od tego b�dzie zale-
�a�o wyposa�enie autobusu i jego masa ca�kowita, co jest istotne przy realizacji tras liniowych. W przypadku przewozów 
turystycznych, je�eli autobus b�dzie obs�ugiwa� wyjazdy zagraniczne, powinien by� wyposa�ony w dwie klimatyzacje: 
dachow� oraz dodatkow� z przodu. Dwa niezale�ne urz�dzenia ch�odz�ce zagwarantuj� komfort podczas podró�y 
w razie awarii jednego z nich. Jest to szczególnie istotne w przypadku kursów na po�udnie Europy. 
Wa�ny jest równie� odpowiedni wybór przeszklenia. W tym przypadku polecamy naszym klientom podwójne termoizolacyjne 
lub szyby podwójne panoramiczne. Dzi�ki temu rozwi�zaniu poprawia si� komfort podró�owania, do wn�trza nie przedostaje 
si� ani zimno, ani ciep�o z zewn�trz, pasa�erowie mog� swobodnie podziwia� widoki, a autobus ma ciekawszy wygl�d.

Kolejnym elementem, który nale�y dopasowa� do specyfiki przewozów s� fotele. Im d�u�sze trasy autobus b�dzie pokonywa�, tym 
standard siedze� powinien by� wy�szy. Przy krótkich dystansach mniej wa�ny jest komfort podró�owania, a bardziej istotna staje si� 
swoboda poruszania wewn�trz autobusu, poniewa� dochodzi do cz�stej wymiany pasa�erów. Istotn� kwesti� w przewozach jest równie� 
wej�cie do autobusu. Oferujemy cztery warianty do wyboru: drzwi boczne przesuwne, drzwi pasa�era manualne, drzwi pasa�era elek-
tryczne oraz podwójne drzwi elektryczne za s�upkiem B – to rozwi�zanie jest idealne dla wersji miejskich.
Je�eli planujemy przewozy turystyczne, trzeba równie� pomy�le� o dodatkowym miejscu na baga�e podró�nych. Dla klientów chc�cych 
mie� tak� mo�liwo�� proponujemy obni�ony kufer tylny.

BMC Levend XL ma zaledwie 5,54 m, ale mo�e zabra� na pok�ad 
27 osób, w tym 17 na miejscach siedz�cych. Nap�dzany jest 
silnikiem Nissana o mocy 100 KM i ma mas� ca�kowit� 5,5 t.

Zabudowa AMZ – Kutno na podwoziu VW Craftera to przyk�ad 
autobusu na trasy turystyczne. Elektryczne drzwi s� otwierane 
automatycznie przez kierowc�.

Turecka Temsa Prestij przy masie ca�kowitej 7,2 t 
i d�ugo�ci 7 m ma 27 miejsc siedz�cych. Nap�dzana 
jest silnikiem Mitsubishi. 

Drzwi przesuwne za s�upkiem B to jedno z rozwi�za� stosowanych w miniautobusach. 
Wej�cie do �rodka u�atwia rozk�adany stopie�.

minibusy są oferowane przez dilerów sa-
mochodów dostawczych. W ten sposób 
można zaopatrzyć się w kilkunastoosobo-
wego Opla Movano czy Fiata Ducato. Sa-
mochody te są wyposażone w standardowe, 
odsuwane drzwi boczne, co powoduje, że 
w ruchu liniowym będą niepraktyczne. Jed-
nak gdy trzeba wozić dzieci, pracowników 
czy gości hotelowych z punku A do B okażą 
się w wielu wypadkach wystarczające. 

wytrzymują trudów eksploatacji. Niemniej 
miejskie warianty minibusów na bazie np. 
Mercedesa Sprintera również są oferowane 
przez polskich producentów zabudów. 

Oczywiście są sytuacje, gdy kupno nie-
dużego, kilkunastoosobowego pojazdu 
jest uzasadnione. Na przykład gdy dość 
dokładnie określone jest przeznaczenie 
autobusu i liczba podróżnych, którzy będą 
z niego korzystać. Zdarza się, że gotowe 

Konkurencyjne pojazdy na podwoziach 
Iveco dostarcza słupska Kapena. W zależ-
ności od dmc wybranego podwozia, różnią 
się liczbą miejsc. 

Małe autobusy miejskie są budowane nie-
mal wyłącznie na podwoziach najcięższych 
wariantów dużych samochodów dostaw-
czych. Zmienne, trudne do przewidzenia ob-
ciążenie przy dużej liczbie miejsc stojących 
powoduje, że lżejsze pojazdy na ogół nie 
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Piotr Le�niak, dyrektor ds. marketingu Automet

Ka�dy zamawiaj�cy zabudow� autobusow� musi wiedzie�, jakiego ro-
dzaju przewozy b�dzie wykonywa� i na tej podstawie dobra� odpowied-
nie wyposa�enie. Je�eli planuje d�u�sze trasy, zalecamy klimatyzacj� 
z tunelami, w zale�no�ci od potrzeb mo�e by� centralna lub komfor-
towa, sterowana indywidualnie. Oferujemy równie� fotele sztywne 
i z uchylnymi oparciami – dedykowane raczej na d�u�sze trasy. Tak samo 
jest w przypadku szyb. Na krótszych odcinkach mog� wystarczy� poje-
dyncze szyby, na d�u�sze zalecamy termoizolowane, podwójne. Klienci 
maj� ok. 50 opcji wyposa�enia do wyboru, z których 14 jest zamawia-
nych standardowo. Ka�dy autobus musi mie� na wyposa�eniu to, czego 
wymaga homologacja, czyli np. przegrod� za kierowc� czy szyberdach, 

który jest równie� wyj�ciem bezpiecze�stwa i inne elementy wyposa�enia standard.
Zamawiaj�c autobus, na pewno nie nale�y oszcz�dza� na materia�ach wyko�czenio-
wych. Ta�sze szybko si� zu�ywaj�. Dro�sze, nawet po 5 latach, po wyczyszczeniu wy-
gl�daj� jak nowe. W zasadzie do standardu nale�y klimatyzacja dla pasa�erów, rzadko 
si� zdarza, �eby klient jej nie zamówi�. W zale�no�ci od tego, jaki chcemy zapewni� 
komfort kierowcy i pasa�erom, warto zastanowi� si� nad ogrzewaniem postojowym. My 
zalecamy takie wyposa�enie. W czasie postojów i przystanków mamy mo�liwo�� do-
grzania autobusu. Przy niskich temperaturach na zewn�trz, samym silnikiem nie by�oby 
to mo�liwe. Wtedy sprawdza si� znakomicie ogrzewanie niezale�ne.

Autobus turystyczny musi zapewni� miejsce 
na przewóz baga�u. Rozwi�zaniem jest kufer 
pod siedzeniami z zag��bieniem w pod�odze, 
oferowany m.in. przez CMS Auto.

Wn�trze autobusu zbudowanego przez firm� 
Automet dostosowano do obs�ugi d�u�szych tras. 
Indywidualnie sterowana klimatyzacja i odchylane 
fotele maj� zapewni� komfort podró�nym.

Skromnie czy nie?

Działający w Polsce producenci zabudów 
są w stanie spełnić każde życzenie nabywcy. 
Bazą dla minibusów są nadwozia furgo-
nowe, zwykle w najdłuższym, przewidzia-
nym przez fabrykę wariancie. Wycinane są 
otwory na okna oraz modyfi kowane otwory 
drzwiowe. Często likwidowane są boczne 
drzwi przesuwane, aby zrobić więcej miej-
sca dla foteli. Niekiedy pojazd wyposaża się 
w automatyczne drzwi dla pasażerów. 

Wewnątrz montowana jest podłoga 
i fotele. Ich standard zależy od kupującego. 
Siedzenia w mikrobusach są na ogół mniej-
sze, lżejsze i gęściej ustawione niż w dużych 
autobusach. Wyjątkiem są minibusy o wy-
raźnie luksusowym charakterze. W typo-
wej zabudowie są również półki bagażowe 
z zamontowanymi nawiewami i indywidu-
alnymi lampkami dla podróżnych. Jakość 
zastosowanej tapicerki oraz jej kolorystyka 
zależą od nabywcy. Do standardu w obecnej 
dobie należy klimatyzacja, rzadziej zaś do-
datkowe ogrzewanie, niezależne od silnika. 

Mikrobusy przystosowane konstrukcyjnie 
do obsługi niezbyt długich, lokalnych tras 

mają na pokładzie tylko to, co niezbędne, 
a drzwi wejściowe pasażerowie najczęściej 
muszą zamykać za sobą sami. Na wyższy 
standard można liczyć w pojazdach przezna-
czonych do ruchu turystycznego. Zdarza się, 
że poza wygodniejszymi, rzadziej rozmiesz-
czonymi fotelami producent przewiduje 
bagażniki podpodłogowe. Częściej jednak 
w minibusach korzysta się z bagażników mo-
cowanych pionowo do tylnej ściany nadwozia.

Sposobów aranżacji wnętrza jest wiele. 
Najbardziej luksusowe minibusy są odpo-
wiednikami limuzyn, a czasem pełnią rolę 
intymnych, ruchomych pomieszczeń kon-
ferencyjnych. 

W ubiegłym roku pojawiły się propozy-
cje, które dają możliwość wyboru nie tylko 
odnośnie formy i wyposażenia nadwozia, 
ale również źródła napędu. Obok trady-
cyjnych, dieslowskich, oferowane są po-
jazdy zasilane CNG, a mówiąc dokładniej 
dwupaliwowo. Gdy gaz się skończy, można 
kontynuować jazdę na benzynie. 

Jak widać, minibus może być oszczędny 
na wiele sposobów. �

Micha� Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

W porównaniu z analogiczn� wersj� diesla, 
Volvo 7900 Hybrid zu�ywa 39% mniej paliwa, 
a przy tym emituje o po�ow� mniej tlenku azotu 
i cz�stek sta�ych. Jednocze�nie jego masa w�a-
sna jest ni�sza o 500 kg, co oznacza, �e mo�e 
zabra� siedmiu pasa�erów wi�cej ni� jego odpo-
wiednik z nap�dem diesla. 

W 2013 r. zadebiutuje na rynku autobus prze-
gubowy Volvo 7900 Hybrid. 18-metrowy autobus 
b�dzie w stanie przewie	� co najmniej 150 pa-
sa�erów. Jak zapewnia producent, b�dzie równie 
oszcz�dny jak wersja 12-metrowa. 

Za wyj�tkiem uk�adu nap�dowego, Volvo 7900 
Hybrid jest zbudowany z tych samych standardo-
wych komponentów, co pozosta�e autobusy miej-
skie z serii Volvo 7900. U�atwia to serwisowanie, 
naprawy oraz wymian� cz��ci, a tak�e oznacza 
krótszy czas sp�dzony w warsztacie. Nadwozie 
sk�ada si� g�ównie z aluminium i w�ókna szklane-
go, co zapewnia nisk� mas� w�asn� i w zwi�zku 
z tym równie� mniejsze zu�ycie paliwa, a przy 
tym wi�cej miejsca dla pasa�erów. 

Jeszcze tej jesieni w ofercie Volvo Bus pojawi 
si� kilka nowo�ci, które pomog� bardziej obni-
�y� rachunki za paliwo. Jednym z nich jest nowo 
opracowany elektryczny mechanizm otwierania 
i zamykania drzwi, który zmniejsza zu�ycie pali-
wa o kilka procent. Kolejnym jest Volvo Bus Tele-
matics, który nale�y do wyposa�enia standardo-
wego ka�dego autobusu hybrydowego. 

Volvo pracuje równocze�nie nad hybryd� 
typu plug-in, w której akumulatory s� �adowane 
za pomoc� sieci zasilaj�cej. Technologia ta, po-
zwalaj�ca zaoszcz�dzi� do 60% energii, zostanie 
przetestowana w Göteborgu wiosn� 2013 r. Auto-
busy Volvo zasilane wy��cznie pr�dem je�d�� ju� 
w Chinach, w Kanadzie trwaj� testy. �

Fot. Volvo

Czas hybryd

Do tej pory Volvo sprzeda�o 
ponad 800 autobusów 
hybrydowych. Dane zebrane 
podczas testów drogowych 
pokazuj�, i� technologia Volvo 
gwarantuje niskie zu�ycie paliwa 
i wysok� niezawodno��.
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AMZ Kutno

8+1 16+1 >17 9/10 m 12 m

Auto-Boss

8+1

Auto Cuby  

VIP 8+1 16+1 >17 Minibus MIDIMINI

Auto Zabudowy Olsztyn

8+1

Automet 

16+1 >17 Minibus MIDIMINIdo 10 m

Autosan

Minibus 9/10 m 12 m 18 m do 10 m 12/13 m

BMB

8+1

BMC

MIDIMINIdo 10 m MAXI

Busprestige

VIP 8+1 16+1 >17

Carpol 

VIP 8+1 16+1 >17

Carruso

Minibus>17

CMS Auto

VIP 8+1 16+1 >17

D.A.C

8+1

DPR

8+1

EuroBus

>17

Gruau

VIP Minibus 9/10 m MINI8+1 16+1 >17

Guleryuz

8+1 16+1 >17

Hitbus

8+1 16+1 >17

Isuzu

Minibus MINIdo 10 m

Kapena - Irisbus

MIDIMINI MAXI MEGA

16+1 >17 Minibus 9/10 m 12 m 18 m do 10 m 12/13 m

MAN

9/10 m 12 m 15 m 18 m MAXI MEGA12/13 m

Martex

VIP 8+1 16+1 >17

MAZ

9/10 m 12 m 18 m

MCC 

VIP 8+1 16+1 >17

Mercedes
9/10 m 12 m 15 m 18 m

MIDI MAXI MEGA

Minibus

Mercus

>17

Nadwozia Auto Boss

8+1

Neoplan

MAXI MEGA

Otokar

Minibus 9/10 m MIDIMINIdo 10 m 12/13 m

Pi�a Bus Service

8+1 16+1 >17

Pol-Moder

8+1 16+1 >17

Polster 

VIP 8+1 16+1 >17

Setra

12 m 15 m 18 m MIDI MAXI MEGA12/13 m

Scania

VIP >17 12 m 15 m 18 m MAXI MEGA12/13 m

Solaris 

16+1 >17 9/10 m 12 m 15 m 18 m

MIDIMINI

do 10 m

MAXI

12/13 m

Solbus

18 m12 m9/10 m MIDIdo 10 m

SOR 

>17 9/10 m 12 m 18 m MIDIdo 10 m 12/13 m

Tedom

12 m 18 m 12/13 m

Temsa

9/10 m 12 m MIDIMINI MAXI

Volvo

12 m 18 m MAXI MEGA12/13 m

VDL 
VIP 8+1 16+1 >17 Minibus 9/10 m 12 m 15 m

MIDIMINI12/13 m

Wiktom 

8+1 16+1 >17

PRZEGL�D: BUSY, AUTOBUSY, ZABUDOWY PASA�ERSKIEPRZEGL�D: BUSY, AUTOBUSY, ZABUDOWY PASA�ERSKIE

 FIRMA 
ZAKRES US�UG

 FIRMA 
ZAKRES US�UG

ZABUDOWY MIEJSKIE TURYSTYCZNE 

MIĘDZYMIASTOWE

VIP

8+1

16+1

>17

Minibus

9/10 m

18 m

MIDI

MINI

do 10 m

MAXI

MEGA

12/13 m

BUSY, AUTOBUSY, ZABUDOWY PASAŻERSKIE

15 m

12 m
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Po raz pierwszy w seg-
mencie opon do autobu-
sów fi rma Continental 

wprowadza kompletną ofertę 
opon dla konkretnej grupy 
docelowej. Opracowano je 
specjalnie z myślą o bezpie-
czeństwie i komforcie pasaże-
rów. Zróżnicowane warunki 
użytkowania opon w transpor-
cie pasażerskim i towarów wy-
magają dostosowania wszyst-
kich ich parametrów do 
odpowiednich potrzeb. Dlate-
go w trakcie opracowywania 
opon nowej generacji zmienio-
no praktycznie wszystko. Inży-
nierowie udoskonalili zarówno 
wzór bieżnika, jak i mieszankę 
gumową, konstrukcję opasa-
nia, osnowy i stopki. W efekcie 
opory toczenia poszczegól-
nych rodzajów opon, np. opo-
ny naczepowej Conti EcoPlus 
HT3, udało się ograniczyć do 
niespełna 4 kg/t, co oznacza, 
że osiągnęły one klasę A efek-
tywności energetycznej na 
unijnej etykiecie opon. Dzięki 
dopracowanemu karkasowi 
zwiększono trwałość opony, 
a tym samym jej zdolność do 
bieżnikowania.

Opony autobusowe w sprze-
daży pojawią się w drugim 
kwartale 2013 r. Opony Conti 
Coach, Conti CityPlus i Con-

ti Urban opracowano z myślą 
o wysokim poziomie bezpie-
czeństwa i ekonomii. Nowa 
konstrukcja bieżnika z głę-
bokimi lamelami umożliwia 
znaczne wydłużenie przebie-
gów przy wysokim poziomie 
komfortu i najlepszej przy-
czepności przez cały okres 
eksploatacji opony, w szczegól-
ności na mokrej nawierzchni. 
Innowacje w dziedzinie ma-
teriałów znacznie ograniczyły 
opory toczenia w porównaniu 
z ostatnią generacją. 

Conti CityPlus to całko-
wicie nowa seria opon, która 
została skonfi gurowana pod 
kątem szczególnych wyma-
gań regionalnego transportu 
pasażerskiego. Podczas ich 
opracowywania skupiono się 
na ograniczeniu zużycia przy 
najwyższym poziomie bezpie-
czeństwa i ekonomii. 

Opony Continental trzeciej 
generacji dla transportu pa-
sażerskiego, podobnie jak ich 
odpowiedniki w transporcie 
towarowym, zoptymalizowa-
no pod kątem jak najwięk-
szych korzyści dla klienta 
i zaprojektowano tak, by 
znacznie podnieść poziom 
efektywności w transporcie 
pasażerskim. �

Fot. Continental

Marathon Coach jest 
oponą całoroczną do 
montażu na dowolnej 

osi. Charakteryzuje się wyjąt-
kową asymetryczną konstruk-
cją, dzięki której uzyskuje do-
bre parametry zużycia i długie 
przebiegi przy zachowaniu 
wysokiego poziomu komfortu. 
Nierównomierne zużycie jest 
poważnym problemem w no-
woczesnych autokarach, który 
skraca żywotność ogumienia. 
Asymetryczna konstrukcja 
opracowana przez Goodyeara 
specjalnie dla opon Marathon 
Coach rozwiązuje ten problem.

