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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

Zamiatarka walcowa KM 80 W P
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Niemcy
Zgłaszający: Kärcher sp. z o.o, Kraków

Kompleksowy system kontroli odbioru 
odpadów XTrack z wykorzystaniem 
identyfikacji RFID pojemników i worków 
do selektywnej zbiórki odpadów
P.P.U. OMEGA Sp. z o.o., Gdańsk

Ciągnik kompaktowy 1026 R 
z agregatem AutoConnect
Deere & Company
Zgłaszający: John Deere Polska sp. z o.o.

Multi -Longer T 4844P
KUHN S.A.
oddział Handlowy: KUHN - Maszyny Rolnicze sp. z o.o.
Jelonek k/ Poznania



Napędzaj swój zysk, 
pozwalając nam chronić Cię 
przed oszustwami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.fuellingyourprofi ts.com 
lub pod numerem 0048 (0) 22 621 89 83

W IDS jesteśmy świadomi tego, że nie ma dwóch fi rm, które miałyby takie same potrzeby. 
Dlatego też dajemy Ci większą kontrolę nad konsumpcją paliw poprzez elastyczne opcje płatności, 
indywidualne ustawienia zabezpieczeń i dostępne całodobowo usługi dostosowane do Twoich 
indywidualnych wymagań. Udostępniamy także rozbudowaną sieć stacji paliw umiejscowionych 
strategicznie na terenie całej Europy, ponieważ wierzymy, że możemy napędzić Twój zysk, oferując 
Ci system spersonalizowanego zarządzania paliwem. 

Jesteśmy świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z międzynarodową konsumpcją paliw 
i dlatego staramy się ograniczyć wszelkie ryzyko, na które możesz być narażony. Nasz oddany 
zespół ds. przeciwdziałania oszustwom analizuje, kontroluje i śledzi wszelkie niepokojące działania 
związane z aktywnością na Twoim koncie. Za pomocą naszego unikalnego systemu bezpieczeństwa, 
możesz ograniczyć zakupy paliwa w zależności od lokalizacji i ilości, jak również natychmiast 
zablokować karty w trybie online, by mieć pewność, że płacisz za swoje - i tylko swoje - paliwo.

IDS. A division of Kuwait Petroleum Group IDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDSSSSSSSSSSSSSSS. The fastest route to smart fuelling.

W WIDS ejesteśyy my świa



Nieuchwytne
należności
Minęło półtora roku funkcjonowania w naszym kraju elektronicznego systemu poboru opłat 

drogowych. Zaskakujące, ale są przewoźnicy zadowoleni z takiej formy płatności. Niestety, 

jest też spora grupa nie tylko niezadowolonych, ale pogrążonych fi nansowo karami, które nie 

zawsze słusznie na nich nałożono. Właściciele fi rm transportowych narzekają na wadliwość 

urządzeń i nieprawidłowe odczytywanie danych przez odbiorniki zainstalowane na 

bramkach. Trudno kontrolować stan konta przedpłatowego pojazdów, gdy viabox pokazuje 
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cały czas, że nie brakuje na nim środków. Oczywiście można zarzucić zbyt daleko posunięty 

optymizm, gdy mimo wciąż pokonywanych kilometrów nic się nie zmienia, ale gdy człowiek 

goni za robotą, a viatollu dopiero się uczy, trudno, żeby dodatkowo doszukiwał się usterek 

i błędów w urządzeniu. Mimo to są i ci, których „coś tknęło” i chcieli sprawdzić. Szukali 

rozwiązania zagadki, dzwoniąc na infolinię, gdzie powinni w każdej chwili móc otrzymać 

informację o stanie zdeponowanych środków – i napotykali na brak takiej możliwości… 

A jechać trzeba, bo klient czeka, dziś jest, jutro może go nie być.

Karty płatnicze, elektroniczne przelewy, wirtualne konta. Wszystko to wzbudzało nasze 

wątpliwości i długo wprowadzaliśmy je do naszego codziennego życia. To co niewidzialne, 

było nierealne, nierzeczywiste, takie nieuchwytne. W końcu się przyzwyczailiśmy. 

Wszystko działa. Chociaż… jak widać nie zawsze.

Przejeżdżając pod bramownicą pobierającą opłaty za przejechany odcinek trasy, mając 

wadliwe urządzenie i puste konto, o czym nie wiemy, bo skąd, narażamy się każdorazowo 

na karę 3 tys. zł. Kary się sumują, więc dochodzi do prawdziwych kumulacji, jak w totku. 

Rekordzista dostał mandat na 2 mln zł. Po półtora roku takiego funkcjonowania viatollu, 

kary przewyższyły podobno wpływy z opłat drogowych. Chyba jednak coś jest nie tak?

Rzekomo do końca roku wszystkie usterki mają zniknąć. Ci, których już karami obciążono, 

będą musieli je zapłacić. Jeżeli zawinił system, mogą się odwoływać i udowadniać, czyli problem 

jeszcze na długo pozostanie. Większości nie będzie stać na zapłacenie niebotycznych kar, 

czyli prawdopodobnie stracą pracę, środki do życia i zadłużeni zasilą rzeszę bezrobotnych. 