Ultra Grip Coach to opo-
na zimowa o udoskonalonych 
parametrach trakcji na śniegu. 
Konstrukcja bieżnika zapew-
nia nie tylko dobrą przyczep-
ność, lecz także niski poziom 
emitowanego hałasu, a tym 
samym wyższy komfort jazdy. 

Linia opon Goodyear Coach 
wyróżnia się połączeniem sze-
regu technologii pod wspólną 
nazwą TravelMax. W skład 
tych rozwiązań wchodzi mie-
szanka bieżnika Silefex, asy-

metryczny wzór bieżnika i no-
woczesna konstrukcja osnowy. 
TravelMax jest jednym z  naj-
ważniejszych elementów wpły-
wających na parametry tych 
opon. Inną zaletą obu mo-
deli jest zwiększona nośność 
w rozmiarze 295/80R22,5, 
dzięki której opona uzyskuje 
w tym zakresie wskaźnik 154, 
co oznacza 3750 kg nośności. 

Zanim opony trafi ły na 
rynek, Goodyear testował 
ogumienie Marathon Coach 
u  klientów przez prawie dwa 
lata. Testy prowadziło sześć 
różnych europejskich przedsię-
biorstw autokarowych, a łącz-
nie uczestniczyło w nich 28 
pojazdów. 

„Opony Marathon Coach 
dają imponujące efekty pod 
względem kosztu transportu 
na kilometr oraz równomier-
nego zużycia. Testowaliśmy je 
przez półtora roku we wszyst-
kich naszych autokarach. Asy-
metryczna konstrukcja bardzo 
korzystnie wpływa na zużycie 
opony. Wcześniej stosowane 
opony zużywały się głównie 
po zewnętrznej stronie, nato-
miast Marathon Coach zuży-
wają się równomiernie, co wy-
dłuża przebiegi, a tym samym 
zwiększa efektywność kosztową 
opony. Wszyscy moi kierowcy 
potwierdzają, że poziom hałasu 
opony jest bardzo niski, a jazda 
bardziej komfortowa, niż na ja-
kichkolwiek innych oponach, 
które stosowaliśmy” – zapew-
nia Ad Bruintjes, właściciel fi r-
my Royal Coach Travel. 

Opony Goodyear Mara-
thon Coach i Ultra Grip Co-
ach są dostępne w rozmiarach 
295/80R22,5 i 315/80R22,5. �

Fot. Goodyear

Zró�nicowane 
wedle 
potrzeb
Continental 
wprowadza now� 
generacj� opon 
do wszystkich 
rodzajów transportu. 
Na pocz�tek na 
rynku zadebiutuj� 
opony przeznaczone 
do autobusów.

Specjalnie 
dla autokarów
Goodyear wprowadza na rynek opony 
przeznaczone specjalnie do autokarów: 
Marathon Coach do monta�u na wszystkich 
osiach oraz zimow� Ultra Grip Coach 
na o� nap�dow�.  

PRZEGL�D: BUSY, AUTOBUSY, ZABUDOWY PASA�ERSKIE
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Przegl�d opon autobusowych

 Barum
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

BC 31 275/70R22,5

 Bridgestone
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

R192 305/70R19,5; 11R22,5; 12R22,5; 275/70R22,5 
295/80R22,5; 305/70R22,5

 Continental
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

HSU 295/80R22,5 

HSU 1 275/70R22,5; 305/70R22,5; 11 R22,5

HSU 1M+S 275/70R22,5

O� nap�dowa

HDU 1 385/55R22,5

 Dunlop
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

SP 372 City 11R22,5 (SP 321 City); 245/70; R19,5275/70
R22,5295/80; R22,5315/60; R22,5

SP 472 City 275/70R22,5

HSU 1M+S 275/70R22,5

O� nap�dowa

HDU 1 385/55R22,5

Transport regionalny i długodystansowy
Wszystkie pozycje

M788 275/70R22,5; 295/80R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

O� nap�dowa

GREATEC 
R173

435/45R22,5; 455/45R22,5

Transport regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

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

BF 15 315/70R22,5 

Transport regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

HSR 11 R22,512 R22,5

HSR 1 285/70R19,5; 275/70R22,5

HSR 2 315/80R22,5; 295/80R22,5

HSL 1
ECO-PLUS

315/80R22,5

HSL 2 
ECO-PLUS

295/80R22,5

O� nap�dowa

HDL 1
ECO-PLUS

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

HDL 2
ECO-PLUS

315/80R22,5

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

Transport regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

Dunlop 
SP 344

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

Dunlop 
SP 444

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

HSR 2 315/80R22,5; 295/80R22,5

HSL 1
ECO-PLUS

315/80R22,5

HSL 2 
ECO-PLUS

295/80R22,5

O� nap�dowa

HDL 1
ECO-PLUS

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

HDL 2
ECO-PLUS

315/80R22,5

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

 Goodyear
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

UrbanMax 
MCA

11R22,5 (Urban MCS); 245/70R19,5265/70R19,5; 
275/70R22,5 (równie� MCD traction); 295/80R22,5; 
305/70R22,5 (Urban MCS); 315/60R22,5

Transport regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

Maraton 
Coach

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

Ultra Grip 
Coach

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

Marathon 
LHS II

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

Marathon 
LHD II

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

 Kormoran
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

Kormoran C 275/70R22,5; 295/80R22,5

Transport regionalny
Nazwa Rozmiar

O� prowadz�ca (F) oraz opony uniwersalne (U)

Kormoran
F i U

295/80 R 22,5; 10R22,5; 11R22,5

Transport regionalny
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

XZE2+ 295/80R22,5

O� nap�dowa

X Coach XD 295/80R22,5

XDA 4 315/80R22,5

Transport długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

X CoachXZ 295/80R22,5

X Coach
HL Z 

295/80R22,5 

O� nap�dowa

X CoachXD 295/80R22,5

XDA 4 315/80R22,5

 Michelin
Transport miejski

Wszystkie pozycje

Nazwa Rozmiar

XZU 305/70R19,5; 315/60R22,5

XZU 2T 305/70R22,5; 12 R22,5

XZU 3
(X InCity)

11 R22,5

X InCity
XZU 3 

275/70R22,5; 295/80R22,5

X One XDU 455/45R22,5; 495/45R22,5

Transport regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

FH88 295/80R22,5

FR:01 295/80R22,5

O� nap�dowa

TH88 295/80R22,5

TR:01 295/80R22,5

Transport regionalny i długodystansowy
Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

Avant A3 
PLUS

12R22,5

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

O� prowadz�ca

Avant 
PLUS

10R22,5

Comet Plus 8,5R17,5; 9,5R17,5

O� nap�dowa

O3 PLUS 12R22,5

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

Tamar Plus 8,5R17,5; 9,5R17,5

Orjak S 12,00R20 TT

 Pirelli
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

MC85 275/70R22,5 

MC88 m+s 275/70R22,5

 Sava
Transport miejski

Nazwa Rozmiar

Wszystkie pozycje

City U4 275/70R22,5; 295/80R22,5
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Tachograf jest jednym z najważniejszych 
produktów wyposażenia pojazdów i to wy-
maganym prawnie. Toteż istotne są wyma-

gania, które powinny być stawiane przez klientów 
każdemu serwisowi tachografów. Ich realizacja 
zapewni właściwą obsługę urządzeń oraz konser-
wację, która pozwoli na dłuższe życie tachografu 
i zabezpieczy fi rmy transportowe przed kolejnymi 
wydatkami na to urządzenie. Nie jest to bez zna-
czenia, gdyż cena kalibracji stanowi z reguły oko-
ło 10÷15% wartości nowego tachografu, co przy 
obowiązku kalibracji co dwa lata, stanowi niewiel-
ki wydatek. Czego więc powinno się oczekiwać od 
serwisu tachografu, by nie zostać zmuszonym do 
zakupu nowego urządzenia?

Wa�ne czynno�ci

Na początku konieczne jest sprawdzenie 
poprawności działania urządzenia rejestrują-
cego (tj. złącza kalibracyjno-diagnostycznego, 
klawisza nawigacyjnego czy klawiszów slotów). 
Nie mniej ważna jest kontrola połączeń już 
w samym zespole TACHOGRAF (czyli nie tyl-
ko urządzenie rejestrujące widoczne w kokpicie 
kierowcy, ale też czujnik ruchu i przewód). 

Po przejściu do czynności kalibracyjnych ich 
wykonanie powinno być oparte o wymagania 
pochodzące z rozporządzenia 1360/2002 zał. 1b. 

Nie wolno zapomnieć tutaj o wymianie baterii! 
Jest to jeden z najczęstszych elementów „oszczę-
dzania”, ale pamiętajmy, że obecnie, jeżeli padnie 
bateria w tachografi e i straci on z jakiegoś po-
wodu zasilanie, to tachograf jest do wyrzucenia. 
Warto się zastanowić, czy oszczędność ok. 40 zł 
na oryginalną baterię producenta, która gwaran-
tuje najdłuższą żywotność, jest opłacalna przy 
poziomie ryzyka, jakie się podejmuje. Kolejna 
kwestia to plombowanie połączenia przewód-
-nadajnik. Często pomijane przez mniej pro-
fesjonalne serwisy, bądź robione niestarannie 
może doprowadzić do wypadnięcia plomby 
i w razie kontroli przez ITD istnieje prawdopo-
dobieństwo podejrzenia o manipulację. 

Mniej popularne, a jednak ważne dla kie-
rowców powinno być sprawdzenie urządzenia 
rejestrującego pod kątem manipulacji i błędów, 
mających bezpośredni wpływ na bezpieczeń-
stwo i pracę kierowcy. 

Na koniec każdy klient serwisu tachografu 
powinien wymagać od niego wykonania wła-
ściwych czynności konserwacyjnych, takich jak 
czyszczenie slotów i karty kierowcy. Zapewnia to 
właściwe ich działanie i zabezpieczenie przed za-
blokowaniem karty w czytniku, co również wiąże 
się z koniecznością wymiany urządzenia na nowe. 

I pamiętajmy: dobrze przeprowadzona kali-
bracja trwa godzinę. Jeżeli czas ten jest krótszy, 

to możemy być niemal pewni, że kalibracja jest 
przeprowadzana nienależycie, a jeżeli czas jest 
dłuższy to znaczy, że serwis powinien podnieść 
swoje kwalifi kacje.

Nowo��

Kolejnym wyzwaniem dla serwisów jest 
nowy tachograf cyfrowy DTCO 2.0, który poja-
wił się na rynku z dniem 1 października 2012 r.
Wyróżnia go drugi, niezależny sygnał pręd-
kości, nadajnik KITAS 2+ oraz funkcja VDO 
Counter, która może zostać uruchomiona wy-
łącznie przez urządzenie kontrolno-pomiaro-
we CTC II, posiadające odpowiedni upgrade, 
zarezerwowany wyłącznie dla autoryzowanych 
przez fi rmę Drabpol serwisów tachografów. Co 

Nie daj si� oszuka� podczas kalibracji!
Wybieraj rekomendowane serwisy!

Na przestrzeni kilku ostatnich lat poziom us�ug �wiadczonych 
przez serwisy tachografów drastycznie si� pogorszy�. 
Wynika to w du�ej mierze z �atwego dost�pu do tego 
regulowanego prawem biznesu i trwaj�cej wojny cenowej 
na polskim rynku tachografów. Ale czy z tego powodu powinny 
traci� firmy transportowe i kierowcy?

ważne dla fi rm transportowych, wyłącznie CTC 
II może w pełni obsługiwać DTCO 2.0. Warto 
o tym pamiętać i korzystać z usług serwisów 
tachografów, wyposażonych w ten przyrząd. 
W przeciwnym wypadku fi rmy zamykają so-
bie drogę do uruchomienia ciekawych funkcji, 
które, choć uśpione, znajdują się w tachografi e.

Nowy tachograf DTCO 2.0 niesie za sobą dużo 
zmian, które z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
tak biernego, jak i czynnego wydają się być cał-
kowicie uzasadnione. Pozostaje życzyć fi rmom 
transportowym, by niosło to za sobą również 
podniesienie poziomu świadczonych usług na 
rynku serwisów tachografów, który obecnie po-
zostawia bardzo wiele do życzenia. �

Fot. Drabpol
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W samochodach osobowych i po-
jazdach użytkowych z niewielką 
kabiną do ogrzewania wnętrza są 

wykorzystywane układy zależne od pracy 
silnika. Mają one nagrzewnicę połączoną 
równolegle z chłodnica jednostki napę-
dowej. Zwykle jest ona umieszczona pod 
tablicą rozdzielczą, co ułatwia dystrybu-
cję ciepłego powietrza w różnych kierun-
kach wnętrza. Takie rozwiązanie nie jest 
jednak wystarczające w przypadku kabin 
wielomiejscowych, dlatego stosuje się 
w nich dodatkową nagrzewnicę, montowa-
ną w okolicy tylnych foteli. Niestety, urzą-
dzenia grzewcze zależne od pracy silnika 
pracują efektywnie dopiero wówczas, gdy 
jest on już nagrzany. Najbardziej daje się to 
odczuć w okresie zimowym, bo po dłuż-
szym postoju samochodu podwyższenie 
temperatury wnętrza zajmuje stosunkowo 
dużo czasu. Przede wszystkim wpływa to 

niekorzystnie na komfort pracy kierow-
cy, który najpierw musi skrobać lód, a na 
pierwszych kilku kilometrach „walczyć” 
z zaparowanymi szybami. Z kolei zimne 
fotele i chłód dla nikogo nie są przyjemne.

Praktyczne rozwi�zanie

Na problemy wynikające z niskich tem-
peratur otoczenia jest jednak odpowiednie 
antidotum. W samochodach użytkowych 
(a nawet osobowych) coraz częściej stosuje 
się układy ogrzewania niezależne od pracy 
silnika. Mają one prostą budowę i pozwa-
lają na szybkie nagrzanie wnętrza, co nie 
jest możliwe w przypadku rozwiązań wy-
korzystujących ciepło jednostki napędowej. 
Wsiadając do samochodu, kierowca zastaje 
komfortowe warunki pracy, dzięki czemu 
od razu może ruszyć w trasę. Jeśli jest lepiej 
skupiony na prowadzeniu pojazdu, w wy-

mierny sposób przekłada się to na ogólne 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nieza-
leżne urządzenia grzewcze mogą również 
pracować na postoju, umożliwiając od-
poczynek w kabinie, bez względu na porę 
roku. Takie rozwiązanie przynosi korzyści 
zarówno dla kierowcy, który jest w stanie 
spędzić noc praktycznie na każdym parkin-
gu przeznaczonym dla ciężarówek, jak rów-
nież przewoźnika, który nie musi pokrywać 
kosztów pobytu załogi w przydrożnych 
hotelach. Jedyną wadą takich układów jest 
dodatkowe zużycie paliwa, co zwiększa na-
kłady ponoszone na eksploatację pojazdu, 
ale w kontekście wymiernych „plusów” nie 
odgrywa istotnego znaczenia.

Dwa sposoby

Niezależne urządzenia grzewcze stoso-
wane w samochodach użytkowych dzielą 

Niezale�ny komfort
Kabina samochodu ci��arowego operuj�cego na dalekich trasach to drugi dom kierowcy. 
Zazwyczaj jest ca�oroczny, wi�c musi by� ogrzewany.
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się na powietrzne i wodne, ale mają po-
dobną zasadę działania. Pierwsze z nich 
zasysa chłodne powietrze z wnętrza lub 
z zewnątrz pojazdu, a następnie podgrze-
wa je i drugą stroną wdmuchuje do kabi-
ny. Ciepło służące do ogrzania wnętrza 
pochodzi ze spalonego paliwa. Jest ono 
dostarczane ze zbiornika do zespołu palni-

ka, umieszczonego w specjalnej komorze 
spalania. Ta z kolei znajduje się w użebro-
wanym wymienniku ciepła, które odbiera 
strumień powietrza wytwarzany przez 
dmuchawę odpowiedzialną za nagrzewa-
nie kabiny. Druga dmuchawa zasysa po-
wietrze niezbędne do procesu spalania. 
Kieruje je do komory spalania, gdzie na-

stępuje wymieszanie paliwa z powietrzem, 
a następnie zapłon mieszanki od świecy 
żarowej. Gdy powstały płomień ustabili-
zuje się, wówczas świeca żarowa jest wy-
łączana. Napływające „świeże” powietrze 
wypycha spaliny przez specjalny wylot, 
a kierowca i jego zmiennik mogą się cie-

Budowa powietrznego agregatu grzewczego: 1) wlot ogrzewanego powietrza, 
2) dmuchawa ogrzewanego powietrza, 3) silnik elektryczny, 4) dmuchawa 
powietrza do spalania, 5) ko�ek �arowy, 6) czujnik p�omienia (tylko dla wersji 
benzynowej), 7) wymiennik ciep�a, 8) komora spalania, 9) obudowa agregatu, 
10) wylot ogrzewanego powietrza, 11) czujnik przegrzania, 12) wylot spalin, 
13) króciec paliwowy, 14) wlot powietrza do spalania, 15) sterownik.

Budowa wodnego agregatu grzewczego: 1) dmuchawa 
powietrza spalania, 2) sterownik, 3) wymiennik ciep�a, 
4) palnik, 5) wylot spalin, 6) ko�ek �arowy/czujnik 
p�omienia, 7) pompa wodna/wlot p�ynu ch�odz�cego, 
8) króciec wlotu paliwa, 9) wlot powietrza do spalania, 
10) wylot p�ynu ch�odz�cego.

3 
4 

5 6 7 

8 

9 
10 

1 2 
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szyć przyjemną temperaturą wnętrza. 
Obie dmuchawy są napędzane przez je-
den silnik elektryczny, zasilany z akumu-
latorów pojazdu. Ogrzewania powietrzne 
znajdują zastosowanie nie tylko w dużych 
ciężarówkach z kabinami sypialnymi, ale 
także w samochodach dostawczych, bry-
gadowych, serwisowych, campingowych, 
łodziach, maszynach budowlanych, rolni-
czych oraz przestrzeniach ładunkowych. 
Można je montować w ogrzewanym wnę-
trzu, jak również poza nim.