I tylko pozostanie żal. Czy u nas nie może być normalnie? ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl

www.truck-van.pl
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Promocyjne ceny na wybrane modele Forda Transit wkraczają do gry. 

Tylko teraz furgony i podwozia do zabudowy Ford Transit w niskich,

promocyjnych cenach i z bogatym wyposażeniem:

klimatyzacja, radio CD, tempomat, zdalnie sterowany centralny 

zamek, ESP, światła przeciwmgielne, elektrycznie ogrzewana 

szyba przednia oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka.

Ford Transit
Podwozie do zabudowy

już ood   PPLNN
**

Ford Transit Furgon

już ooddd   PPLLN

Ford LLeaaassinngg 1077,9999%%%%

Ford Transit

* Cena 58 900 PLN nie obejmuje zabudowy widocznej na zdjęciu.

Podane ceny są cenami netto.

Oferta dotyczy osób i firm posiadających REGON.

Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Forda.
Ford - oficjalny sponsor UEFA Champions League od 1992 r.

Go Further
ford.pl



W 
Europie robi się cia-

sno i zbyt czysto. Pro-

ducenci pojazdów 

ciężarowych, aby do końca 

wykorzystać swój potencjał, 

muszą szukać rynków, które 

wchłoną dobrze sprawdzone 

technologie, na starym konty-

nencie już nie znajdujące po-

pytu. Dywersyfi kacja rynków 

zbytu dodatkowo pozwala ła-

twiej przetrwać zawirowania 

koniunkturalne. Na szczęście 

nie mają one jeszcze charak-

teru globalnego i nie uderzają 

we wszystkie gospodarki jed-

nocześnie. Poza tym nie trwają 

wiecznie.

Argentyna, Brazylia, Rosja, 

Indie, Chiny, Japonia, Europa 

i Stany Zjednoczone. Zróżnico-

wane kultury, potrzeby, stopnie 

rozwoju gospodarczego. Fala 

kryzysu po kolei dotyka różne 

regiony, dzięki czemu globalni 

W sieci
Jak nie dać się złej koniunkturze? Daimler ma swoją receptę: globalizacja. 
Działając na wielu rynkach jednocześnie, można przetrwać każdą burzę, 
a przy okazji zoptymalizować efektywność produkcji i dostarczać pojazdy wyposażone 
w najwyższą technologię.

gracze straty na jednym rynku 

mogą rekompensować jeszcze 

dobrze prosperującymi inte-

resami na innym. Dodatkową 

korzyścią, jaką odnoszą z takiej 

działalności, jest wiedza, którą 

zdobywają, obserwując własne 

wskaźniki, dzięki czemu mogą 

z góry przewidzieć rozwój sy-

tuacji w poszczególnych regio-

nach. Widzą więcej i w porę 

mogą reagować.

Globalna wioska

Rok 2012 był bardzo waż-

ny dla Daimlera. Inwestycje 

w nowe technologie i produkty 

oraz debiut nowych marek na 

wschodzących rynkach kosz-

tował fi rmę nie tylko sporo pie-

niędzy, ale również wiele pracy. 

Rynek ciężarówek, pojaz-

dów dostawczych i autobusów 

zmienił się w Europie, pod-

wyższając poprzeczkę produ-

centom pojazdów użytkowych. 

Klienci są bardziej wymaga-

jący. Dużą wagę przywiązują 

do kosztów eksploatacji. Chcą 

pojazdów ekonomicznych, bez-

piecznych i czystych. Popyt 

przechodzi teraz lekkie zała-

manie. 

W Japonii rynek pomału 

się ożywia, co jest wynikiem 

poprawiających się wskaźni-

ków ekonomicznych. Daimler 

przewiduje tam 20-procen-

towy wzrost, co w głównym 

stopniu będzie wynikiem od-

budowy tego kraju po trzęsie-

niu ziemi. 

W Ameryce Północnej za-

równo samochody dostawcze, 

jak i ciężarówki mają odnoto-

wać w tym roku 10-12% wzrost 

sprzedaży. Ostatnie miesiące 

wskazują, że nastąpiły tam 

największe wzrosty popytu 

od 5 lat. Dzięki temu Daimler 

Trucks przekroczy swoje plany 

sprzedażowe. Do sierpnia tego 

roku w regionie Naft a Daim-

ler sprzedał o 27% więcej niż 

przed rokiem.

Również Ameryka Połu-

dniowa ma spory potencjał. 

Brazylia to chłonny obszar, 

już prezentujący dość wysoki 

poziom, jednak w ostatnim 

czasie jego podstawy zachwia-

ły się pod wpływem kryzysu 

i wprowadzenia nowej normy 

ekologicznej Euro 5. Pomimo 

wyraźnego spadku o co naj-

mniej 15%, rynek w Brazylii 

pozostaje w 2012 r. na bardzo 

wysokim poziomie – ponad 

130 tys. pojazdów w segmen-

cie średnim i ciężkim. Spadek 

ma tam jedynie przejściowy 

charakter. 

Największym odbiorcą po-

jazdów użytkowych są Chi-

Actros oferowany w Brazylii jest przykładem wykorzystania zgromadzonego 
potencjału. W tym roku zaczęła tam obowiązywać norma emisji Euro 5, więc 
kończący swoją karierę w Europie MP3, właśnie ją rozpoczyna u Latynosów.