Jeśli chodzi o układy wodne, mają one 
tę zaletę, że podgrzewają kabinę i silnik. 
Dzięki temu zmniejsza się zużycie jed-
nostki napędowej spowodowane „zim-
nymi startami”, nie ma problemów z jej 
rozruchem nawet przy bardzo niskiej tem-
peraturze, a tym samym nie dochodzi do 
nadmiernego przeciążania akumulatorów, 
zmniejsza się zużycie paliwa i oczywiście 
emisja szkodliwych substancji. Ogrzewa-
nia wodne są najczęściej montowane w ko-
morze silnika i włączane w układ chłodze-
nia. Energia cieplna jest odbierana przez 

Gdy zachodzi konieczno�� 
ogrzewania du�ego wn�trza, 
mo�na stosowa� np. dwa agregaty, 
zapewniaj�ce bardziej równomierny 
rozk�ad temperatur.

Wodny agregat grzewczy jest wpinany w uk�ad 
ch�odzenia silnika, dzi�ki czemu umo�liwia nie 
tylko podwy�szenie temperatury we wn�trzu kabiny 
czy przestrzeni �adunkowej, ale tak�e wst�pne 
podgrzanie jednostki nap�dowej.

Ogrzewanie niezale�ne znakomicie wspomaga 
uk�ad fabryczny, dzi�ki czemu wszystkie osoby 
podró�uj�ce samochodem zastaj� nagrzane 
wn�trze, a kierowca nie musi czy�ci� szyb ze 
�niegu i lodu.

wymiennik pojazdu, a ogrzane powietrze 
dystrybuowane przez standardowe kanały 
do wnętrza kabiny. Dzięki temu są chętnie 
stosowane w różnych samochodach oso-
bowych i użytkowych, zwłaszcza z dużymi 
przestrzeniami pasażerskimi.

Sterowanie

Urządzenia grzewcze mogą być uru-
chamiane włącznikiem lub za pomocą 
programowanego zegara preselekcyjne-
go. Wygodnym rozwiązaniem są wersje 
pozwalające na zdalną obsługę (nawet za 
pośrednictwem telefonu komórkowego), 
dzięki czemu kierowca nie wychodząc 
z domu, ma możliwość włączenia układu 
kilkadziesiąt minut przed jazdą. Oprócz 
standardowych trybów pracy, są dostęp-
ne różne funkcje dopasowane do różnych 
sytuacji. Jedne z najciekawszych to np. 
oszczędność akumulatora przy częstym 
użytkowaniu, szybkie grzanie przy niskiej 
temperaturze otoczenia czy optymalne 
ogrzewanie dostosowane do niższego ci-

śnienia na wyżej położonych terenach. 
Utrzymywanie żądanej temperatury we 
wnętrzu kabiny to zasługa termostatu, który 
ustawiony na określoną temperaturę regu-
luje dawkę spalanego paliwa, a tym samym 
ilość ciepła wytwarzaną przez urządzenie 
grzewcze. Zmienna jest również prędkość 
obrotowa dmuchawy, od której zależy wy-
datek tłoczonego przez nią powietrza. Gdy 
temperatura przekroczy dopuszczalną war-
tość, wówczas następuje odcięcie dopływu 
paliwa i wychłodzenie urządzenia powie-
trzem tłoczonym przez obie dmuchawy.

O ile bez klimatyzacji w samochodzie 
można „wytrzymać”, np. otwierając okna, 
niezależne ogrzewanie postojowe często 
bywa konieczne, bo trudno ogrzewać ka-
binę przez całą noc, gdy na zewnątrz panu-
je siarczysty mróz. Łatwy rozruch silnika 
i dobra widoczność to kolejne korzyści, 
dzięki którym z roku na rok przybywa 
zwolenników takich urządzeń. �

Karol Wójtowicz
Fot. Eberspaecher, Webasto, 

K. Wójtowicz, Scania

Pilot „na kablu” umo�liwia wygodn� 
obs�ug� agregatu z obu le�anek 
samochodu ci��arowego. Standardem jest 
czasowe w��czenie/wy��czenie urz�dzenia 
czy utrzymywanie zadanej temperatury.

Urz�dzenia grzewcze s� oferowane w ró�nych 
odmianach, zale�nie od wymaganej mocy 
grzewczej. Model Air Top 2000 firmy Webasto 
zapewnia moc 1,8 kW, jego zu�ycie paliwa mie�ci 
si� w zakresie 0,12÷0,21 dm3/h.

Sterowanie niezale�nym uk�adem 
ogrzewania mo�e si� odbywa� za pomoc� 
telefonu komórkowego. Umo�liwiaj� to 
specjalne aplikacje, odci��aj�ce kierowc� 
od noszenia pilota.

www.truck-van.pl
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Historia duńskiej fi rmy li-
czy niemal 100 lat, ale na 
polskim rynku Grene jest 

obecna od 1996 r., gdy zosta-
ła strategicznym inwestorem 
Przedsiębiorstwa Agroma Ko-
nin SA. Jako Grene Polska dzia-
ła teraz na terenie całego kraju 
i zatrudnia blisko 500 osób.

Wieczysta gwarancja

Narzędzia warsztatowe po-
jawiły się w ofercie Grene 
9 lat temu. Z założenia miały 

Klucz 
do sukcesu
Grene to znany w�ród rolników dostawca 
wysokiej jako�ci cz��ci zamiennych, arty-
ku�ów do produkcji zwierz�cej czy je
dziectwa 
oraz profesjonalnych narz�dzi warsztatowych 
i ubra� roboczych. Zarówno narz�dzia, 
jak i ubrania robocze s� intersuj�c� 
propozycj� dla bran�y motoryzacyjnej.

Grene oferuje narzędzia ręczne, 
począwszy od najzwyklejszych 
wkrętaków, przez klucze płaskie, 
płasko-oczkowe, nasadowe, zesta-
wy kluczy, po klucze dynamome-
tryczne, różnego rodzaju szczyp-
ce, a wkrótce także specjalistyczne 
klucze do fi ltrów. Szeroki zakres 
rozmiarów kluczy od 4 do 80 mm 
pozwala sprostać najbardziej nie-
typowym zadaniom.

Wprowadzając do oferty na-
rzędzia ręczne, myślano tylko 
o rolnikach i ewentualnie warsz-
tatach związanych z rolnictwem, 
ale sięgnęli po nie też mechanicy. 
Ich zdaniem narzędzia Grene są 
wykonane w odpowiednich to-
lerancjach, mają wysoką jakość 
i wytrzymałość, dzięki czemu 
z powodzeniem mogą być stoso-
wane przez najbardziej wymaga-
jących użytkowników. Firma ma 
świadomość, że każdy klient po-
trzebuje różnych narzędzi, więc 
sukcesywnie będzie zwiększać 
gamę dostępnych produktów. 
Specjalnie na potrzeby warszta-
tów pojazdów użytkowych nie-
bawem zostaną wprowadzone 
szafk i i wózki narzędziowe.

Na lato i zim�

Ważną rolę w asortymencie 
Grene stanowi wysokiej jakości, 
funkcjonalna odzież robocza. 
Ma ona wiele kieszeni na różne 
podręczne narzędzia czy liczne 
wzmocnienia w newralgicz-
nych miejscach. Od minionego 
roku oferowana odzież wystę-
puje w dwóch gramaturach. 
Cieńsza jest przeznaczona dla 
osób pracujących wewnątrz po-
mieszczeń albo na okres letni, 
grubsza wszędzie tam, gdzie wy-
stępuje większe ryzyko uszko-
dzenia i niższa temperatura. 
Odzież ocieplana wykonana jest 
w takiej samej technologii, jak 
ubrania narciarskie. Jest więc 
„oddychająca”, przeciwwiatrowa 
i wodoodporna. Oferowane są 

Odzie� robocza Grene jest 
dost�pna w dwóch ró�nych 
gramaturach, ma liczne 
kieszenie i wzmocnienia.

Janusz Dzia�ak, 
szef produktu w Grene Dystrybucja

„Narz�dzia r�czne Grene spe�niaj� potrzeby najbardziej wymaga-
j�cych u�ytkowników ró�nych bran�. S� oferowane pojedynczo, jak 
równie� w odpowiednio pogrupowanych kompletach”.

być przeznaczone dla wyma-
gających rolników, w dodatku 
nieco tańsze niż produkty wio-
dących marek, ale równie dobre. 
Firma praktykuje tzw. wieczystą 
gwarancję, co oznacza, że jeśli 
użytkownik narzędzia znajdzie 
w nim ukrytą wadę, nie jest py-
tany kiedy i gdzie je kupił, tylko 
otrzymuje nowe. Takie przy-
padki zdarzają się sporadycznie, 
ale klient nie musi obawiać się 
jakości produktu i może mieć 
pewność, że w razie problemów 
zawsze otrzyma pomoc.

również ubrania na tzw. okresy 
przejściowe.

W ofercie znajduje się szero-
ka gama obuwia z wszystkimi 
odpowiednimi zabezpieczenia-
mi, a także okulary ochronne 
i ochraniacze na drogi odde-
chowe, np. półmaski fi ltrujące 
przeciwpyłowe, maski pełno 
twarzowe, a nawet złożone 
aparaty do pracy w mocno za-
nieczyszczonym środowisku. 
Praktycznym uzupełnieniem 
oferty jest chemia gospodar-
cza, zwłaszcza różnego rodzaju 
środki do mycia rąk, jak np. 
żel V8, który może być stoso-
wany bez użycia wody i radzi 
sobie z najtrudniejszymi zabru-
dzeniami.

Produkty Grene są łatwo do-
stępne, bo fi rma ma ponad 90 
własnych sklepów na terenie 
całej Polski, a ponadto rozwija 
sieć franczyzową – do tej pory 
powstało 6 takich placówek. 
Firma korzysta również ze skle-
pów niezależnych handlow-
ców i prowadzi sprzedaż inter-
netową. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz
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Równocześnie rusza kolejny sezon 
szkoleń w Centrum Szkoleniowym 
Bosch w Warszawie. Skierowane są 

one do pracowników warsztatów samo-
chodowych, ale cieszą się również zain-
teresowaniem nauczycieli techników czy 
wykładowców szkół wyższych. 

Szko�a nowych technologii

Szkolenia są atrakcyjne nie tylko ze 
względu na poruszaną tematykę, ale 
również sposób jej przedstawienia. Poza 
częścią teoretyczną jest praktyczna, 
podczas której kursanci sami diagnozują 
uszkodzenie pojazdu przy wykorzysta-
niu nowoczesnych przyrządów, jaki-
mi dysponuje Centrum. Wyposażenie 
obiektu obejmuje testery KTS, diagno-
skopy FSA, urządzenia ACS do obsługi 
klimatyzacji, testery wtryskiwaczy EPS 
i urządzenia do ustawiania geometrii 
FWA. W hali centrum znajduje się rów-

nież podnośnik nożycowy i rolki ha-
mulcowe. Nie mniej nowoczesne są ze-
społy samochodowe i pojazdy do nauki. 
W warszawskim Centrum jest sześć sil-
ników: dwa benzynowe i cztery wyso-
koprężne, każdy z odmiennym układem 
zasilania. Uczestnicy szkoleń mogą za-
poznać się między innymi z diagnosty-
ką i naprawą bezpośredniego wtrysku 
benzyny, pompowtryskiwaczy i układu 
common rail. Do dyspozycji mają też 
siedem samochodów, w tym Volvo S60 
z automatyczną skrzynką biegów. 

Na przedmiot szkolenia kursanci mogą 
wybrać tematy z zakresu diagnosty-
ki pojazdów z silnikami benzynowymi 
lub diesla, układów hamulcowych oraz 
systemów bezpieczeństwa. Są również 
nowe zagadnienia: układy oczyszczania 
spalin współczesnych silników wysoko-
prężnych, diagnostyka automatycznych 
skrzyń biegów oraz geometria zawiesze-
nia pojazdów. Koszt dwudniowego szko-

lenia wynosi 800 zł, a dwu i półdniowego 
– 1000 zł.

Intuicyjnie

Zdobytą wiedzę można wykorzystać, 
używając nowych narzędzi, jakie dostar-
cza Bosch. Jednym z nich jest oprogra-
mowanie ESI[tronic] 2.0. Teraz prostsze 
w obsłudze i przystosowane do tabletów, 
które w wielu miejscach zastępują trady-
cyjne komputery. 

Pulpit jest bardziej czytelny. Po iden-
tyfi kacji pojazdu przy użyciu zakładki 
„Wersje wyposażenia” mechanik może 
przejść bezpośrednio do diagnozy lub 
informacji na temat systemu sterowania 
pojazdu. Funkcja wyszukiwania wyświe-
tla wszystkie układy, uporządkowane 
tematycznie wraz z określeniem ilości 
usterek zachowanych w pamięci błędów 
poszczególnych sterowników. Aby szybko 
przełączyć się pomiędzy różnymi rodza-
jami informacji serwisowych będących 
częścią pakietu oprogramowania Bosch, 
np. między diagnozą sterowników, a in-
strukcją wyszukiwania błędów i vice ver-
sa, użytkownik może skorzystać z linków 
bezpośrednich, tzw. skrótów. 

Oprogramowanie dla samochodów 
osobowych i użytkowych ma ujednolicony 
interfejs. Program mieści się na jednej pły-
cie DVD. Wraz z nim oferowane są nowe 
wersje testerów z tabletami. Aktualizacje 
zapewniają dostęp do najnowszej wersji 
danych oprogramowania ESI[tronic] 2.0. 

Modułowy pakiet oprogramowania 
oferowany jest w 24 językach. Program 
zawiera dane diagnostyczne oraz in-
strukcje wyszukiwania błędów, wartości 
kontrolne i robocze, schematy połączeń 
oraz plany obsługi i dane techniczne. Co-
rocznie jest aktualizowany. W tym czasie 
przybywa przeciętnie 1400 nowych ukła-
dów i zbliżona liczba zmian w znanych 
już układach. 

Specjaliści Bosch pracują obecnie nad 
internetowym wariantem pakietu opro-
gramowania warsztatowego. Znajdzie się 
na rynku w 2013 r. 

Do tej pory pakiet oprogramowania 
warsztatowego Bosch abonuje około 70 
tys. warsztatów samochodowych w prze-
szło 100 krajach. ESI[tronic] pracuje w ¼ 
warsztatów w Polsce. �

Micha� Kij
Fot. Bosch

Przyst�pnie i szybko

Bosch wprowadza now� generacj� oprogramowania 
ESI[tronic] 2.0. Jest prostsza w obs�udze i ma ujednolicony 
interfejs dla samochodów osobowych i u�ytkowych.

Najnowsza wersja oprogramowania ESI[tronic] 2.0 jest prosta w obs�udze 
i przyspiesza prac� mechanika. Interfejs wariantów dla samochodów osobowych 
i u�ytkowych jest teraz ujednolicony.
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T rzonem i „matką” Ruukki jest dy-
wizja Metals, produkująca wyroby 
hutnicze i oferująca usługi w zakresie 

prefabrykacji, logistyki i składowania. Dy-
wizje Construction i Engineering również 
sprzedają produkty stalowe, ale o wysokim 
stopniu przetworzenia. Pierwsza z nich jest 
odpowiedzialna za szybkie w montażu kon-
strukcje przeznaczone dla branży budowla-
nej (np. pokrycia dachowe, rynny, elewacje), 
druga – gotowe systemy i elementy dla prze-
mysłu maszynowego. Szeroka działalność 
przynosi zadowalające rezultaty. W 2011 r. 
koncern Ruukki zanotował sprzedaż netto 
w wysokości 2,8 mld euro i zatrudniał blisko 12 tys.
osób w 30 krajach, głównie europejskich.

Wa�ne miejsca

We Wrocławiu znajduje się fabryka 
Ruukki Engineering. Podobne zakłady są 
zlokalizowane w Finlandii, na Słowacji 

i Węgrzech. We Wrocławiu powstają róż-
nego rodzaju wysięgniki, maszty, ramy 
i inne komponenty dla urządzeń przeła-
dunkowych i górnictwa. Finlandia (Ku-
rikka) to miejsce produkcji m.in. kabin dla 
maszyn i pojazdów, takich jak np. wiert-
nice czy wózki widłowe. Konstrukcje te są 
w pełni wyposażone i uzbrojone w kom-
pletne instalacje elektryczne, hydrauliczne 
i pneumatyczne, dzięki czemu mogą być od 
razu wykorzystane przez klienta. W Mu-
stasaari są produkowane komponenty dla 
energetyki wiatrowej, olejowej i przemysłu 
stoczniowego, a w Presteel powstają spawa-
ne wzdłużnie, ciężkie rury i profi le dla prze-
twórstwa drzewnego i energetyki. Zakład 
na Słowacji (Holic) również specjalizuje się 
w budowie kabin, więc jest po części bliź-
niaczy do tego, który znajduje się w Finlan-
dii. Pewne podobieństwo jest także między 
fabrykami na Węgrzech (Jaszbereny) i we 
Wrocławiu, ale na Węgrzech są produko-

wane znacznie cięższe elementy – w Polsce 
kończą się na ok. 15 t, a tam rozpoczynają 
się na tym poziomie tonażowym.

Nowoczesne zaplecze

Zakład Ruukki Engineering we Wrocła-
wiu ma powierzchnię 17 tys. m2 i zatrud-
nia ok. 500 pracowników. Jest wyposażony 
w nowoczesne maszyny i urządzenia, roboty 
spawalnicze i własną lakiernię. Firma sta-
le inwestuje w zaawansowane technologie, 
które pozwalają jej na wykonywanie kon-
strukcji pod każdym względem efektywnych 
dla klienta. Dużo uwagi przywiązuje też do 
rozbudowy sieci lokalnych dostawców, bo 
odgrywają oni istotną rolę w osiągnięciu za-
mierzonych celów. Ruukki Engineering jest 
podwykonawcą, ale bierze aktywny udział 
w rozwoju produktów swoich kontrahentów, 
wykorzystując bogate doświadczenie w za-
kresie wytwarzania i przetwarzania stali.

Szerokie kompetencje
Ruukki to marka dobrze znana w Polsce, ale nie wszystkim kojarzy si� 
z tymi samymi produktami. Fi�ski koncern jest podzielony na trzy dywizje, 
dostarczaj�c rozwi�zania dla wielu bran�.

Najwy�szy stopie� przetworzenia realizowany w Ruukki Engineering 
to wiertnica stosowana w przemy�le górniczym. 

Fi�ski koncern jest odpowiedzialny nie tylko za konstrukcj� stalow�, 
ale kompletny monta� maszyny, testy i wysy�k� do klienta.
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Większość blach (ok. 95%) przed cięciem 
czy jakimkolwiek innym procesem jest pod-
dawana śrutowaniu, czyli mechanicznemu 
czyszczeniu z zendry i rdzy. Potem materiał 
trafi a do działu przygotowania produkcji. 
Znajduje się w nim m.in. niezwykle przy-
datna wypalarka plazmowa z możliwością 
ukosowania. Jakość i efektywność oferowa-
ne przez to urządzenie są znacznie większe 
niż w przypadku robót wykonywanych 
„ręcznie”. W kolejnym etapie następuje ob-
róbka mechaniczna wszystkich elementów 

lub podzespołów, które następnie są dostar-
czane na wydział produkcji zasadniczej. Jest 
on podzielony na trzy strefy produktowe, 
gdzie powstają ramy, maszty i wysięgniki. 
Nie ma tu linii produkcyjnych charaktery-
stycznych dla np. fabryk samochodowych, 
a jedynie gniazda, w których są wykonywa-
ne poszczególne operacje.

Po montażu spawalniczym największe 
konstrukcje trafi ają na tzw. obrotnice zapew-
niające doskonały dostęp do wszystkich za-
kamarków, co zapewnia wygodne spawanie 

Przemys�aw Beci�ski,
dyrektor sprzeda�y Ruukki Polska w Dywizji Metals

We wszystkich dzia�aniach Ruukki zasadnicze znaczenie ma aspekt ener-
getyczny i �rodowiskowy. Oferowane przez koncern innowacyjne stale 
Raex wyró�niaj� si� stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniem energii 
wykorzystywanej do ich ci�cia i znacz�co wp�ywaj� na wyd�u�enie �ywot-
no�ci finalnego produktu. Z kolei stale Optim pozwalaj� na znaczne obni-
�enie masy konstrukcji. Mniejsze zu�ycie energii i stali oraz nieustanne 

d��enie do ograniczenia emisji zanieczyszcze� w procesie produkcji maj� wymierny wp�yw 
na ochron� �rodowiska.

zasadnicze. Duże znaczenie ma inwestycja 
z 2008 r. w zrobotyzowane stanowisko do 
produkcji rur o przekroju kwadratowym, 
wykorzystywane do budowy wysięgników 
teleskopowych. Rola operatora sprowadza 
się tu do położenia 4 blach i uruchomienia 
maszyny, która sama ustawia i kontroluje 
geometrię konstrukcji, a następnie ją spawa.

50-60-60

Strategia działalności Ruukki w skrócie 
określana jest jako 50-60-60. Firma po 
pierwsze stara się, aby co najmniej 50% 
skonsolidowanych wartości sprzedaży po-
chodziło z rynków wschodzących. Jest to 
związane ze wzrostem znaczenia takich 
krajów, jak Polska czy Rosja, kosztem ro-
dzimej Skandynawii. Zgodnie z kolejnym 
założeniem, 60% wartości sprzedaży po-
winno pochodzić z dywizji Construction 
i Engineering. Ostatni cel, czyli to kolejne 
60% dotyczy głównie działu Metals – tyle 
powinien wynosić udział produktów spe-
cjalnych w ogólnej sprzedaży stali. Huta 
Ruukki w Finlandii jest stosunkowo mała, 
bo rocznie produkuje ok. 3 mln ton stali. 
Dlatego koncern chce się rozwijać w kie-
runku nisz produktowych, które wyma-
gają znacznie większej wiedzy technicznej 
oraz doświadczenia.

Zgodnie z wykładnią Ruukki stale spe-
cjalne to produkty, które spełniają okre-
ślone warunki eksploatacji, są odporne 
na zużycie, pozwalają na obniżenie masy 
własnej konstrukcji, a ich wytworzenie 
z zapewnieniem odpowiedniej jakości 
wymaga znacznego wysiłku technologicz-
nego. Z pewnością należą do nich stale 
trudnościeralne Raex, wysokowytrzy-
małościowe Optim, balistyczne (pancer-
ne) Ramor czy typu Laser, wyróżniające 
się m.in. znakomitą płaskością. Do stali 
specjalnych jest też zaliczanych kilka ga-
tunków stali powlekanych metalicznie, 
znajdujących zastosowanie w przemyśle 
motoryzacyjnym. Wśród najnowszych 
produktów jest stal Optim 550W. Zacho-
wuje ona parametry stali walcowanych 
termomechanicznie, czyli takich które 
mają podwyższoną wytrzymałość na roz-
ciąganie i jednocześnie wykazuje dużą po-
datność na obróbkę, zwłaszcza jeśli chodzi 
o gięcie, a jest do tego trudnordzewieją-
ca, co pozwala na ograniczenie kosztów 
malowania i napraw fi nalnego produktu. 
W tej chwil trwają już rozmowy z fi rmami, 
które mogą być zainteresowane nowym 
materiałem. Specjalizują się one głównie 
w produkcji wagonów, tramwajów, auto-
busów i maszyn rolniczych. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Ruukki 

Firma Dynapac specjalizuj�ca 
si� w produkcji maszyn 

drogowych stosuje ramy 
wykonywane przez Ruukki 

Engineering.

Kabiny powstaj�ce w Ruukki Engineering 
maj� kompletne wyposa�enie, dzi�ki czemu 
s� gotowe do monta�u na maszynie.

Gro produkcji zak�adów na W�grzech i we
Wroc�awiu to ramy no�ne do maszyn prze�a-
dunkowych, operuj�cych np. kontenerami.
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Stronę niemiecką repre-
zentuje w dokumencie 
właściciel Kögela Ulrich 

Humbaur, natomiast chiń-
ską Tan Xuguang, prezydent 
i dyrektor generalny Weichai 
Holding Group. Holding zaj-
muje się dostarczaniem kom-
ponentów układu napędowe-
go do ciężarówek, autobusów 
i statków. Oferuje również 

kompletne ciężarówki, któ-
re wykorzystują technologię 
pojazdów MAN i Steyr oraz 
luksusowe jachty. Zatrudnia 
50 tys. osób. W 2011 r. przy-
niósł zysk operacyjny w wy-
sokości 700 mln euro. 

„W wyniku współpracy 
z Köglem, Weichai rozsze-
rza swoją gamę produkto-
wą. Chiny oferują olbrzymi 

materiałów nadaje się bar-
dzo dobrze np. do transpor-
tu żwiru. Jej koszt jest nieco 
wyższy niż naczepy stalowej, 
ale jest lżejsza od niej o około 
290 kg. 

Kögel przedstawił również 
eksperymentalny wariant ze 
ścianami bocznymi z tworzy-
wa wzmacnianego włókna-
mi węglowymi. Wywrotka 
ta jest nie tylko lekka, ale 
łatwa w naprawie. Ściany są 
łączone za pomocą śrub 
i kleju. 

Do przewozu materiałów 
budowlanych na paletach, 
a także mat stalowych czy 
gotowych, betonowych ele-
mentów przeznaczona jest 
naczepa skrzyniowa Kögel 
Multi. Z przodu ma stalową 
ścianę o wysokości 1200 mm 
i oferowana jest z pięcioma 
parami składanych burt alu-
miniowych o wysokości 600, 
800 lub 1000 mm. Burty oraz 
otwieraną tylną klapę można 
zdemontować bez użycia na-
rzędzi i włożyć do schowków 
pod podłogą. Wówczas uzy-
skujemy platformę, na której 
możliwy jest przewóz ładun-
ków o rozmiarach przekra-
czających szerokość naczepy. 
Właściwe ich mocowanie 
zapewnia system, którego 
częścią są otwory w ramie 
i wkładane w nie kłonice 
oraz rama zewnętrzna Vario-
Fix. Dodatkowo można za-
montować 11 par zaczepów. 
W opcji dostępna jest ostat-
nia oś kierowana. �

Micha� Kij
Fot. Kögel

Wspó�praca 
ponad 
kontynentami

Podczas IAA w Hanowerze Kögel podpisa� 
list intencyjny o d�ugoterminowej wspó�pracy 
z chi�skim holdingiem Weichai.

Ulrich Humabur i Tan Xuguang. Koncern Weichai zyskuje nowy 
produkt do portfolio, a Kögel dost�p do ch�onnego rynku.

rynek i korzystne koszty do 
produkcji naczep” – wyjaśnia 
Tan Xuguang. „Współpraca 
z Weichai to główny element 
naszej strategii globalne-
go wzrostu – dodaje Ulrich 
Humbaur. – Dzięki innowa-
cyjnym naczepom o wysokiej 
jakości Kögel ma w Chinach 
doskonałą reputację od dzie-
sięcioleci. Zamierzamy kon-
tynuować rozwój na tej pod-
stawie. Weichai jest dla nas 
idealnym partnerem”. 

L�ej, ale mocniej

Podczas wystawy IAA 
Kögel przedstawił szereg no-
wości. Wśród nich wyróżnia-
ły się pojazdy dla segmentu 
budowlanego. 

Nowa, dwuosiowa naczepa 
samowyładowcza występu-
je w wariantach o objętości 
skrzyni 24 lub 27 m3. Prze-
znaczona jest do holowania 
przez ciągniki trzyosiowe 
i eksploatacji w ciężkich wa-
runkach. Kiper może być 
wykonany w całości ze stali. 
Jednak można zamontować 
również aluminiowe ścia-
ny boczne. Podłogę zawsze 
stanowi płyta ze stali Har-
dox-450. Do zalet takiej 
konstrukcji należy względ-
nie niska masa własna przy 
zachowaniu wysokiej od-
porności. Producent określa 
żywotność pojazdu na 10 lat, 
podczas gdy w skrzyniach 
w całości aluminiowych, 
podłoga wymaga poważnych 
napraw już po 2-3 latach. 
Naczepa ze skrzynią skom-
ponowaną z dwu rodzajów 

Kögel Multi nadaje si� do przewozu �adunków spaletyzowanych, stali oraz beto-
nowych elementów, równie� o rozmiarach przekraczaj�cych szeroko�� naczepy. 

Nowa, dwuosiowa naczepa mo�e by� wyposa�ona w skrzyni� 
ze stalow� pod�og� i aluminiowymi burtami – lekk� i wytrzyma��. 
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T rasa rajdu, trwającego od 8 do 24 
września, miała długość 6100 km. 
Biegła z Moskwy przez Mińsk, War-

szawę, Ostrawę i Pragę do Paryża, aby tam 
zawrócić i przez Brukselę dotrzeć do Berli-
na i dalej przez Warszawę z powrotem do 
Moskwy. Organizatorem jest rosyjska spół-
ka Gazprom oraz niemiecka E.ON Ruhrgas. 

Nazwa imprezy nawiązuje do pomysłu 
utworzenia korytarzy, umożliwiających 
transeuropejskie podróże samochodami 
napędzanymi gazem ziemnym. Ideę tę 
wysunęła w 2000 r. Ekologiczna Fundacja 
Wernadzkiego z Moskwy. W 2003 r. została 
przedstawiona na forum ONZ, a od 2008 
Gazprom i NGVRUS organizują rajd Blue 
Corridor. E.ON Ruhrgas dołączył w 2010 r. 

Paliwo przysz�o�ci ju� dzi�?

Przejazd przez Europę urozmaicają po-
kazy oraz konferencje, na których można 
poznać problematykę związaną ze sto-
sowaniem gazu ziemnego oraz pojazdy 
napędzane tym paliwem. Przy okazji pro-
mują się lokalni dostawcy samochodów 

gazowych i wyposażenia do nich. W Rosji 
i Białorusi był to np. KamAZ. W Polsce 
prezentowane były auta marki: Fiat, Ive-
co, Mercedes, Opel, Volkswagen i Solbus. 
W całości trasę rajdu pokonuje zaledwie 
kilka samochodów. 

W Warszawie spotkanie odbyło się na te-
renie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki. Poza 
organizatorami z Rosji i Niemiec wzięli 
w nim udział między innymi przedstawi-
ciele Przemysłowego Instytutu Motoryza-
cji (PIMot). Mówili o zaletach gazu ziem-
nego oraz sposobach jego wykorzystania 
w transporcie, nie tylko lądowym. Nie-
podważalnym argumentem „za” są walo-
ry ekologiczne pojazdów gazowych, które 
emitują nawet mniej szkodliwych substan-
cji niż przewiduje przyszła norma Euro 6.
Wynika to głównie z prostej budowy czą-
steczki metanu, który jest najbardziej nie-
skomplikowanym węglowodorem stoso-
wanym do napędu pojazdów. Samochody 
gazowe są przy tym relatywnie ciche. Sam 
gaz jest nietoksyczny, bezwonny i nie po-
woduje korozji. Zaliczamy go do paliw 
odnawialnych, może być pozyskiwany np. 

w procesie fermentacji odpadów. Jest najła-
twiej dostępnym paliwem alternatywnym. 
Póki co, bardzo przekonująca jest również 
niska cena gazu, choć ten akurat czynnik 
jest uzależniony od polityki fi skalnej i tarć 
światowej polityki. Na dłuższą metę koszt 
gazu jest więc nieprzewidywalny. 

B��kitny szlak
12 wrze�nia zawitali do Warszawy uczestnicy rajdu Blue Corridor 2012. Wyprawa promuje 
wykorzystywanie gazu ziemnego do nap�du samochodów.

Ci�gnik siod�owy Iveco Stralis wyposa�ony w zestaw butli z CNG po jednej i zbiornik LNG po drugiej stronie ramy. 
Z punktu widzenia przebiegu spalania w silniku stan skupienia gazu jest bez znaczenia. 

Rajd Blue Corridor promuje naj�atwiej dost�pne 
paliwo alternatywne i ide� utworzenia „b��kitnych 
korytarzy”, umo�liwiaj�cych swobodne poruszanie 
si� po Europie samochodami na gaz ziemny. 
To Daily jest jednym z uczestników wyprawy. 
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Nie brakuje jednak optymistów. Sła-
womir Nestorowicz z PIMot-u porównał 
napęd gazowy do technologii GSM, która 
choć znana od przeszło pół wieku, wyko-
rzystywana była lokalnie, na ograniczonej 
przestrzeni np. w obiektach przemysło-
wych. Teraz nie wyobra-
żamy sobie życia bez te-
lefonów komórkowych. 
Podobnie może być z sa-
mochodami na metan. 

Lotny dobry, ciek�y 
lepszy

Do napędu pojazdów 
wykorzystuje się najczę-
ściej sprężony gaz ziemny 
(CNG). Jednak przecho-
wanie na pokładzie pojaz-
du ilości wystarczającej do 
uzyskania zasięgu choćby 
kilkuset kilometrów jest 
kłopotliwe. Proste wyli-
czenie przedstawił Ryszard 
Wołoszyn ze Stowarzysze-
nia NGV Polska. Jak po-
dał, odpowiednikiem zbiornika oleju na-
pędowego o objętości 208 l i masie 250 kg,
wliczając paliwo, jest 11 butli z CNG 
o masie 1152 kg, które zapewniają tyle 
samo energii. Rozwiązaniem jest ciekły 
gaz ziemny (LNG). W tym wypadku rów-
noważnik wspomnianego 208-litrowego 
baku oleju napędowego to butla o masie 
290 kg i porównywalnych gabarytach. 

Gaz skrapla się, schładzając go do tem-
peratury –161°C. Przechowuje się go 
w dobrze izolowanych zbiornikach. Warto 
zaznaczyć, że zarówno CNG, jak LNG są 
paliwami bezpiecznymi. Metan jest lżejszy 
od powietrza i w razie nieszczelności ulatnia 
się, a nie gromadzi w zagłębieniach jak po-
pularny propan-butan (LPG). Instalacje sa-

mochodowe i zbiorniki są zresztą testowane, 
niekiedy w ekstremalnych warunkach. 

Gaz ziemny jest mieszaniną prostych 
węglowodorów. W zależności od po-
chodzenia i sposobu przechowywania 
ma odmienną zawartość metanu (CH4). 

W przypadku CNG jest to od 83 do 99%, 
LNG – 90÷99%, a biogazu – 55÷75%. 

Promocja zdrowia

O praktycznym wykorzystaniu gazu 
decyduje głównie polityka państwa oraz 
działających na jego terenie dystrybuto-
rów. W naszym kraju infrastruktura do 
tankowania nie rozwija się, a wręcz zanika, 
stwierdził Karol Wieczorek ze Stowarzy-
szenia NGV Polska. Dużo szkody wywołu-
ją też przepisy o rygorystycznych (i kosz-
townych) przeglądach pojazdów gazowych 
oraz zakaz samodzielnego tankowania 
gazu. Czynność ta musi być wykonywana 
przez przeszkolonego pracownika. Niem-

cy nie są tak ostrożni, a jeździ tam ponad 
96 tys. pojazdów gazowych i funkcjonu-
ją 903 stacje. W Polsce jest nieco ponad 
2 tys. samochodów i mniej niż 50 stacji, 
w tym nie wszystkie ogólnodostępne. 
Trudno jednak rozwijać sieć dystrybucji, 
gdy największy gracz na rynku, Polskie 
Górnictwo Naft owe i Gazownictwo, nie 
okazuje większego zainteresowania tym 
segmentem. CNG dla samochodów stano-
wi obecnie mniej niż 1% ogólnego wolu-
menu sprzedaży gazu przez PGNiG. 

Pozostawioną niszę próbuje zagospo-
darować Gazprom, który namawia do 
używania skroplonego metanu. Można 
go rozwozić naczepami-cysternami, wy-
posażonymi w dystrybutory. Zachęca do 
tego Solbus, który ma w ofercie autobus 
na LNG i we współpracy z Gazpromem 
Germania wskazuje sposoby wygodnego 
zapewnienia sobie niedrogiego paliwa. 