Freigtliner Cascadia to typowa amerykańska ciężarówka. W 2010 r. 
wprowadzono do sprzedaży model spełniający ekologiczną normę EPA 
2010, której wymagania są zbliżone do europejskiej normy Euro 6.

www.truck-van.pl
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ny. Wielu przedsiębiorców 

wstrzymywało się z zakupa-

mi do 2010 r., aby skorzystać 

z programu rządowego. Po nasy-

ceniu rynku sprzedaż zwolniła. 

Teraz pojawiły się nowe rządo-

we programy pomocowe, które 

mają znowu podkręcić popyt. 

Z drugiej strony jest rynek 

rosyjski, na którym w tym 

roku przewiduje się dwucyfro-

wy wzrost. Już teraz przewyż-

sza on dwukrotnie rynek nie-

miecki – ok. 145 tys. pojazdów. 

Do sierpnia 2012 r. Daimler 

odnotował tam 80-procentowy 

wzrost w porównaniu z po-

dobnym okresem w roku 2011.

Kolejnym z fi larów BRIC 

są Indie. Zapotrzebowanie 

na samochody użytkowe jest 

tam teraz hamowane słabym 

wzrostem ekonomicznym. To 

jednak jeden z największych 

rynków świata z ponad 300 tys. 

pojazdów. 

Te dane dowodzą, że Daim-

ler obrał właściwy kierunek. 

Siłą producenta globalnego jest 

możliwość balansowania po-

między słabszymi a mocniej-

szymi rynkami. Gospodarki, 

które dzisiaj zwyżkują w końcu 

zaczną słabnąć i odwrotnie, te 

które dzisiaj są słabe w końcu 

się podniosą. Należy się spo-

dziewać, że w Brazylii, Rosji, 

Indiach i Chinach gospodar-

ka będzie się rozwijać i rynki 

odnotują wzrosty. Powiększy 

się przepływ towarów. Wiel-

kie projekty infrastrukturalne 

będą wspierać popyt. 

Ku przyszłości

Motto tegorocznych targów 

IAA w Hanowerze: „Jadąc ku 

przyszłości”, wg Andreasa Ren-

schlera, członka zarządu Dai-

mler AG, jest bardzo optymi-

styczne. Uważa on, że zawiera 

w sobie kilka motywujących 

Andreas Renschler, 
członek zarządu Daimler AG, odpowiedzialny za pojazdy ciężarowe i autobusy

Monitorujemy rynek bardzo dokładnie, ale wciąż dążymy do realizacji swoich celów. 
Prognozy długoterminowe są optymistyczne. Rynek pojazdów użytkowych będzie 
rósł. Światowe PKB w latach 2012-2020 powiększy się o ok. 30%. Gdy gospodarka 
się rozwija, rośnie zapotrzebowanie na transport. W rezultacie w ciągu następnych 
10 lat popyt na średnie i ciężkie ciężarówki ma wzrosnąć o 50%. Największym wy-
zwaniem dla producentów pojazdów użytkowych nie będzie w związku z tym niski 
popyt. Coraz więcej ciężarówek na drogach to coraz większy ruch i coraz większa 
emisja spalin. I z tym będą musieli się zmierzyć producenci. Kolejną ważną sprawą 
jest całkowity koszt posiadania pojazdu ciężarowego oraz umiejętność dopasowania 
go do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Przez lata mówiliśmy o ciężarówce światowej. Dziś mamy produkty dostosowane zarówno do poziomu 
krajów Triady, jak i BRIC. Pracowaliśmy nad ciężarówkami spełniającymi normę Euro 6, które będą 
potrzebować mniej paliwa. Dziś ich efektywność jest imponująca. Długo konsumenci zastanawiali się, 
czy będzie ciężarówka hybrydowa, którą będzie się opłacało kupić. Dziś Daimler ma taki pojazd w swojej 
ofercie. Wszystko to bazuje na filozofii długoterminowego zaangażowania. Od roku 2005 uparcie reali-
zowaliśmy naszą strategię: Global Excellence. Nie wybraliśmy drogi na skróty. Cierpliwie zbieraliśmy 
punkty. Teraz mamy już pełen obraz, który bardzo mi się podoba. 27 fabryk i jedna globalna sieć pro-
dukcyjna. Zajęło nam 20 lat wybudowanie takiej organizacji, ale dzięki temu jesteśmy bardziej efektywni 
i elastyczni. Mamy wspólne platformy produktowe i moduły. Przez lata układaliśmy je jak puzzle. Teraz 
one wszystkie są połączone i jesteśmy gotowi zwiększać zyski, dzięki globalnej synergii i skali. Gramy 
tak lokalnie jak to niezbędne i tak globalnie jak to możliwe.

transportu przemieszcza się 

drogami. Nic nie może po-

bić ciężarówki pod względem 

elastyczności. Dopóki wszyst-

kie fabryki, supermarkety czy 

domy mieszkalne nie będą 

miały własnej stacji kolejowej, 

lotniska czy zatoki, ciężarów-

ki będą stanowiły największy 

udział w przewozach. Do-

starczają ładunek dokładnie 

na czas, w miejsce, gdzie jest 

on potrzebny. To dowodzi, że 

zapotrzebowanie na pojazdy 

faktów: samochody użytkowe 

napędzają przyszłość, globalny 

przemysł prowadzi do tej przy-

szłości, a to oznacza, że Dai-

mler jest na pozycji startowej 

w tym wyścigu.