Ogółem w Europie jeździ już przeszło 
1,5 mln pojazdów gazowych. Jednak dys-
trybutorzy gazu liczą na więcej. Wśród 
ciężkich pojazdów gazu używają głównie 
autobusy miejskie i ciężarówki komunal-
ne. Coraz częściej słyszy się o ciągnikach 
siodłowych na gaz. W Warszawie można 
było zobaczyć tego typu Econica oraz Ive-
co. Jeden z egzemplarzy Stralisa, holujący 
ruchomą stację LNG był wyposażony jed-
nocześnie w dwa typy zbiorników: CNG 
z jednej i LNG z drugiej strony ramy. 
Wśród hanowerskich nowości jest naczepa 
ze zbiornikami CNG, która zwiększa zasięg 
zestawu do przeszło tysiąca kilometrów. Da-
leki transport na gaz? Czemu nie! Potrzeba 
jednak więcej stacji, a żeby ich przybyło, 
metan musi być postrzegany jako poważna 
alternatywa dla oleju napędowego. Pomóc 
w tym mogą takie inicjatywy, jak coraz dalej 
sięgający rajd Blue Corridor. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij

CNG w Europie

   liczba pojazdów liczba stacji tankowania 
W�ochy 785 000 860
Ukraina 388 000 324
Niemcy 96 215 903
Rosja 86 012 249
Bu�garia 61 546 102
Szwecja 40 029 183
Francja 13 500 177
Szwajcaria 10 228 133
Austria 5992 202
Bia�oru� 4600 42
Holandia 4301 87
Czechy 3477 49
Hiszpania 3219 60
Mo�dawia 2200 24
Polska 2094 47
Belgia 283 15
Pozosta�e kraje 6354 137

Suma 1 513 050 3594

�ród�o: Blue Corridor 2012

Ci�gnik siod�owy Econic na spr��ony gaz ziemny. 
Holuje krótk� naczep� ch�odnicz� Krone 
z wind� za�adowcz� z ty�u i osi� skr�tn� 
na potrzeby Biedronki. Dystrybucja to jedno 
z pól zastosowania metanu, jako paliwa.

Blue Corridor to okazja do spotka� 
i przybli�enia ogó�owi dost�pnych na rynku 
pojazdów na gaz ziemny. Jest ich ca�kiem 
sporo i w oparciu o nie mo�na zbudowa� 
kompletn�, zró�nicowan� flot� firmow�.

Firma Solbus zach�ca do u�ywania ciek�ego 
gazu LNG. W porównaniu z butlami CNG zbiornik 
LNG ma ma�e wymiary. Pozwala zgromadzi� 
do�� gazu, aby zasi�g pojazdu by� znacznie 
wi�kszy ni� przy u�yciu CNG.
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Na początku września przez Polskę 
przejechał konwój nietuzinkowych 
ciężarówek. Wprawdzie na pierw-

szy rzut oka wyglądały całkiem zwy-
czajne, lecz wyróżniały się wyjątkowym 
dopasowaniem do zadań, które dla nich 
przewidziano. Pojazdom Renault Trucks 
towarzyszyły dwie naczepy wywrotki Inter 
Cars, objętościowy zestaw przygotowany 
przez Gniotpol i chłodnia VeDeCar.

Balonik

Na czele jechało Midlum Extra Light 
specjalnie skonfi gurowane do przewoże-
nia ładunków przestrzennych. Pojazd ten 
charakteryzuje niska masa własna 3698 
kg, małe zapotrzebowanie na paliwo oraz 
bardzo pojemna ładownia. Specyfi ku-
jąc ten egzemplarz, zwrócono uwagę na 
ważne parametry dla większości prze-
woźników. Super lekkie Midlum ma dmc 
równą 7,5 tony, co ułatwia poruszanie 
się po drogach niektórych europejskich 
krajów objętych np. czasowymi ogra-
niczeniami ruchu ze względu na tonaż. 
Zestaw z przyczepą ma dmc poniżej 12 t, 
co ułatwia poruszanie się po kraju  np. pod-
czas wakacji lub upałów, gdy obowiązują 
ograniczenia w ruchu dla ciężarówek. 

Taki pojazd składający się z Renault Mi-
dlum oraz zabudowy i przyczepy wykonanej 
przez fi rmę Gniotpol może przewieźć blisko 
118 m3 ładunku przy całkowitej ładowności 
ok. 4,3 t. Dzięki nisko położonej ramie znaj-
dującej się w odległości 800 mm od podłoża, 
wysokość wnętrza zabudowy przy zastoso-

waniu kół w rozmiarze 215/75 R17,5 wynio-
sła 3,05 m, w przyczepie 3,09 m.

Rama przyczepy oraz rama pośrednia 
zabudowy, ściany przednie, słupy przed-
nie i tylne, podłoga i dach są aluminiowe, 
co pozwoliło zaoszczędzić sporo kilogra-
mów w całym zestawie. Masa samej zabu-
dowy to 1100 kg, przyczepy 2200 kg. 

Ściany boczne wzmocniono alumi-
niowymi panelami przypodłogowymi 

o wysokości 150 mm. Kurtyna ma sys-
temem napinania poziomego i pionowe-
go. Cały zestaw posiada certyfikaty PN 
EN 12642 „Bezpieczny Ładunek” oraz 
PN EN 12640 „Kotwiczenie Ładunku”. 
Centralnoosiowa przyczepa to również 
okazja do pozbycia się kolejnych kilogra-
mów w masie własnej. Jednak manewro-
wanie tego typu zestawem wymaga przy-
zwyczajenia. 

Speckonwój
Na krótkie i d�ugie dystanse. Do ci��kich zada� i do lekkich �adunków. 
Zoptymalizowane pod konkretne potrzeby. S�owem Renault Trucks w ciekawych ods�onach.

Manewruj�c 
takim 

zestawem, 
trzeba 

bacznie 
obserwowa� 

lusterka.

Sypialna nadbudówka to 
rozwi�zanie dla transportu, 
gdzie rozmiar auta ma kluczowe 
znaczenie, a kierowca noce 
sp�dza w trasie. Dodatkow� 
zalet� „kurnika” jest uzyskanie 
lepszego wspó�czynnika 
aerodynamicznego.

Midlum w wersji Extra Light to rozwi�zanie dla przewozów obj�to�ciowych. Nisko umieszczona 
rama pozwala zwi�kszy� powierzchni� �adowni. Lekka zabudowa firmy Gniotpol dodatkowo 
zwi�ksza mo�liwo�ci przewozowe.
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infolinia: 801 80 20 20                 www.intercars.com.pl

szkolenia.intercars.com.pl

Gwarancją jakości są nasi dostawcy

Biała Podlaska – 83/342-44-18    Bielsko-Biała – 33/485-35-20    Białystok – 85/664-45-92    Błonie – 22/731-13-73    Bydgoszcz – 52/327-94-20
Ciechanów – 23/673-01-81    Częstochowa – 34/360-82-16    Czosnów – 22/714-11-81    Chełm – 82/564-71-85    Dąbrowa Górnicza – 32/639-98-57    
Elbląg – 55/233-25-83    Gdańsk – 58/320-61-39    Gdynia – 58/783-20-90    Gliwice – 32/270-44-68    Gorzów Wlkp. – 95/733-03-54    Grudziądz – 56/643-17-61    
Grójec – 48/670-29-07    Inowrocław – 52/354-06-80    Janki – 22/735 89 75    Jelenia Góra – 75/754-85-51    Jarocin – 62/505-48-83    Kalisz – 62/501-62-80    
Katowice – 32/605-67-60    Kielce – 41/343-23-60    Kłodzko – 74/865-91-46    Komorniki – 61/899-44-55    Konin – 63/244-65-72    Koszalin – 94/347-19-74    
Kraków – 12/682-11-06    Krosno – 13/420-04-45    Kutno – 24/254-96-79    Kokoszkowy k/ Starogard Gdański – 58/300 64 20    Legionowo – 22/767-53-96
Leszno – 65/528-71-16    Lublin – 81/718-43-10    Lublin – 81/531-00-70    Łomża – 86/218-01-80    Łódź – 42/677-70-07    Mysłowice – 32/786-47-20    
Nowy Sącz – 18/414-14-97    Nowy Targ – 18/261-17-14    Olszewo-Borki – 29/769-18-44    Olsztyn – 89/532-99-71    Opole – 77/403-06-53    
Ostróda – 89/678-94-42    Ostrowiec Świętokrzyski – 41/247-57-60    Piaseczno – 22/716-08-47    Piotrków Trybunalski – 44/646-63-65    Płock – 24/267-40-02    
Poznań – 61/846-05-86    Pruszków – 22/739-26-08    Puławy – 81/465-25-62    Pułtusk – 23/691-92-40    Racibórz – 32/414-91-58    Radom – 48/340-60-07    
Rybnik – 32/432-72-24    Rzeszów – 17/865-97-20    Sandomierz – 15/833-38-54    Siedlce – 25/633-46-50    Sierpc – 24/236-02-80    Słupsk – 59/848-62-
11    Sochaczew – 46/863-94-00    Sosnowiec – 32/290-13-57    Szczecin–Zimowa 4 – 91/880-23-21    Szczecin–E.Plater 7 – 91/431-11-95    Stalowa Wola
– 15/821-28-38    Starachowice – 41/273-04-15    Świdnica – 74/850-00-71    Tarnów – 14/628-42-46    Tomaszów Mazowiecki – 44/726-17-58    Toruń 
– 56/657-72-78    Tychy – 32/779-90-10    Wałcz – 67/250-40-20    Warszawa–Annopol – 22/519-93-12    Warszawa–Płowiecka – 22/517-92-92    Warszawa–
Powsińska – 22/651-86-53    Wejcherowo – 58/573-90-04    Wrocław–AK – 71/797-77-33    Wrocław–Graniczna 8c – 71/385-94-91    Wieliczka – 12/278-64-
34    Wieluń – 43/843-79-76    Wołomin, Nowe Lipiny – 22/517-92-32    Wyszków – 29/743-17-04    Zamość – 84/677-58-10    Zielona Góra – 68/476-50-50    
Zgierz – 42/714-14-33

Szkolenia techniczne dla rynku ciężarowego

Asortyment na miarę ciężarówki

Oszczędny, pięciolitrowy silnik o mocy 
220 KM oraz zbiorniki paliwa o łącznej 
pojemności 500 l pozwalają swobodnie 
wykonywać transporty międzynarodo-
we. Kabina Global 2 została wyposażo-
na w nadbudówkę sypialną fi rmy Pony. 
W środku znajduje się pojedyncza leżan-
ka podwieszana. Dzięki nadbudówce przy 
złożonej leżance wnętrze kabiny jest prze-
stronniejsze, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku dłuższych tras, ponieważ 
daje większą swobodę kierowcy. Pneuma-
tyczny fotel typu Comfort z regulacją lę-
dźwiową, ogrzewanym siedziskiem i opar-
ciem, regulacją długości siedziska i zinte-
growanym zagłówkiem powinien dobrze 
spełnić swoje zadanie.

Wi�cej czy mniej?

Kolejne dwa zestawy to Renault Pre-
miun Route i Premium Lander sprzęgnię-
te z naczepami wywrotkami marki Inter 
Cars, model 2012 (patrz T&V nr 5/2012). 
Dzięki optymalizacji konstrukcji udało się 
je jeszcze odchudzić, co zwiększyło ich 
możliwości przewozowe.

Premium Route stworzyło więc zestaw 
z naczepą, której objętość to 25 m3, a masa 
własna 4910 kg. Dzięki odpowiedniej 
specyfi kacji ciągnika, uzyskano wyjątko-
wy pod względem tonażu zestaw o masie 
własnej 11 550 kg. Taki pojazd może prze-
wieźć do 28 450 kg ładunku. 

Długa kabina z zamontowanym łóżkiem 
i komfortowy fotel kierowcy pozwala wy-
puszczać się w dłuższe trasy. 430-konny silnik 
i zautomatyzowana skrzynia biegów powinny 
sprawdzić się zarówno w trasie, jak i w tere-
nie. Możliwość włączenia blokady mechani-
zmu różnicowego przystosowuje ten pojazd 
do wjazdu na teren budowy czy kopalni.

Alternatywą, dostosowaną do lokalnej 
dystrybucji, jest zestaw Premium Lander 
w parze z naczepą o objętości 27 m3 i ma-
sie własnej 5500 kg. Dzięki zastosowaniu 
krótkiej kabiny udało się zaoszczędzić na 
masie ciągnika, co pozwoliło uzyskać masę 
własną zestawu na poziomie 12 101 kg. Ta-
kim zestawem można przewieźć 27 899 kg.
Jednak ta wywrotka jest dostosowana 
do przewozu bardziej agresywnych ła-
dunków i jest w stanie wytrzymać więk-
sze obciążenia. Zarówno w tonażu, jak 
i w objętości różnica jest niewielka, ale może 
okazać się decydująca. Warto, zanim podej-
mie się decyzję o zakupie, dobrze przemy-
śleć, jaki transport chcemy obsługiwać i które 
rozwiązanie będzie korzystniejsze. Większa 
kabina pozwala komfortowo pokonywać 
dłuższe trasy, jednak na krótkich odcinkach 
jest niepotrzebnym balastem. Dodatkowe 
2 m3 mogą okazać się nieprzydatne, gdy ła-

dunek będzie bardzo ciężki. Wtedy mogą 
kusić do przeładowywania pojazdów.

Ekstra ch�ód

Flagowe w gamie Renault Trucks Ma-
gnum ciągnęło wyjątkową naczepę chłod-

nię marki VeDeCar. Zestaw ten to propo-
zycja stricte stworzona na dalekie trasy. 
Wygodne Magnum, z komfortowo wypo-
sażoną kabiną, to pojazd, w którym moż-
na długo pracować i dobrze wypoczywać. 
Silnik o mocy 480 KM osiąga maksymalny 

Renault Premium nastawione na sukces paliwowy. Specjalna wersja 
z funkcj� Optiroll to propozycja, dla tych co szukaj� oszcz�dno�ci. 
Dodatkowe elementy to ospojlerowanie dachowe i boczne oraz os�ony 
mi�dzyosiowe w demonstracyjnej naczepie. 

Ekskluzywny 
duet: ch�odnia 
VeDeCar i Renault 
Magnum.
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moment obrotowy w zakresie 1050÷1400 
obr/min. Zautomatyzowaną skrzynię bie-
gów Optidriver+ dodatkowo wyposażono 
w funkcję Optiroll, optymalizującą wyda-
tek energii.

Pakiet Optiroll to „inteligentne” wolne 
koło, elastyczny tempomat oraz wyłączo-
ny tryb „Power” w skrzyni biegów. Układ 
wykorzystuje multiplikator skrzyni biegów. 
Ustawia przesuwkę „połówek” w pozycji 
pośredniej, rozłączając w ten sposób układ 
napędowy. Korzystanie z multiplikatora jest 
gwarancją szybkości i pewności działania. 

Optiroll uaktywnia się wyłącznie pod-
czas jazdy na tempomacie. Dąży on do 
utrzymania żądanej prędkości jazdy, mi-
nimalizując straty energii. Gdy układ ste-
rujący wykryje, że można utrzymać zapro-
gramowaną prędkość bez napędu, rozłączy 
go. Prędkość obrotowa silnika spadnie 
wtedy do obrotów biegu jałowego. Układ 
ponownie włączy napęd, gdy prędkość 
jazdy spadnie o 3 lub wzrośnie o 7 km/h 
w stosunku do zapamiętanej wartości. Kie-
rowca nic nie musi w tym wypadku robić. 
Optiroll można w każdej chwili wyłączyć. 
Jest to zalecane wysoko w górach, gdzie 
zmiany prędkości jazdy następują często 
i gwałtownie. 

Według producenta w dalekobieżnym 
ruchu autostradowym, korzystając z tem-
pomatu przez około 30% czasu, można za-
oszczędzić dzięki funkcji Optiroll prawie 
1% paliwa. Elastyczny tempomat obniża 
zaprogramowaną prędkość jazdy o 2 do 
3 km/h podczas pokonywania łagodnych, 
długich wzniesień. Dzięki temu spada 
prędkość obrotowa silnika, a pełna dawka 
paliwa podawana przez układ wtryskowy 
występuje w krótszym czasie, co daje ko-
lejne oszczędności. 

W ekonomikę Magnum dobrze wpisuje 
się ciągniona przez nie chłodnia. Belgijski 
producent jest w Polsce reprezentowany 
przez fi rmę Feber, która od 1 czerwca jest 
wyłącznym importerem i dystrybutorem 
pojazdów VeDeCar. Współczynnik prze-
nikalności równy 0,29 dobrze zabezpiecza 

Micha� Wi�niewski, dyrektor zarz�dzaj�cy Feber

Ka�dy ci�gnik jest na tyle ekonomiczny, na ile pozwoli mu naczepa, któr� 
ci�gnie. Dopasowanie naczepy do ci�gnika ma du�y wp�yw na spalanie. 
U�ytkownicy cz�sto zwracaj� uwag� na to, ile pali pojazd jad�cy z �adun-
kiem, natomiast rzadko kto� si� zastanawia, ile spala zestaw, gdy jedzie 
na „pusto”. My�l�, �e to b��d, poniewa� np. w przypadku wywrotek kur-
sy z �adunkiem i bez zdarzaj� si� �rednio w stosunku 50:50. Tu trudno 
o �adunek powrotny. 

Gdy taki zestaw jest za�adowany, to zawsze wa�y 40 t. Jednak gdy wraca bez �adunku, 
jego masa mo�e by� ró�na. W tym momencie warto zwróci� uwag�, jak� mas� w�asn� ma 
zestaw, bo w�a�nie od tego b�dzie zale�a�o, ile spali paliwa podczas kursów powrotnych.
Je�eli zale�y nam na niskim spalaniu, nie mo�emy równie� zapomina� o zas�anianiu plan-
dek� pustej skrzyni. Zaniechanie tej czynno�ci mo�e kosztowa� firm� kolejne zmarnowa-
ne litry paliwa.

wnętrze chłodni przed temperaturą panu-
jącą na zewnątrz. Dzięki temu oszczędza 
się energię potrzebną do schłodzenia lub 
ogrzania ładowni podczas przewozu wraż-
liwych na temperaturę ładunków. Ładow-
nia o objętości 90 m3 mieści 33 europalety. 
Masa własna naczepy zaczyna się od 8300 
kg, a jej dmc wynosi 39 t. Ramę zbudowano 
ze stali o wysokiej wytrzymałości. W stan-
dardzie montowany jest agregat chłodni-
czy Carrier Maxima ze zbiornikiem paliwa 
o pojemności 230 l. Istnieje też możliwość 
zamontowania dwóch agregatów, dzięki 
czemu można podzielić ładownię na sześć 
komór, w których będzie panowała różna 
temperatura. Dodatkowo można zamówić 
drzwi boczne jedno- lub dwuskrzydłowe. 
Dostępna jest również wersja przystoso-
wana do przewozu półtusz na hakach. 
Wtedy dach ma 120 mm grubości.

Ładownię oświetlają szczelne panele 
z diodami LED. Jest to rozwiązanie nie 
tylko wygodne, gdyż praktycznie bezob-
sługowe (oświetlenie LED-owe jest długo-
wieczne), ale również ekonomiczne, po-
nieważ ma bardzo niskie zapotrzebowanie 
na energię (więcej T&V nr 9/2012).

Dla ciu�aczy

Pewnym kompromisem między wygo-
dą a ekonomią jest ostatni uczestnik wy-
prawy. Renault Premium z dużą kabiną, 

dwoma leżankami i komfortowym wypo-
sażeniem może konkurować z Magnum. 
Jednak płaska podłoga w Magnum, czy 
możliwość swobodnego stania we wnętrzu 
(2054 mm w wersji z podwyższonym da-
chem) w pewnych sytuacjach są nie do prze-
cenienia. Masa własna takiego Premium to 
7267 kg, Magnum jest o 888 kg cięższe, 
a co za tym idzie więcej potrzebuje paliwa 
i mniej może pociągnąć. Wybór trudny, 
aczkolwiek znowu zależy od prawidłowe-
go dopasowania rozwiązania do potrzeb. 
Uczestnik konwoju to ciągnik nastawiony 
na oszczędzanie. Dla optymalizacji zużycia 
paliwa zastosowano w nim silnik 430-kon-
ny, uzyskujący najwyższy moment obro-
towy już przy 950 obr/min. Oczywiście 
zautomatyzowana skrzynia biegów została 
wyposażona w funkcję Optiroll, co dodat-
kowo pomaga zmniejszyć spalanie (więcej 
na ten temat w następnym numerze T&V). 

Przy podejmowaniu decyzji zakupo-
wych zawsze ważny jest rozsądek. Dobrze 
jest wyważyć, co jest najważniejsze z punk-
tu widzenia naszego biznesu. Nie zawsze 
więcej znaczy lepiej. Zamiast kupować na 
zaś pojazdy uniwersalne, lepiej dopasować 
ich specyfi kację do aktualnych potrzeb. 
Jeżeli boimy się, że one nagle się zmienią, 
warto zastanowić się, czy wynajem nie jest 
odpowiednim wyjściem. �

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Premium Lander to propozycja dla lokalnej dystrybucji. Krótka kabina 
nie obci��a �adowno�ci i nie wyd�u�a zestawu. Zaoszcz�dzone miejsce 
mo�na wykorzysta�, dobieraj�c odpowiednio d�u�sz� naczep�.

Naczepa wywrotka Inter Cars zosta�a odchudzona o kolejne 
kilogramy, co pozwoli�o stworzy� z Renault Premium Route 
zestaw o wyj�tkowej �adowno�ci.
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C iężarówki z napędem obu osi to 
praktyczne rozwiązanie dla branż, 
w których praca odbywa się z dala 

od utwardzonych dróg. Energetyka, po-
żarnictwo, sektor komunalny czy w końcu 
budowlany są ich najlepszymi przykła-
dami. W takich zastosowaniach liczą się 
przede wszystkim właściwości terenowe, 
choć mocne strony Cantera, takie jak niska 
masa własna czy duża zwrotność, w wersji 
4×4 również mają olbrzymie znaczenie.

Podstawy

Terenowy Canter jest dostępny tylko 
w jednej odmianie tonażowej (dmc 6,5 t),
w dodatku z jednym silnikiem. Można 
się więc zastanawiać jedynie nad kabiną, 
oferowaną jako pojedyncza lub podwójna 
i rozstawem osi 3415 lub 3865 mm. W na-
sze ręce trafi ła wersja krótsza ze standar-
dową szoferką, wyposażona w 3-stronną 
wywrotkę KH-Kipper i żuraw HMF.

Zastosowana jednostka napędowa to 
4-cylindrowy silnik wysokoprężny o po-
jemności 3 dm3. Osiąga moc 175 KM, 
maksymalny moment równy 430 Nm 
jest dostępny przy 1600 obr/min. Z jed-
nostką współpracuje ręczna, 5-stopniowa 
skrzynia biegów o rozpiętości przełożeń 
5,494÷0,723. Przy takich parametrach moż-
na byłoby się spodziewać niskich prędkości 
manewrowych, ułatwiających poruszanie 

Z ambicjami
W szerokiej gamie pojazdów Fuso Canter jest dost�pny model 4×4. 
Czy znajdzie dla siebie nisz�?

�uraw zakabinowy 
to do�� du�e obci��enie 
dla przedniego zawiesze-
nia Cantera 4×4, co wida� 
cho�by po niewielkiej 
odleg�o�ci mi�dzy ram� 
a gumowym odbojem.

Cho� wysoko umiesz-
czone nadwozie i nap�d
4×4 zach�ca do poko-
nywania trudnych terenów, 
spód silnika nie zosta� 
zabezpieczony �adn� 
os�on�.

Korzystanie z przedniego 
nap�du wymaga wyj�cia 
z kabiny i obrócenia pokr�te� 
w przednich piastach. 
Takie rozwi�zanie jest nieco 
k�opotliwe, ale oszcz�dza paliwo 
i wspó�pracuj�ce elementy.

Zastosowana jednostka nap�dowa pracuje 
stosunkowo cicho i jest oszcz�dna. 
Kabin� podnosi si� bardzo �atwo i to bez 
wykorzystania jakichkolwiek narz�dzi. 
Niestety, mo�e to zrobi� ka�dy, bo 
mechanizm nie zosta� zabezpieczony �adnym 
zamkiem „na klucz”.
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zycji „Free” do pozycji „Lock” w piastach 
przednich kół i włączenia specjalnego 
przycisku na tablicy rozdzielczej. 

Wyboru trybu jazdy można dokonać, 
gdy pojazd jest nieruchomy, a pedał sprzę-
gła zwolniony. Takie rozwiązanie wydaje 
się nieco kłopotliwe, zwłaszcza jeśli kie-
rowca przypomni sobie o konieczności 
dołączenia napędu zbyt późno… Wówczas 
musi wyjść z kabiny prosto w błoto i ją 
obejść, by obrócić pokrętła. Z drugiej jed-
nak strony tzw. piasta wolnego koła spra-
wia, że koło nie napędza przekładni, wału 

i mechanizmu różnicowego, 
co ogranicza spalanie i zu-
życie współpracujących ele-
mentów. Jeśli więc napęd 4×4 
jest wykorzystywany tylko 
okazjonalnie, ma ono istotne 
uzasadnienie. Ponadto prze-
stawienie pokręteł w pozycję 
„Free” zmniejsza promień 
skrętu z 15,1 do 13,5 m. 

Przy jeździe w trybie 4×4 
moment napędowy jest dys-
trybuowany po równo na obie 
osie. Niestety żadna z nich nie 
została wyposażona w bloka-
dę mechanizmu różnicowego, 
co rodzi obawy przed wjaz-
dem w bardziej wymagający 

teren. Pewnych rozbieżności można też 
dopatrzyć się w samym podwoziu. Ma ono 
imponujące kąty natarcia (35°), zejścia (25°) 
i rampowy (25°), ale spód silnika i osprzęt 
nie zostały osłonięte jakąkolwiek blachą, by 
nie dostawały się tam błoto, kurz itp., nie 
wspominając już o wystających z podłoża 
korzeniach drzew czy drutach. W porów-
naniu z odmianami 4×2, prześwit został 
zwiększony z 219 do 320 mm.

Za kó�kiem

Odmiana 4×4 pochodzi z najnowszej 
generacji Cantera, w którego wnętrzu po-

jawiło się kilka ulepszeń, ale nadal są też 
pewne mankamenty. Z pewnością należą 
do nich płytkie półki podsufi towe i wąskie 
kieszenie w poszyciu drzwi, bo nie można 
w nich zmieścić ręki. Mocowanie tapicerki 
w widocznych miejscach za pomocą zszy-
wek, również nie wywołuje pozytywnych 
wrażeń. Zupełnie inaczej jest natomiast 
w przypadku dużych pokręteł do regulacji 
temperaturą i kierunkiem nawiewu powie-
trza, czy wyświetlaczem wielofunkcyjnym 
w głównym zestawie wskaźników. Jest on 
odpowiednio czytelny i dostarcza różnych 
informacji, takich jak średnie zużycie pali-
wa, średnia prędkość, poziom zanieczysz-
czenia fi ltra cząstek stałych. W kabinie nie 
brakuje miejsca na drobne przedmioty, co 
sprzyja utrzymaniu porządku, ale przy peł-
nej, 3-osobowej obsadzie trudno zmieścić 
jakiś dodatkowy ekwipunek, np. w postaci 
torby podróżnej. Profi l foteli i ich twar-
dość będą odpowiednie raczej na krótsze 
przejazdy. Pasażerowie mają do dyspozy-
cji podwójne siedzisko z indywidualnymi 
oparciami. Środkowy fotel różni się zagłów-
kiem, który można łatwo wyjąć, aby nie 
ograniczał widoczności przez tylną szybę 
– oczywiście gdy nikt tam nie siedzi. Warto 
podkreślić znakomitą widoczność z wnę-
trza, zwłaszcza dzięki dużym, zewnętrznym 
lusterkom. Zostały one zamontowane na 
solidnych, odpowiednio długich wysięgni-
kach, dzięki czemu nie drgają i doskonale 
pokazują całą zabudowę.

Pod obci��eniem

Przy obu osiach zastosowano resory 
wielopiórowe, bez stabilizatorów, ale ca-
łość jest na tyle dobrze skonfi gurowana, że 
samochód przechyla się na boki w akcep-
towalnym zakresie. Nośność przedniej osi 
mogłaby być nieco większa niż 2800 kg, bo 
po zamontowaniu żurawia i zabudowy dy-
stans między dolną częścią ramy a odbojem 
to zaledwie 2 cm! Po załadunku nadwozie 

się w trudnym terenie, a jednocześnie wy-
sokich „przelotowych”, zapewniających 
niskie zużycie paliwa na drogach utwar-
dzonych. Rzeczywistość wygląda jednak 
inaczej, bo przełożenie tylnego mostu jest 
bardzo „wolne” – wynosi 5,285. Dlatego 
przy 70 km/h wskazówka obrotomierza 
ustawia się na końcu ekonomicznego pola 
(2000 obr/min), a „na pusto” spokojnie 
można ruszać z drugiego biegu. Mimo to 
zużycie paliwa pozostaje na akceptowal-
nym poziomie. Jadąc z prędkością ponad 
80 km z obciążeniem, bez większych wy-

siłków można zejść poniżej 11 l/100 km. 
Przy próbach terenowych i z częstymi za-
trzymaniami w korkach spalanie wzrosło do 
12,7 l/100 km, a więc tyle co w niejednym 
SUVie. Silnik charakteryzuje się wysoką kul-
turą pracy i szybko reaguje na każde wciśnię-
cie „gazu”, co ułatwia np. wyprzedzanie, ale 
oczywiście przy miejskich prędkościach.

Na k�opoty

W „niepewnym” terenie kierowca Can-
tera 4×4 może dołączyć napęd przedniej 
osi. Odbywa się to poprzez wykonanie 
dwóch czynności: obrotu pokręteł z po-

Fuso Canter 6C18 4×4

Dmc (kg) .....................................................................6500
Masa w�asna pojazdu (kg) ..........................................5040
Liczba miejsc .................................................................... 3
Rozstaw osi (mm) .......................................................3865
D�ugo�� pojazdu (mm) ................................................6650

r. zawracania mi�dzy �cianami (m) ...........................14,9
Silnik ..................................................................... 4P10-T6
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemno�� (cm3) .........................................................2998
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) .......................175/129/3500
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ............................430/1600
Skrzynia biegów..................................r�czna, 5-stopniowa
Prze�o�enie przek�adni g�ównej .................................5,285
Pojemno�� zbiornika paliwa (l) .....................................100
Przegl�dy .......................................................co 40 tys. km
Gwarancja .........................................3 lata lub 150 tys. km

W tylnej �cianie kabiny znajduje si� du�e 
okno u�atwiaj�ce cofanie, ale w tym przypad-
ku widok przys�ania wysi�gnik �urawia. 
Zamontowana poni�ej kiesze� mog�aby by� 
g��bsza i szersza, co pozwoli�oby na lepsze 
wykorzystanie dost�pnej przestrzeni.

Tylna �ciana �rodkowego 
oparcia tworzy po 
z�o�eniu praktyczny stolik 
pomocny przy wype�nianiu 
dokumentów lub podczas 
spo�ywania posi�ku.

Fotel kierowcy ma zintegrowany 
zag�ówek (tak samo jest w przy-
padku skrajnego fotela pasa�era) 
i szeroki zakres regulacji, u�atwia-
j�cy znalezienie wygodnej pozycji 
osobom o ró�nym wzro�cie.

Tablica rozdzielcza kryje wiele schowków 
i kieszeni, dzi�ki czemu nie ma problemu 
z przechowywaniem dokumentów, map, chus-
teczek czy telefonu. Obudowa dr��ka zmiany 
biegów tylko nieznacznie wnika w przestrze� 
kabiny, u�atwiaj�c przej�cie na drug� stron�.
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od razu „siada” na odbojach, więc łatwo 
sobie wyobrazić konsekwencje. Nośność 
tylnej osi jest wystarczająca – wynosi 6000 
kg. Masa własna tak wyspecyfi kowanego 
pojazdu to 5040 kg, co przy dmc równej 
6,5 t oznacza ładowność 1460 kg. Nie jest 
więc zbyt duża, bo prawie tyle waży jedna 
paleta kostki brukowej, ale do samocho-
du można podpiąć przyczepę o dmc 3,5 t. 
Niestety nie obsłuży jej żuraw zamontowa-
ny za kabiną, dlatego w takim przypadku 
pozostaje załadunek/rozładunek ręczny 
lub za pomocą wózka widłowego.

W układzie hamulcowym postawiono 
na mechanizmy bębnowe przy wszystkich 
kołach, które mają gwarantować bezpro-
blemową eksploatację w trudnym terenie. 
Wciśnięcie hamulca skutkuje szybką, od-
powiednią reakcją, dzięki czemu nawet 
w sytuacjach awaryjnych nie ma obaw 
o bezpieczne wytrącenie prędkości czy za-
trzymanie samochodu.

zapomniano o bezpiecznym mocowaniu ła-
dunku. Przy dłuższych krawędziach podło-
gi znajdują się trzy chowane uchwyty. Prze-
wożone materiały mogą być zabezpieczone 
plandeką zwijaną nad przednią burtą.

Zamontowany żuraw HMF to model 
Handy 340. Do testowego Cantera wy-
brano wersję K2, która zapewnia mak-
symalny zasięg hydrauliczny 5,7 m i dys-
ponuje udźwigiem równym 565 kg. Na 
minimalnym ramieniu 3,1 m, może opero-
wać ładunkiem o masie niemal 1 t. Kąt ob-
rotu żurawia jest równy 370°, co eliminuje 
konieczność przestawiania samochodu 
przy różnych miejscach za- i rozładunku. 
Stabilność konstrukcji zapewniają nogi 
podporowe o rozstawie 3900 mm. Są one 
rozkładane ręcznie, ale ich obsługa nie 
wymaga większego wysiłku. Sterowanie 
żurawiem odbywa się za pomocą pulpitów 
zamontowanych po obu stronach pojazdu, 
dzięki czemu operator zawsze ma dosko-
nały widok na podnoszony ładunek.

Takim samochodem na pewno nie moż-
na „zapuścić się” w najtrudniejszy teren, 
ale z racji większego prześwitu znakomicie 
nadaje się on na wyboiste drogi gruntowe 
czy strome podjazdy. Brak blokad mecha-
nizmów różnicowych uniemożliwia pew-
ny wjazd w kopny, grząski piach, śnieg czy 
błoto. Układ napędowy sugeruje miejskie 
i podmiejskie zastosowanie pojazdu, gdzie 
nie rozwija się zbyt dużych prędkości. Kom-
pletacja z trójstronną wywrotką i żurawiem 
przeładunkowym to atrakcyjna propozycja 
do „lekkiej” dystrybucji budowlanej, choć 
może też być praktycznym uzupełnieniem 
ciężkich pojazdów, gdy na budowę trzeba 
dowieźć niewielkie prefabrykaty betonowe, 
elementy ogrodzenia, rury tworzywowe, 
przewody elektryczne itp. �

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Bez wysi�ku

Skrzynia ładunkowa W3F fi rmy 
KH-Kipper ma wymiary wewnętrzne 
(dł.×szer.×wys.) 4120×2200×580 mm. Na 
podłogę użyto blachy o grubości 5 mm, 
ściany boczne i tylną tworzą burty profi lo-
wane z blachy o grubości 2 mm. Wszyst-
kie burty otwierają się w dolnej lub górnej 
osi, co umożliwia łatwy wyładunek mate-
riałów sypkich, a jednocześnie załadunek 
wózkiem widłowym materiałów spale-
tyzowanych. Ściany boczne są dzielone, 
choć istnieje możliwość demontażu środ-
kowego słupka dla łatwego umieszczenia 
dłuższych przedmiotów, np. płyt wióro-
wych. Oba słupki zostały spięte łańcuchem 
z naciągiem regulowanym śrubą rzymską, 
co zabezpiecza konstrukcję przed wybo-
czeniem. Dostęp do wnętrza ułatwiają po 
dwa stopnie wejściowe na lewej przedniej 
i tylnej burcie. Opracowując zabudowę, nie 

Obs�uga 3-stronnej skrzyni samowy�a-
dowczej jest bardzo prosta. Do jej podno-
szenia i opuszczania s�u�� dwa przyciski 
zamontowane po lewej stronie kolumny 
kierownicy, oczywi�cie po wcze�niejszym 
za��czeniu przystawki odbioru mocy.

Zabudowa KH-Kipper to bardzo solidna konstrukcja o szerokich mo�liwo�ciach transportowych. 
Znakomicie dopasowuje si� do przeznaczenia samochodu, który mo�e wykonywa� ró�ne prace.

Nogi podporowe wydaj� 
si� zbyt delikatne, bo przy
tak wysokim podwoziu 
trzeba je do�� znacznie 
wysun��, nawet bez 
odrywania kó� od pod�o�a, 
a wtedy mo�e doj�� do ich 
wykrzywienia.

Pr�t przy zestawie d	wigie-
nek umo�liwia wygodne 
oparcie d�oni, a dzi�ki 
temu bardzo precyzyjne 
sterowanie. Czytelne 
oznaczenia wszystkich 
funkcji u�atwiaj� prac� 
pocz�tkuj�cym operatorom.