Autobusy, ciężarówki i po-

jazdy dostawcze wożą wszyst-

ko, czego potrzebujemy, żeby 

zbudować przyszłość. Oczy-

wiście jest jeszcze transport 

morski, kolejowy i lotniczy, 

ale to właśnie drogowy obsłu-

guje ogromną część przewo-

zów – ponad 70% światowego 

Indie to duży rynek z wielkim potencjałem. Inwestycja w fabrykę 
produkującą pojazdy Bharat Benz to strzał w dziesiątkę.

Znany nam dobrze Kamaz, dzięki współpracy 
z Daimlerem może oferować ciężarówki spełniające 
normę Euro 5. Kabinę zapożyczył z Axora.

www.truck-van.pl
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winno wzrosnąć o 40% do 

prawie 4 mln sztuk. W dużej 

mierze ten wzrost wypracują 

rynki należące do BRIC (Bra-

zylia, Rosja, Indie i Chiny). 

Chociaż dynamiczny wzrost 

w tych krajach jest oczywisty, 

większą część dochodów bę-

dzie jednak generowała Triada: 

Ameryka Północna, Europa 

i Japonia. Pomimo przewidy-

wanych wahań, rynek pojaz-

dów użytkowych jest i pozo-

stanie rosnący. 

Od globalizacji 
do postępu

Regulacje emisji spalin są 

coraz bardziej zbliżone na ca-

łym świecie, co pociąga za sobą 

podobne zapotrzebowanie na 

nowe technologie. Dzięki temu 

następuje postęp w budowie 

użytkowe będzie rosło. A pro-

ducenci pojazdów ciężarowych 

nie powinni martwić się popy-

tem.

Inwestycje kapitałowe idą 

w parze z rozwojem ekono-

micznym. Dlatego sektor 

pojazdów użytkowych musi 

pogodzić się z okresowymi 

zmianami. Pomimo trudnej 

sytuacji w niektórych regio-

nach, Daimler Trucks dzięki 

globalnej, szerokiej linii pro-

duktów sprzedał do sierpnia 

tego roku o 25% więcej niż 

przez osiem miesięcy roku 

poprzedniego. Nowy Actros 

zapewnił stabilny popyt, nawet 

na niepewnym rynku Europy 

Zachodniej. Głównie przez 

chwiejność w Europie, global-

na sprzedaż pojazdów dostaw-

czych przestała rosnąć w tak 

dużym tempie, jak to miało 

miejsce w latach poprzednich. 

Daimler spodziewa się, że 

w tym roku ten segment odno-

tuje podobny poziom sprzeda-

ży, jak w ubiegłym. Sytuację ra-

tują Stany Zjednoczone, gdzie 

MB Vans zwiększył sprzedaż 

w ciągu ośmiu miesięcy tego 

roku o prawie 30%.

Według OECD (Organiza-

cja Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju) drogowy transport 

ładunków na świecie do 2050 r.

zwiększy się trzykrotnie. 

Zapotrzebowanie na pojaz-

dy ciężarowe do 2020 r. po-

nowych pojazdów. Jednocze-

śnie producenci europejscy 

muszą podejmować wyzwania 

związane z działaniem na no-

wych rynkach, wschodzących, 

gdzie jeszcze nie ma tak za-

awansowanej technologii.

Daimler wielką szansę upa-

truje w Triadzie, gdzie zbliżone 

regulacje pozwalają pracować 

nad podobnymi produktami, 

a to z kolei umożliwia zwięk-

szenie zysku w krajach BRIC, 

ponieważ bardziej ujednolicone 

normy i produkty dają lepszy 

efekt synergii i skali. Wzrasta 

również efektywność i jakość, 

czyli zwiększa się konkurencyj-

ność. To co uda się zarobić czy 

zaoszczędzić dzięki globaliza-

cji, ma powrócić do biur kon-

strukcyjnych i przynieść dalszy 

wzrost ekonomii spalania, czyli 

większą efektywność. Całkowity 

koszt posiadania pojazdu będzie 

niższy. Razem z ceną oleju napę-

dowego jest to jeden z najważ-

niejszych czynników branych 

pod uwagę przez transportow-

ców. Co istotne takie podejście 

nie dotyczy jedynie krajów Tria-

dy. Na rynkach wschodzących 

użytkownicy coraz więcej ocze-

kują od swoich pojazdów, coraz 

rzadziej skupiając się tylko na 

cenie zakupu. Szukają efektyw-

ności transportu, co najlepiej 

widać na rynkach BRIC, gdzie 

nabywcy przerzucają się z sa-

mochodów niskokosztowych na 

nowoczesny segment krajowy. 

Pojazdy należące do tej grupy 

mają prostszą konstrukcję od 

tych, które są oferowane w Eu-

ropie, Japonii i USA, ale ich cena 

zakupu jest tylko trochę wyższa 

od pojazdów niskokosztowych, 

za to efektywność paliwowa 

wyższa.