Pierwszy stopie� zosta� 
zamontowany „na sztywno”, 
ale znajduje si� on do�� wysoko, 
wi�c nie grozi mu uszkodzenie. 
Dzi�ki odpowiednio umieszczonej 
por�czy na przednim s�upku, 
cz�ste wchodzenie i wychodzenie 
z kabiny nie jest uci��liwe. Dzi�kujemy firmie MD Beton za pomoc w realizacji testu.

www.mdbeton.pl
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sząca się linię pod oknami oraz rozrośnięte 
obudowy relatywnie małych kół, 15- lub 
16-calowych. Na rysunkach stylistów wi-
dać kierunek, w jakim zmierzali, jednak 
proza życia przystrzygła artystyczne wizje 
w gładką fryzurkę z przedziałkiem. Pozo-
stały jednak cechy fordowskiego „Kinetic 
Design”, który charakteryzuje również 
osobowe modele tej marki. 

W przyszłości ma pojawić się podwyż-
szony dach. Na razie wybór ogranicza się 
do niskich wariantów towarowych, towa-
rowo-osobowych oraz mikrobusów. 

Ford szczyci się, że oferuje największą 
w klasie szerokość ładowni między nad-
kolami (1390 mm) oraz najszersze i naj-
wyższe drzwi boczne (1030×1320 mm). 
W ładowni standardowego furgonu o dłu-
gości L1 zmieszczą się trzy europalety, za-
ładowane do wysokości 1 metra. Ładownia 
ma długość 2,5 m. Uwzględniając miejsce 
pod fotelem pasażera, można przewozić 
wąskie przedmioty o długości 3 m. Z kolei 
w L2 zmieszczą się drabiny czy rury mie-
rzące nawet 3,4 m. Długość ładowni tej 
wersji wynosi 2,9 m. 

Podłoga przedziału ładunkowego fur-
gonów pokryta jest wytłoczką z tworzy-
wa, podobną do tej, jaką mają pikapy. Jej 
krawędzie zawijają się na boki. Chroni ona 
samochód i przewożony towar. Oczka do 
mocowania ładunku zostały zamonto-
wane na ścianach bocznych. W słupkach 
usztywniających nadwozie są dodatkowe, 

nagwintowane otwory. Oczka można więc 
przełożyć, stosownie do potrzeb lub za-
montować ich dodatkowy komplet. 

Za dopłatą montowane są na dachu po-
mysłowe i praktyczne, składane relingi da-
chowe. Niestety, kosztują aż 1430 zł netto. 
Przesuwane drzwi w lewej ścianie w furgo-
nie to wydatek 1800 zł netto. 

Jak si� zaj��?

W postaci nowego Transita Custom kie-
rowca dostaje samochód nowoczesny, na-
dążający za współczesnymi tendencjami. 
Do standardu w Transicie Custom Van na-
leży wspomaganie kierownicy, elektrycz-
nie sterowane szyby w przednich drzwiach, 
radioodtwarzacz CD oraz centralny zamek 
z podwójnym ryglowaniem. Na wyposa-
żanie służące bezpieczeństwu składają się: 

Rozmna�anieRozmna�anie przez podzia� przez podzia�
Transit Custom jest ca�kiem nowym, dostawczym modelem Forda. B�dzie konkurowa� 
mi�dzy innymi z Volkswagenem Transporterem i Fiatem Scudo. Na dobry pocz�tek otrzyma� 
tytu� „Van of the Year 2013”.

U Forda zachodzą poważne zmiany. 
Wzorem innych fi rm działających 
w Europie podzielił swoją ofertę. 

Zamiast jednego Transita w wariantach 
o masie całkowitej od 2,6 do 4,6 t, będzie 
miał dwa modele. Transit Custom jest 
lżejszym z nich. Przy wysokości całkowi-
tej zbliżającej się do 2 m nowy model po-
winien mieścić się w typowych garażach 
podziemnych. 

Czym zach�ci�?

Gama nowego modelu jest podzielona na 
wariant roboczy, nazywany Transit Custom 
oraz wygodną, osobową odmianę Tourneo 
Custom. Analogicznie postępują rywale. 
Jest Vito i Viano, Transporter i Multivan, 
a także Scudo i Scudo Panorama. I tak samo 
jak u konkurentów proletariacki Transit 
różni się od burżuazyjnego Tourneo głów-
nie poziomem wykończenia i detalami. 

Samochód jest dostępny z dwoma roz-
stawami osi i dwiema długościami nad-
wozia. Maksymalnie mierzy sobie 5,3 m 
długości. W przeciwieństwie do Fiata czy 
Volkswagena, Ford sprawia wrażenie dość 
wysokiego. Jest to jednak tylko złudzenie, 
wynikające ze stylizacji nadwozia. Sko-
śnooki przód rozciągnięty w dzióbek oraz 
wydłużone niemal do dachu obudowy 
tylnych świateł wyszczuplają i zwężają syl-
wetkę. Samochód robi wrażenie masywne-
go również przez wysoko biegnącą, wzno-

Urozmaicona, ale ergonomiczna i czytelna. 
Tablica rozdzielcza nowego Forda ma ciekaw�, 
pe�n� werwy stylizacj�.
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poduszka czołowa dla kierowcy, ABS i ESP, 
wspomaganie nagłego hamowania (EBA) 
i jego sygnalizacja światłami awaryjnymi 
oraz układ wspomagający ruszanie pod 
górę. O oszczędzanie paliwa dba system 
start & stop. 

W porównaniu z prostym furgonem, 
osobowy Tourneo Custom jest bogatszy 
między innymi o ogrzewaną przednią szy-
bę, ogrzewane i elektrycznie regulowane 
lusterka oraz klimatyzację. Ma również 
więcej poduszek: czołowe i boczne dla kie-
rowcy i pasażera oraz kurtyny. 

Na wybranych rynkach oferowane są 
w opcji zaawansowane systemy wspoma-
gające jazdę, np. układ ostrzegający przed 
niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LAC), 
automatyczny włącznik refl ektorów i wy-
cieraczek, automatyczny przełącznik świa-
teł drogowych, który wyłącza je podczas 
wymijania, zbliżania się do innego pojaz-
du z tyłu oraz w mieście, a także system 
wykrywający zmęczenie u kierowcy na 
podstawie chaotycznych zmian toru jazdy. 
Wyświetla wówczas fi liżankę z parującą 
kawą i zmusza kierowcę do zaakceptowa-
nia ostrzeżenia przyciskiem „ok”. 

Za dopłatą Ford zakłada również światła 
doświetlające zakręt oraz czujniki z kame-
rą cofania. Ekran jest umieszczony na frag-
mencie wewnętrznego lusterka wstecz-
nego i wyświetla obraz z siatką grafi czną 
pokazującą „trajektorię” auta – zupełnie 
jak w najnowszym pikapie Ranger. 

Wnętrze kabiny jest urządzone fanta-
zyjnie. Fani transformerów poczują się 
w swoim świecie. Jednak pomimo dużej 
liczby przełączników, którą potęguje „wie-
lowątkowy” dizajn, kierowca łatwo dojdzie 
ze wszystkim do ładu. „Zegary” są czytelne, 
a komputer pokładowy mówi po polsku. 

Custom przodem

Nowy, średni Transit ma napędzane 
przednie koła. Montowane są w nim wyłącz-
nie silniki wysokoprężne z rodziny Durato-
rq TDCi o pojemności 2,2 l. Współpracują 
z sześciostopniową przekładnią manualną. 

Do standardu należy wskaźnik pokazujący 
bieg optymalny dla niskiego zużycia paliwa. 
Samochód ma „inteligentny” alternator, któ-
ry doładowuje akumulator tylko, gdy silnik 
dysponuje „wolnymi mocami przerobowy-
mi”. Wśród wariantów nowego Transita jest 
również ECOnectic, który ma stukonnego 
diesla i wyposażenie dobrane tak, aby ogra-
niczyć zużycie paliwa i uciążliwość auta dla 
środowiska naturalnego. 

Dużym osiągnięciem konstruktorów 
jest wydłużenie okresu między przegląda-
mi do dwóch lat lub 50 tys. km. 

Fordy Transit Custom i Tourneo Custom są 
produkowane przez spółkę joint-venture Ford 
Otosan w Kocaeli w Turcji. Będą oferowane 
w Europie oraz na większości światowych ryn-
ków, z wyjątkiem Ameryki Północnej. Są pierw-
szym klocuszkiem w nowej układance Forda. 
Podczas IAA w Hanowerze zadebiutował 
„duży Transit” w odmianie z tylnym napędem, 
który trafi  również do Stanów Zjednoczonych 
i Kanady, aby zastąpić tam wysłużone furgo-
netki serii E. �

Micha� Kij
Fot. M. Kij, Ford

Ford Transit/Tourneo Custom

Dmc (kg) ............................................................................................................... 2500÷3300
�adowno�� (kg) ...................................................................................................... 600÷1400
Obj�to�� �adowni furgonów (m3) .................................................................................... 6, 6,8
Maksymalna d�ugo�� �adowni furgonów (mm) ............................................L1-2555, L2-2922
Maksymalna liczba miejsc w wersjach osobowych .............................................................. 9
Warianty rozstawu osi (mm) .......................................................................L1-2933, L2-3300
D�ugo�� (mm) .............................................................................................L1-4970, L2-5340
Szeroko�� (mm) .............................................................................................................. 1986
Wysoko�� (mm) ......................................................................................................... do 1978
Silnik ..........................................................................................................Duratorq TDCi 2,2
Liczba cylindrów ................................................................................................................... 4
Pojemno�� (cm3) ............................................................................................................. 2190
Maksymalna moc (Km/kW/obr/min) ................. 100/74/3500 .... 125/93/3500 ... 155/115/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ...... 310/1300 ......... 350/1450 .......... 385/1600
Warianty nadwozia ................. furgon Custom Van, furgon Custom Van z podwójn� kabin�, 
  ........................ towos Custom Kombi Van z ruchom� przegrod� mi�dzy kabin� i �adowni�, 
  ......................mikrobus Custom Kombi, mikrobus o wysokim standardzie Tourneo Custom

Gotowe auto nie dorasta do zamia-
rów stylistów. Na rysunku 
„Kinetic Design” w czystej postaci.

Tourneo Custom to dobrze wyposa�ony mikrobus. 
Jego skromniejszym odpowiednikiem jest Transit 
Custom Kombi. Do zalet Forda nale�� ciche silniki.

Rozci�gni�te s� tylko klosze, same 
�wiat�a umieszczono na zwyk�ej 
wysoko�ci. Sylwetka auta jest masywna.

Trzy europalety mieszcz� si� nawet w krótkiej wersji auta. �adowni� mo�na wyd�u�y� 
o schowek pod podwójn� kanap� pasa�erów.
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codzienność: fura, faktura i komóra. Tego, 
co najciekawsze nie widać. 

Podwozie wyposażone jest w pneuma-
tyczne zawieszenie z tyłu. Poprawia kom-
fort jazdy, ale przede wszystkim umożliwia 
regulowanie położenia tylnej części nad-
wozia. Ma to znaczenie praktyczne. Nie-
zależnie od obciążenia i rozmieszczenia 
ładunku prześwit pojazdu ma jednakową 
wielkość. Wpływa to pozytywnie na bez-
pieczeństwo jazdy. Na postoju natomiast 
miechy zawieszenia pozwalają obniżyć 
próg załadunku nawet o 70 mm. 

W tym jednak samochodzie taka moż-
liwość jest zaledwie dodatkowym ułatwie-

niem przy wkładaniu czy wyjmowaniu 
towaru. Za tylnymi drzwiami ukryta jest 
bowiem składana rampa załadunkowa. 
Pokryto ją antypoślizgową, ryfl owaną bla-
chą. Nachylenie rampy jest małe, szcze-
gólnie po obniżeniu zawieszenia. Można 
z dużą swobodą wjechać na nią dowolne-
go typu wózkiem magazynowym, w tym 
popularnym „paleciakiem”. Wytrzymuje 
nacisk maksymalnie 1000 kg. 

Po złożeniu rampa mieści się płasko, za 
tylnymi drzwiami. Można ją jednak od-
chylić w bok i wkładać towar do samocho-
du bezpośrednio: ręcznie lub za pomocą 
wózka widłowego. Drzwi boczne, które 

Najnowszy Fiat Ducato z zabudową 
fi rmy Store Van ujmuje prostotą 
i skutecznością zastosowanych roz-

wiązań. Choć na zewnątrz wcale na to 
nie wygląda, pod kilkoma względami jest 
furgonem idealnym. Bo co można pomy-
śleć o samochodzie roboczym, który po-
zwala unikać wysiłku fi zycznego i należy 
do najaktywniejszych uczestników ruchu 
drogowego? 

Wyk�ada si�

Z pozoru to zwykły Fiat. Średni dach, 
długi rozstaw osi i długi zwis. Kurierska 

Ramp� mo�ci panowie!
Przetacza�, wci�ga�, turla� – tylko nie d
wiga�. 
Nareszcie samochód dostawczy przyjazny dla kr�gos�upa.

Sk�adana rampa zajmuje ma�o miejsca, 
a znacznie usprawnia za�adunek. Wytrzymuje 
nacisk 1000 kg. Obs�uguje si� j� r�cznie.

Po modernizacji Ducato niewiele si� zmieni�o, ale te� 
nie za bardzo by�o co poprawia�. Przyciski do obs�ugi 
miechów tylnego zawieszenia s� w zasi�gu r�ki równie� 
wówczas, gdy kierowca stoi obok auta.
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podobnie jak tylne sięgają dachu, również 
dają wygodny dostęp do wnętrza. 

Podłoga wyłożona jest sklejką, a ściany 
boczne zabezpieczone są płytami. Ściana 
oddzielająca ładownię od kabiny zasłonię-
ta jest do połowy płytą, do której przymo-
cowano listwę, która służy do mocowania 
ładunku. 

Producent zabudowy Store Van to włoska 
fi rma, będąca częścią Grupy FAMI. Spe-
cjalizuje się w różnego typu zabudowach 
warsztatowych z szafk ami, podwójną pod-
łogą, elementami wysuwanymi na podeście 
czy bagażnikami dachowymi. Wyposażenie 
zabudów może być ściśle dopasowane do 
potrzeb nabywcy i wzbogacone o specjali-
styczne urządzenia dowolnego praktycznie 
typu. Część oferty Store Van stanowią pły-
ty ze sklejki, tworzywa i blachy służące do 
wykańczania ścian i podłogi ładowni sa-
mochodów dostawczych, systemy mocowa-
nia ładunku oraz rampy załadunkowe. Ich 
nośność wynosi od 600 do 1500 kg. Mają 
szerokość od 800 do 135 mm. Inną propo-
zycją są elektryczne żurawiki, montowane 
za tylnymi drzwiami, podobnie jak rampy. 
Ich udźwig wynosi od 150 do 190 kg. W na-
szym kraju przedstawicielem Store Van jest 
spółka Modesto Polska. 

Z zapasem

Ducato w nowym wydaniu jest nadal 
samochodem, na którym można polegać. 
Wśród charakterystycznych cech należy 
wymienić wygodną, ergonomiczną kabi-
nę z hamulcem ręcznym po lewej stronie 
fotela kierowcy oraz interesującą stylizację 
ze zderzakami, które sięgają bardzo wyso-
ko i zabezpieczają delikatniejsze elementy 
karoserii przed uszkodzeniem. 

Przyciski do regulowania wysokości 
tylnego zawieszenia znajdują się z lewej 
strony, poniżej kierownicy. Są więc łatwo 
dostępne zarówno z fotela kierowcy, jak 
i z zewnątrz, z poziomu jezdni. Drobiazg, 
ale ważny. Ułatwia wykorzystanie zalet auta. 

W kabinie jest całkiem cicho. Silnik Die-
sla o mocy 150 KM jest drugi po jednostce 
180-konnej, najsilniejszej jaka montowana 
jest w tym modelu. W paliwo zasila go szy-

na common rail z wtryskiem bezpośrednim 
Multijet II. Ciśnienie wtrysku wynosi mak-
symalnie 1800 bar, a w jednym cyklu wtry-
skiwacz może podać olej napędowy nawet 
w ośmiu porcjach. Silnik wyposażony jest 
w turbosprężarkę i intercooler. Współ-
pracuje z sześciobiegową skrzynką ręczną 
i zapewnia autu dobre osiągi. „Czwórka” ma 
charakter biegu bezpośredniego, „piątka” 
i „szóstka” to nadbiegi służące zachowaniu 
ekonomicznych obrotów silnika przy wyso-
kiej prędkości jazdy. Fiat ma wentylowane 
hamulce tarczowe przy obu osiach, wypo-
sażone w ABS i EBD, czyli elektroniczny 
rozdział siły hamowania. 

Jazda jest przyjemna, silnik zachęca do 
szybkiego przechodzenia przez kolejne 
biegi. Fiat ma napędzane przednie koła. 
Są zawieszone niezależnie na kolumnach 

McPhersona. Ten najbardziej 
typowy z typowych zestaw 
sprawia, że na współczesnym 
kierowcy Ducato robi wraże-
nie bardzo przewidywalnego. 
W opcji, razem z ESP do-
stępny jest układ Traction+, 
który ułatwia jazdę na śliskiej 
nawierzchni. Podczas rozpę-
dzania automatycznie kieruje 
moment obrotowy do tego 
z kół, które ma lepszą przy-
czepność. 

Na liście wyposażenia do-
datkowego modeli z silni-
kami 2,3 l jest również 
hydrauliczne wspomaganie
kierownicy o zmiennej si-
le, a także układ „start &
stop”, który współpracuje ze 
wskaźnikiem zmiany bie-
gów GSI (Gear Shift  Indica-
tor). Wskaźnik podpowiada 
najwłaściwsze przełożenie 
w danym momencie, zapewnia-
jące najniższe zużycie paliwa. 

Jedyne, do czego trzeba 
się przyzwyczaić to spory 

rozstaw osi Ducato. W najdłuższej do-
stępnej odmianie ma on trochę ponad 
4 m. To poziom średniego autobusu. 
Na szczęście przedniego zwisu „jakby 
nie było”, a tylny jest stosunkowo krót-
ki. Mimo przedniego napędu dostawczy 
Fiat jest zwrotny. 