Głównym celem Daimlera 

jest teraz realizacja kolejnej 

fazy Global Excellence – Dai-

mler Trucks nr 1. Ta inicjaty-

wa ma dodatkowo nakręcać 

sprzedaż pojazdów, powięk-

szając zyskowność Daimlera. 

Biorąc pod uwagę determina-

cję i konsekwencję w działaniu 

globalnego gracza, należy spo-

dziewać się osiągnięcia założo-

nego celu już wkrótce. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Daimler

Argentyński Sprinter. Egzemplarz na 
zdjęciu ma nietypową jak na nasze 
warunki dopuszczalną masę całkowitą 
równą 3880 kg.

Daimler kupił również 50% udziałów Beijng Foton Motor Co.
Chińskiego Aumana napędza mercedesowski silnik 
spełniający normę Euro 4. Norma Euro 5 ma wejść tam 
w życie dopiero w 2016 r.

Globalna sprzedaż ciężkich pojazdów użytkowych
w 2011 w tys. sztuk
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W 
 tym roku targi odwiedziło blisko 

 20 tys. osób z całej Polski. Do ich 

 dyspozycji było 170 ekspozycji 

światowych producentów i dostawców czę-

ści zamiennych, począwszy od najmniejszych 

uszczelek czy śrubek, a skończywszy na skom-

plikowanych urządzeniach diagnostycznych 

i ciężkich podnośnikach nożycowych diagno-

stycznych o wadze ponad 2,5 tony! 

Pełna integracja

Nowością promowaną zarówno na targach, 

jak i na Inter Cars Motor Show, był Motointe-

grator.pl – platforma internetowa, dzięki której 

można naprawić samochód w profesjonalnym 

warsztacie, zamawiając usługę przez Internet 

lub telefon komórkowy. Wydaje się niemożli-

we i brzmi niesamowicie? A jednak to prawda! 

Projekt został uruchomiony w połowie czerwca 

br. w wersji testowej i przez dwa miesiące był 

sprawdzany przez użytkowników. Jego ofi cjalna 

premiera odbyła się podczas wrześniowej im-

prezy. Na miejscu można było zapoznać się ze 

szczegółami projektu. Okazało się, że chętnych 

do korzystania z takiej platformy jest bardzo 

wielu. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy platfor-

mę Motointegrator.pl odwiedziło około 400 tys. 

użytkowników, co jest bardzo dobrym progno-

stykiem na przyszłość. 

Podobnie jak w latach poprzednich, także 

i w tym roku olbrzymią popularnością cieszyła 

się ekspozycja Wyposażenia Warsztatowego. Po-

jawiły się na niej zarówno nowości, jak i renomo-

wane produkty światowej czołówki dostawców 

i fi rm branży motoryzacyjnej. O wielkości ekspo-

zycji świadczą liczby: 1500 m2 powierzchni i 400 pa-

let towaru przywiezionych 15 ciężarówkami. 

Kopalnia wiedzy

O ile w zeszłym roku wielkim zainteresowa-

niem cieszyły się narzędzia i wózki narzędziowe, 

to w tym zdecydowanym hitem okazały się pod-

nośniki i sprzęt do wulkanizacji. Poza tym pod-

czas imprezy swój debiut miało kilka nowych 

fi rm, m.in. CTEK – ładowarki samochodowe 

oraz Nilfi sk – profesjonalne myjnie samochodo-

we. Nowością były też narzędzia Bosch i Metabo 

oraz nowa linia spawarek Idea oferowana przez 

fi rmę Badek. Na targach po raz pierwszy moż-

na było zapoznać się z dodatkami lakierniczymi 

Profi rs oraz profesjonalnymi testerami i akumu-

latorami Midtronics rekomendowanymi przez 

producentów samochodów jako urządzenia 

fabryczne. Zwiedzający mogli także skorzystać 

z wyjątkowych propozycji leasingu, m.in. 10×0%. 

W specjalnie wydzielonej strefi e prowadzono 

bezpłatne szkolenia i konferencje. 

Głośno i kolorowo

Na imprezie dumnie prezentowały się dwa 

Show Car, które ułatwiają fi rmie Inter Cars or-

ganizację szkoleń w całej Polsce. Swoje miejsce 

znalazły także pozostałe spółki i projekty wcho-

dzące w skład Inter Cars SA, m.in. Feber z bo-

gatą ofertą naczep i wywrotek, Dział Części do 

Samochodów Ciężarowych, Dział Części do 

Samochodów Amerykańskich oraz klimatyza-

cja samochodowa, systemy wtryskowe i części 

regenerowane pochodzące z sieradzkiego Lau-

bera. Inter Cars zaprezentował także swoją bo-

gatą ofertę akumulatorów, środków smarnych, 

chemii warsztatowej i akcesoriów oraz części 

wizualnych i instalacji samochodowych. Od-

wiedzający wykorzystali okazję i dopytywali się 

o swoje punkty na stoisku IC Premia oraz o spo-

sób ich wymiany na nagrody. Mówiąc w skrócie, 

było głośno i kolorowo, a każdy z całą pewnością 

mógł znaleźć dla siebie to, co najbardziej go in-

teresuje. 

Wystawcy wykazali się niezwykłą inwencją 

twórczą i pomysłowością, każdy miał swój spo-

sób na jak najkorzystniejsze zaprezentowanie 

własnej oferty i najefektywniejsze dotarcie do 

klienta. Ekspozycje były ciekawe i różnorodne, 

wielu wystawców przygotowało atrakcyjne kon-

kursy oraz promocje targowe. 

Poza różnorodną ekspozycją, goście mieli 

możliwość obejrzenia wspaniałych i niezwykle 

widowiskowych atrakcji w strefi e Motor Show. 

Obie imprezy odwiedziło blisko 40 tys. osób! ▐

Więcej informacji na 
  www.12targi.intercars.com.pl

Fot. K. Wójtowicz, IC

12. Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów to zakrojona na szeroką skalę 
impreza, w której uczestniczyli specjaliści z branży motoryzacyjnej i usług warsztatowych.

Święto Święto warsztatówwarsztatów
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Serio. Właśnie takie ciągniki zostały 

oddane do dyspozycji uczestnikom 

konkursu Young European Truck 

Driver 2012. Brały udział w eliminacjach, 

regionalnych, krajowych oraz w ogólno-

europejskim fi nale w Szwecji. Dlaczego do 

zmagań najlepszych, młodych kierowców 

organizatorzy wybrali właśnie ten model? 

Bułka z masłem

Zważywszy na moc silnika i wielkość 

kabiny, jest to jeden z najpopularniej-

szych i najbardziej uniwersalnych pojaz-

dów, wykorzystywanych przez europej-

skich przewoźników. Moc rzędu 440 koni 

w połączeniu z kabiną Topline stwarzają 

odpowiednie warunki do wędrówki po 

większości europejskich szlaków w ruchu 

międzynarodowym czy krajowym. 

Biała Scania R440 ma nowy, wprowadzo-

ny w tym roku silnik, wyposażony w układ 

zasilania z pompowtryskiwaczami. Nie ma 

w nim systemu recyrkulacji spalin EGR. 

Rzędowa „szóstka” spełnia normę Euro 5 za 

pomocą odpowiedniego sterowania prze-

biegiem procesu spalania oraz ulokowanego 

w układzie wydechowym katalizatora SCR. 

W związku z tym do obowiązków kierowcy 

należy również dbałość o uzupełnianie Ad-

Blue. Jednak uproszczona w porównaniu 

z silnikami XPI budowa jednostki napędo-

wej ma niepodważalne zalety. 

Należy do nich stosunkowo niska masa 

własna i niewielkie wymiary silnika. War-

to dodać, że zastosowano w nim zwyczajną 

turbinę, zamiast turbosprężarki o zmien-

nej geometrii typu VGT, znanej z silników 

XPI. Układ zasilania dobrze toleruje pali-

wo o słabszej jakości, zawierające związki 

siarki. Scania jest odporna na wyjazdy do 

Rosji, na Ukrainę i Białoruś. 

Naturalnie pompowtryskiwacze nie 

działają tak precyzyjnie jak wtrysk 

XPI z szyną common rail. Dostarcza-

ją paliwo pod mniejszym ciśnieniem, 

a liczba faz podawania paliwa w jednym 

cyklu pracy tłoka jest mniejsza. Jednak 

taki układ zasilania jest mało podatny 

na uszkodzenie. Jeśli już do niego do-

chodzi, najczęściej ofiarą awarii pada 

pojedynczy wtryskiwacz, który można 

szybko i wygodnie wymienić. Motor 

z SCR jest łatwy w diagnozowaniu i na-

prawie.

Zestaw Zestaw mistrzówmistrzów
To nie byle jaka ciężarówka, tylko najprawdziwsza, wyczynowa maszyna, 
która brała udział w ostrej, sportowej rywalizacji.

Dobra atmosfera do pracy i wypoczynku. Amor-
tyzowany fotel pasażera pozwala jeździć w obsa-
dzie dwuosobowej, co zwiększa i tak dużą wszech-
stronność 440-konnej Scanii z kabiną Topline. 

Rzędowy, sześciocylindrowy silnik ma 
osobne głowice i pompowtryskiwacze. 
Osiągi polepsza najzwyklejsza turbo-
sprężarka. Naprawy są trywialnie proste. 
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Ciągnik nie ma również fi ltra cząstek 

stałych, co usprawnia obsługę i zdejmuje 

kłopot z głowy użytkownika. 

Jednak kluczową zaletą nowej gamy 

silników z SCR, obejmującej jednostki 

o mocy 360, 400, 440 oraz 480 KM jest 

rewelacyjnie niskie zużycie paliwa. Już po-

przednie jednostki SCR, oferowane przez 

Scanię miały tę drogocenną zaletę, a nowe 

w pełni im dorównują. 

Szum wiatru

Komfort jazdy białą Scanią jest wyso-

ki. Za silnikiem jest skrzynia ze zauto-

matyzowanym sterowaniem Opticruise, 

w wariancie bez pedału sprzęgła w kabinie. 