Ducato z minimalistyczną zabudową 
Store Van ma szereg zalet praktycznych 
i może być świetnym dostawcą sprzętu 
zmechanizowanego: pralek, lodówek albo 
kosiarek do trawy. Oszczędzi kierowcy 
czasu i wysiłku. �

Micha� Kij
Fot. M. Ganiec, J. Dynek

Fiat Ducato Maxi 35 XL

Dmc (kg) .....................................................................3500
Masa w�asna (kg) ........................................................2060
�adowno�� (kg) ..........................................................1440
Obj�to�� �adowni (m3) ..................................................... 15
D�ugo�� �adowni (mm) ................................................4070
Maksymalna szeroko�� �adowni/mi�dzy 
nadkolami (mm) .................................................1870/1422
Maksymalna wysoko�� �adowni (mm) ........................1932
Wysoko�� pod�ogi �adowni nad jezdni� (mm) ...............550
Wymiary drzwi w �wietle: szeroko�� × wysoko�� (mm)
 Tylnych ..........................................................1562×1790
 Bocznych .......................................................1250×1755
Rozstaw osi (mm) .......................................................4035
D�ugo��/szeroko��/wysoko�� (mm) .........6363/2050/2539

rednica zawracania (m) ...........................................14,28
Liczba miejsc .................................................................... 3
Silnik ..............................................................150 Multijet II
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemno�� (cm3) .........................................................2287
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ..............148/109/3600
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) .....350/1500
Skrzynia biegów................................................................ 6
Pr�dko�� maksymalna* (km/h) .....................................160

rednie zu�ycie paliwa* (l/100 km) ................................ 7,3
Gwarancja .................................................................. 2 lata
Przegl�dy .......................................................co 48 tys. km
Cena wersji podstawowej (z� netto) .........................83,150

* wed�ug danych producenta

Pneumatyczne zawieszenie osi utrzymuje ty� 
samochodu na sta�ej wysoko�ci niezale�nie 
od obci��enia. Podczas za�adunku mo�na je 
obni�y�, aby u�atwi� sobie �ycie.

Wn�trze �adowni jest chronione p�ytami oraz pod�og� ze sklejki. Uchwyty do mocowania 
�adunku s� w pod�odze i na �cianach. Na �ciance dzia�owej jest dodatkowo p�yta z szyn� 
pozwalaj�c� �ci�le przypi�� pasem np. lodówk� w miejscu najkorzystniejszym, z punktu 
widzenia roz�o�enia masy pomi�dzy osiami.
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Do tegorocznej, piątej edycji konkursu 
organizowanego przez fi rmę Scania 
przystąpiło prawie 17 tys. uczestni-

ków z 24 krajów Europy. Warunki udziału 
są proste – trzeba mieć nie więcej niż 35 lat 
i prawo jazdy kat. C+E. W pierwszym eta-
pie regionalnym na kierowców czekał test 
teoretyczny. Ci, którzy wykazali się wiedzą 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, mogli przystąpić do sprawdzianów 
praktycznych. Po serii regionalnych elimi-

nacji następował fi nał krajowy, który wyła-
niał narodowego zwycięzcę.

Finaliści z 24 europejskich krajów stawi-
li się na wielkim fi nale, odbywającym się 
7-8 września w szwedzkim Sodertalje. Pol-
skę reprezentował Wojciech Kobierowski.

Dla ka�dego co�... trudnego

Pierwszy etap europejskiego fi nału kon-
kursu to seria konkurencji, za które uczest-

Na najwy�szym podium stan�� Gabriel Warde z Irlandii.

Do dwóch razy sztuka
Kolejna nowa Scania R o warto�ci 100 tys. euro trafi do najlepszego, m�odego kierowcy 
Europy. Tym razem to Irlandczyk, Gabriel Warde, który w konkursie Young European Truck 
Driver swój kraj reprezentowa� ju� po raz drugi – w tym roku z sukcesem.

nicy zdobywają punkty, decydujące o wej-
ściu do fi nałowej 18-tki. Ocenie sędziów 
podlegają m.in. umiejętność właściwego 
mocowania ładunku czy sprawdzenie po-
jazdu przed jazdą. W tym roku nową kon-
kurencją była pierwsza pomoc i gaszenie 
pożaru. Kierowca natrafi ał na zainsceni-
zowany wypadek – z wywróconej „oso-
bówki” wydobywają się płomienie i dym, 
a tuż obok leży nieprzytomny człowiek 
w płonącym ubraniu. Mimo że to była 

10/201252 TruckTruckVan&

www.truck-van.plMAGAZYNMAGAZYNYETD 2012YETD 2012

TRUCK 10-2012.indd   52 2012-10-03   15:34:14



tylko inscenizacja, uczestnicy z trudem 
panowali nad nerwami i nie zawsze po-
stępowali właściwie. Wielu z nich jednak 
w mgnieniu oka przystępowało do działa-
nia. Tu słowa uznania również dla repre-
zentanta naszego kraju, który w tej konku-
rencji zdobył niemal maksymalny wynik 
i znalazł się w czołowej trójce. 

Pierwszy etap to również tradycyjna 
jazda po drodze publicznej, podczas której 
oceniana jest umiejętność przewidywania 
sytuacji drogowej i defensywne zachowania 
kierowcy. Żeby wyrównać szanse wszyst-
kich uczestników, jazdy odbywały się na 
niezbyt uczęszczanej, ale trudnej technicz-
nie trasie, z licznymi wzniesieniami, ronda-
mi, zakrętami. Dodatkowo na uczestników 
czekały „niespodzianki” przygotowane 
przez organizatorów, w postaci niecierpli-
wego pieszego czy też wolno poruszającego 
się motorowerzysty. Jednocześnie mierzona 
była średnia prędkość oraz zużycie paliwa, 
co w efekcie dało ocenę ekonomii i efektyw-
ności danego kierowcy. W tej konkurencji 
Wojciech Kobierowski również znalazł się 
w czołowej trójce, nieznacznie przegrywa-
jąc z Francuzem – Stephenem Lacombe, 
który za najlepszy rezultat produktywności 
(liczonej jako iloraz prędkości oraz zużycia 
paliwa) otrzymał nagrodę specjalną Ecolu-
tion Award. 

Ostatnią konkurencją pierwszego etapu 
zmagań był plac manewrowy. Uczestnicy 
musieli wycofać zestaw po trasie w kształ-
cie litery Z, z dwoma ciasnymi, 90-stop-
niowymi skrętami. Tu liczyła się zarówno 
precyzja, jak i czas wykonania zadania. 

Nasz cz�owiek w czo�ówce

Po rozegraniu sześciu konkurencji pierw-
szego etapu i zsumowaniu wyników wyło-
niona została osiemnastka najlepszych, któ-
rzy przeszli do fi nału. Wojciech Kobierowski 
zakończył ten etap na doskonałym, drugim 
miejscu, co dało mu możliwość wyboru 
przeciwników w pierwszej konkurencji fi -
nałowej. Następna część konkursu przebiega 
już bowiem w systemie pucharowym – wy-
niki z pierwszego dnia nie mają znaczenia, 
a tylko najlepszy przechodzi dalej.

Pierwsza z fi nałowych konkurencji to 
„Combo” – trudne zadanie manewrowe, 
na które składa się prostopadły wjazd 
tyłem do ciasnego garażu, strącenie spe-
cjalnie ustawionego słupka, precyzyjny 
podjazd tyłem do ściany, wyjazd z cia-
snym nawrotem i przejazd między wąsko 
rozstawionymi beczkami. Z trzech startu-
jących równolegle kierowców do dalszej 
rywalizacji przechodzi tylko zwycięzca, 
czyli zawodnik, który uzyskał najmniej 

Du�o si� dowiedzia�em

Wojciech Kobierowski, zwyci�zca polskich eliminacji YETD

Wojtku, jakich konkurencji najbardziej si� obawia�e� i dlaczego?
Przed startem w Szwecji za plan minimum postawi�em sobie przej�cie do drugiego etapu 
– i to si� uda�o. Ciesz� si� z mojego wysokiego wyniku w pierwszym etapie, bo takie kon-
kurencje, jak jazda ekonomiczna i defensywna czy zabezpieczanie �adunku tak naprawd� 
pokazuj� profesjonalizm kierowcy. Manewry konkursowe z drugiego etapu to zawsze troch� 
loteria. Wszystko trzeba robi� pod presj� czasu i wspó�zawodnictwa, czyli pojawia si� stres.
Obawia�em si� konkurencji sprawdzania pojazdu przed jazd�, ze wzgl�du na ograniczenie 
czasowe. Dziesi�� minut to zbyt ma�o, by dok�adnie przejrze� pojazd. To bardzo wa�na 
czynno��, gdy� wp�ywa na bezpiecze�stwo, dlatego nie lubi� robi� tego pod presj� czasu. 

Zako	czy�e� pierwszy etap na bardzo wysokiej, drugiej pozycji. Dzi�ki czemu sam 
wybiera�e� swoich przeciwników do „Combo” i...
W „Combo” zgubi�o mnie, �e chcia�em wykona� zadanie jak najszybciej – co mi si� zresz-
t� uda�o. Trzeba by�o jednak postawi� na precyzj�. Pewnym utrudnieniem by�o dla mnie 
równie� to, �e ostatnie cztery lata je	dzi�em tandemem, którym manewruje si� inaczej ni� 
ci�gnikiem z naczep�.

Trenowa�e� przed fina�ami? Znasz dobrze ci�gniki Scanii?
Moim pierwszym samochodem, gdy jedena�cie lat temu zaczyna�em „trakersk� karier�”, 
by�a w�a�nie Scania, ale starszy model, jeszcze serii drugiej. Pó	niej je	dzi�em ci��arówka-
mi praktycznie wszystkich marek. Dlatego ju� po finale krajowym, a przed startem w Szwecji 
skorzysta�em z mo�liwo�ci i wzi��em udzia� w Szkole Jazdy Scania, g�ównie po to, by upo-
rz�dkowa� wiedz� o tych samochodach, pozna� stosowane w nich rozwi�zania i systemy.

Dlaczego warto startowa� w YETD?
Zach�cam wszystkich m�odych kierowców do udzia�u w tym konkursie. Ja swój start potrak-
towa�em jako nauk� i du�o si� dowiedzia�em. Wystarczy, �e znasz wymagania, jakie s� sta-
wiane. Wtedy uczysz si� i sam wiesz, co powiniene� poprawi� w swoim stylu jazdy. Dzi�ki 
temu wprawi�em si� w manewrach, udoskonali�em swoj� jazd� defensywn� i ekonomiczn�. 
Szkoda, �e pracodawcy wci�� niech�tnie wysy�aj� swoich kierowców na takie konkursy. 
Przecie� nie kosztuj� wiele.

Jeste� zawodowym kierowc� od 11 lat. To tylko zawód, czy mo�e te� pasja?
W pracy kierowcy zawsze poci�ga�a mnie pewna niezale�no��. Jednak po 11 latach je�d�e-
nia musz� przyzna�, �e z czasem staje si� to trudny zawód. Gdy je	dzisz w mi�dzynarodów-
ce i sp�dzasz du�o czasu poza domem, to cierpi na tym �ycie rodzinne. Ostatnio stara�em 
si� je	dzi� lokalnie, by by� w domu. To jest dla mnie idealne rozwi�zanie, dlatego teraz te� 
szukam pracy w�a�nie o takim charakterze.

Zatem wykorzystaj swój talent i umiej�tno�ci. Je�li kto� z okolic Trójmiasta poszu-
kuje dobrego, m�odego kierowcy, ma szans�, �e to w�a�nie Wojtek zasili jego kadr�. 

yczymy powodzenia!
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punktów karnych, przyznawanych za do-
tknięcie przeszkody. Gdy dwóch kierow-
ców kończy zadanie z takim samym wy-
nikiem, decydujący jest czas wykonania 
zadania. 

Patryk Walkowski i Mariusz Mazurek 
(zdobywcy 2. i 3. miejsca w fi nale krajo-
wym), obserwując wzmagania 18 fi na-
listów, przyznali, że tego typu manewry 
wykonuje się podczas codziennej pracy, 
a przed samym konkursem dodatkowo je 
trenuje. Jednak w tym krytycznym mo-

mencie, przy setkach oczu zwróconych 
na kierowcę, do głosu dochodzą emocje 
i stres, a czasami brak szczęścia, w efek-
cie popełnia się błąd, skrupulatnie od-
notowywany przez sędziów. Taki też 
pech przytrafi ł się Wojtkowi, który kon-
kurencję „Combo” co prawda zakończył 
najszybciej ze swoje trójki, ale niestety 
zdobył po drodze punkty karne. Czech 
pojechał wolniej, lecz nieco precyzyjniej 
i to właśnie on przeszedł do rywalizacji 
w półfi nale. 

Wyrównany pojedynek

Pogromca Polaka i pięciu pozostałych 
zwycięzców z „Combo” zmierzyło się parami 
w znanej już dobrze konkurencji „Knock the 
King”, czyli precyzyjnym strącaniu słupków 
tylnymi narożami naczepy i kołami ciągni-
ka. Tu również decydujące znaczenie miała 
liczba popełnionych błędów. Najlepiej to za-
danie wykonali reprezentanci Francji, Rosji 
(biorący w YETD udział po raz pierwszy) 
oraz Irlandii. „Super Z” – czyli precyzyjne 
cofanie i jazda do przodu po torze w kształcie 
litery Z, połączona ze strącaniem odpowied-
nich słupków – dostarczyła wielu emocji za-
wodnikom i kibicom. Do ostatniej chwili wa-
żyły się losy zwycięstwa. Dmitrey Semenov 
z Rosji wyraźnie wysunął się na prowadzenie, 
jednak popełnił błąd przy strącaniu ostatnie-
go ze słupków, przez co musiał powtórzyć 
tę część zadania, tracąc cenny czas. Gabriel 
Warde z Irlandii nie zmarnował takiej okazji 
i precyzyjnie dokończył zadanie, wygrywając 
tym samym konkurs Young European Truck 
Driver 2012. 

Gabriel Warde jako zwycięzca otrzyma 
Scanię R o wartości 100 tys. euro, przy-
gotowaną zgodnie z wybraną przez niego 
specyfi kacją. Jednak inni uczestnicy kon-
kursu nie mogą narzekać. Jak sami przy-
znają, startując w tych zmaganiach liczyli 
nie tylko na wygraną, ale przede wszyst-
kim na możliwość rozwoju swoich umie-
jętności ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. 
Podkreśla to również Erik Ljugberg Senior 
Vice President i szef Scania Corporate Re-
lations, który wręczając Irlandczykowi na-
grodę powiedział: „Jest tylko jeden, który 
może nazywać siebie najlepszym młodym 
europejskim kierowcą, ale myślę, że cała 24 
może tytułować się zwycięzcami”. Z pew-
nością ma rację. Można nawet powiedzieć 
więcej: zwycięzcą jest każdy, kto przystę-
pując do tego typu konkursu, poszerza 
swoją wiedzę i umiejętności. �

Miros�aw Ganiec
Fot. M. Ganiec, Scania

Widowiskowy pó�fina� polega na str�caniu „króli”, 
czyli czerwonych s�upków, bez jednoczesnego przewróce-
nia tych w kolorze niebieskim. Pikanterii dodaje fakt, 
�e kierowcy startuj� parami, stoj�c naprzeciw siebie.

Dobry kierowca wie, jak istotn� spraw� 
jest w�a�ciwe zabezpieczenie �adunku, 
dlatego tradycyjnie pojawia si� taka 
konkurencja podczas YETD.

W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy 
zwrócili uwag� równie� na umiej�tno�� 
sprawnego dzia�ania w sytuacji kryzysowej 
i udzielania pierwszej pomocy. 

Jazda obserwowana po normalnych drogach 
– ocenie podlega umiej�tno�� przewidywania 
sytuacji drogowej i defensywny styl jazdy. Rów-
nolegle mierzone jest zu�ycie paliwa i �rednia
pr�dko�� przejazdu, na podstawie których wyz-
naczany jest tzw. wspó�czynnik produktywno�ci.

W �wier�fina�owej konkurencji „Combo” 
liczy�a si� przede wszystkim precyzja 
wykonywania skomplikowanych 
manewrów. Nasz reprezentant pope�ni� 
drobne b��dy i zosta� wyeliminowany 
z dalszej walki o fina�.

W �cis�ym finale kierowcy walcz� równolegle, co zwi�ksza atrakcyjno�� rozgrywki. 
Jednak dla nich samych nie ma to wi�kszego znaczenia. Jak przyznaj�, podczas 
startu nie patrzy si�, co robi� konkurenci. Nie ma co liczy� na b��dy rywali 
– trzeba maksymalnie skupi� si� na swoim zadaniu i zrobi� je najlepiej, jak si� potrafi.
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GOODYEAR 

Większe przebiegi, mniej paliwa.

*  Opory toczenia niższe przynajmniej o 9% od trzech głównych konkurentów. Testy oporów toczenia (ISO28580) i przyczepności na mokrej nawierzchni przeprowadzone zostały przez TÜV SÜD 
Automotive w sierpniu 2011. Porównano opony Goodyear Marathon oraz 3 inne konkurencyjne marki w segmencie opon do transportu dalekobieżnego o wymiarach 315/70R22,5 przeznaczonych 
na osie sterującą i napędową, oraz o wymiarach 385/65R22,5 na oś wleczoną (raporty z testów 76246887-1 i 76246886-1). Współczynnik oporów toczenia obliczono przy następującym rozkładzie 
obciążenia: 17% oś sterująca, 25% oś napędowa, 58% oś wleczona. Ciężarówka wykorzystana do testów to Mercedes Benz Actros 1855. ** W konfiguracji 2 opony Goodyear Max Technology 
na osi sterującej, 4 na osiach napędowych i 6 na wleczonych, przy założeniach: 150 000 km, 34 l/100 km; cena paliwa = 1,2 EUR/litr, przy kursie 1 EUR=4,20 PLN. *** Informacje podane na etykiecie 
dotyczą tylko danego modelu i rozmiaru opony. Osiągi innych modeli oraz opon o innym rozmiarze mogą się różnić.

***

Nowe opony Marathon LHS II+, LHD II+ i LHT II. 

Najbardziej wydajne pod względem zużycia paliwa opony jakie kiedykolwiek stworzyliśmy.

Dzięki LHS II+, LHD II+ i LHT II Max Technology samochody ciężarowe Twojej floty nie będą musiały tankować tak często. 
Zoptymalizowany skład mieszanki bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni oraz pomaga zredukować 
opory toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa*. W skali roku pozwala to zaoszczędzić nawet 6 300 zł na jednym 
pojeździe.** Jest to dobra wiadomość zarówno dla finansów floty transportowej, jak i dla środowiska naturalnego. Stosujemy 
innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić większe przebiegi pojazdów ciężarowych przy mniejszym zużyciu paliwa.
www.goodyear.eu/truck
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