Współpracuje z nią retarder. O ile kierow-

ca nie ma ochoty ingerować w działanie 

skrzyni, elektronika sterująca poradzi so-

bie doskonale w 98% przypadków. Zmiana 

biegów odbywa się płynnie i szybko. Prze-

rwy w przepływie momentu obrotowego 

silnika do kół są bardzo krótkie. Nie ma 

szarpania, skrzynia się nie „gubi”. Zawsze 

dobiera właściwe przełożenie, czy chodzi 

o wrzucenie wyższego biegu czy redukcję. 

Jest to między innymi zasługą sprzęgła, 

sterowanego elektrohydraulicznie, które 

umożliwia preselekcję biegu. 

Ponieważ Opticruise zmienia przeło-

żenia przy stosunkowo niskich obrotach, 

w kabinie jest cicho. Hałas nigdy nie zmu-

sza do zwiększania głośności radia, czy 

prowadzenia rozmowy podniesionym gło-

sem. Silnik z pompowtryskiwaczami ma 

trochę twardsze brzmienie niż „szóstka” 

z XPI. Fanom szwedzkiej marki może się 

to nawet spodobać. 

Kolorystyka i materiały stosowane przez 

Scanię są neutralnie przyjazne. Stwarzają 

przyjemną atmosferę. Schowków jest sporo, 

a ponieważ są zróżnicowane, znajdzie się 

miejsce na wszystko, co ma ze sobą podróżu-

jący kierowca. Tunel nad silnikiem pozwala 

wygodnie sięgać do skrytek na górze. Można 

również stworzyć przestrzeń, do której nie 

Scania R440 LA4×2MNA Euro 5

Dmc (t) ............................................................................ 19
Masa własna (t) ............................................................. 7,6
Rozstaw osi (mm) .......................................................3700
Typ silnika ...........................................................DC13 112
Liczba i układ cylindrów ................................................. R6
Pojemność (dm3) .........................................................12,7
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ........................440/324/1900
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ............2300/1000÷1300
Skrzynia biegów................... zautomatyzowana GRS905R 
  .............................................................12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ................................2,71:1
Przeglądy
 Silnik.............– co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
  ............................– co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 Skrzynia biegów ........................................co 360 tys. km
 Tylny most .................................................co 360 tys. km
Gwarancja ................................................................... 1 rok

dostają się kurz i brud z drogi. Te 

gromadzą się stopień niżej, skąd 

można je wygodnie sprzątnąć. 

Samochód był wyposażony 

w stałą dolną leżankę o szerokości 

80 cm. Górna, węższa ma 70 cm. 

Siedzenie pasażera miało amor-

tyzację, co nadal jest dużym plu-

sem na polskich drogach. Kabina 

może służyć wygodnie dwóm 

kierowcom. Pod dolną leżanką 

znalazła się lodówka. Klimaty-

zacja i pełna „elektryka” (szyby, 

lusterka) to typowe już wyposaże-

nie ciągnika siodłowego, nie tylko 

w dalekim transporcie. 

Podwozie z resorami pióro-

wymi z przodu i zawieszeniem pneuma-

tycznym z tyłu ma względnie niską masę 

i nadaje się do wykonywania przewozów 

różnego typu. Dobrze będzie współpra-

cować nie tylko z naczepą kurtynową czy 

chłodnią, ale również wywrotką. 

Biel to ostatnio modny kolor. Traci ko-

notacje z „fi rmówką” i wraca do łask. Sca-

nia wygląda w nim znakomicie. 

Cokolwiek

Ciężarówka holowała trzyosiową nacze-

pę kurtynową Schwarzmüller. Poza łatwo-

ścią załadunku i rozładunku, pojazd wy-

różnia się niską masą własną, która wynosi 

6450 kg. W układzie jezdnym wykorzysta-

no osie Daimler z hamulcami tarczowymi. 

Jedna jest unoszona. Możliwe jest zastąpie-

nie tego typu wózka osiami innych fi rm. 

Zarówno ciągnik, jak naczepa korzystały 

z opon Michelin. Naczepa wyposażona 

była w system stabilizacji toru jazdy RSS. 

Rama naczepy została zabezpieczona 

w procesie cynkowania natryskowego oraz 

polakierowana dwuskładnikowymi lakie-

rami akrylowymi. Ścianę przednią wyko-

nano z aluminium. Po bokach, pomiędzy 

słupkami zamontowano cztery rzędy alu-

miniowych listew. Można je złożyć razem, 

aby utworzyły burtę. Podłoga pokryta pły-

tami przeciwpoślizgowymi wytrzymuje 7 t 

nacisku osi wózka widłowego. Pod podło-

gą przewidziano dwa uchwyty na koła za-

pasowe oraz skrzynkę narzędziową, którą 

umieszczono po lewej stronie, za osią. 

W ten sposób skompletowany zestaw to 

uniwersalne narzędzie, które spośród in-

nych wyróżnia się przede wszystkim tym, 

że pracuje jak należy niezależnie od za-

dań, jakim służy. Relatywnie nieskompli-

kowany silnik jest odporny i odznacza się 

małym zużyciem paliwa. Dobrze jest mieć 

pod ręką coś, co działa. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Naczepa kurtynowa Schwarzmüller 
jest równie uniwersalna, jak ciągnik Scanii. 
W razie potrzeby z poprzeczek na bokach 
można złożyć burty. Masa własna naczepy to tylko 6,45 t.

Układ SCR wymaga uzupełniania AdBlue, 
ale ponieważ spaliny oczyszczane są 
w znacznej mierze w układzie wydechowym, 
sterowanie silnikiem można było bez trudu 
wyregulować na wysokie osiągi i niskie 
zużycie paliwa.

www.truck-van.pl
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N ieco ponad miesiąc po światowej 

premierze mieliśmy okazję poznać 

najnowsze dziecko inżynierów 

Volvo w jego naturalnym środowisku, 

czyli na drodze. Kilkugodzinne jazdy po 

szwedzkich drogach pozostawiają spo-

ry niedosyt, ale nawet ten jeden dzień, 

spędzony z kilkoma wersjami jesz-

cze przedprodukcyjnych egzemplarzy 

FH, pozwala poczuć na własnej skórze 

najważniejsze cechy nowego flagowca 

Volvo.

Do pionu

Jeszcze przed zajęciem miejsca w ka-

binie, widać spore zmiany w jej kształcie. 

Poprzednie generacje FH wyróżniały się 

wyraźnie pochylonymi słupkami przed-

To, co już było dobre, zostało jeszcze ulepszone. Nowe FH zapewnia wręcz niespotykaną precyzję i komfort prowadzenia. 
Praca zautomatyzowanej skrzyni biegów I-Shift również nie pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza gdy wspiera ją system I-See.

Co więcej?
Jeśli ceniłeś poprzednie FH za wydajne silniki, sprawny automat i dobre prowadzenie, 
nowy model tylko utwierdzi Cię w przekonaniu. A jeśli nie przepadałeś za jego niezbyt obszerną 
kabiną, teraz zmienisz zdanie.
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nimi. Pochylenie szyby i całej ściany 

przedniej owszem, korzystnie wpływało 

na aerodynamikę pojazdu (a w rezulta-

cie na zużycie paliwa), jednak negatywną 

konsekwencją było znaczne ograniczenie 

przestronności wnętrza, na co narzekali 

kierowcy. W nowym modelu duża część 

ściany czołowej ustawiona jest bardziej 

pionowo, co wskazuje na znaczną poprawę 

przestronności wnętrza. Z drugiej strony 

skośnie ścięty dach i bardziej zaokrąglone 

naroża kabiny pozwalają na zachowanie 

dobrych własności aerodynamicznych. 

I tak jest w rzeczywistości. 

Wchodząc do kabiny, niemal od razu 

wyczuwa się dodatkowy metr sześcienny 

przestrzeni, który udało się wygospodaro-

wać projektantom. W środku nadal jest tu-

nel silnika, ale i tak w kabinie Globetrotter 

do sufi tu dzielą go blisko 2 metry (w wersji 

XL – ponad 2,1 m), zatem nawet wysoki 

kierowca nie będzie miał problemów. Aż 

o 300 litrów powiększyła się pojemność 

schowków. Nabrały one bardziej regular-

nych kształtów, dzięki czemu z łatwością 

można w nich rozlokować cały swój „do-

bytek”, chroniony przed wypadaniem wy-

godnymi żaluzjami.

Rzut oka, a po chwili rzut całego ciała 

na poszerzoną leżankę. I choć nowy ma-

terac kusi komfortowym wypoczynkiem 

(w opcji jest też regulowany podgłówek), 

a zmodyfi kowany panel sterujący na środ-

ku tylnej ściany pozwala na obsługę licz-

nych funkcji pojazdu (ogrzewanie i klima-

tyzacja – w tym postojowa, oświetlenie, 

radio itp.), to jednak z tej pozycji nie uda 

mi się obsłużyć kierownicy i pedałów. Sia-

dam więc na fotelu kierowcy. Tu też czuć 

zmiany, choćby zwiększony zakres regu-

lacji wzdłużnej. Zajęcie wygodnej pozycji 

umożliwia regulowana kolumna kierowni-

cy. Pedał w podłogę i ustawiamy kolumnę 

(góra-dół i przód-tył), ale jeśli wciśniemy 

go tylko w połowie, co można bezpiecznie 

zrobić nawet w trakcie jazdy, to dodatko-

wo ustawimy pochylenie samego koła kie-

rownicy. To bardzo wygodne i praktyczne 

rozwiązanie – np. przy manewrach można 

ustawić kierownicę bardziej poziomo, by 

wygodnie kręcić kółkiem, a przy długo-

trwałej jeździe autostradą pochylić ją na 

siebie i do pionu, jak w samochodzie oso-

bowym. Samą kierownicę wyposażono 

w cały szereg przycisków, które początko-

wo przyprawiają o zawrót głowy, ale już po 

kilku minutach obsługuje się je intuicyjnie. 

Znajduje się tam sterowanie telefonem, ra-

diem, komputerem pokładowym oraz roz-

budowanym systemem tempomatu.

Spokojnie

Zza koła kierownicy wyłania się kom-

pletnie nowy zestaw wskaźników. Po-

przednie FH słynęły z nieskończonej 

liczby małych wskaźników zegarowych 

– tu jest dokładnie odwrotnie. Centralny 

wskaźnik z prędkościomierzem i obroto-

mierzem to jedyne zegary analogowe na 

całej tablicy. Wskaźniki poziomu paliwa 

i AdBlue, temperatury oleju czy pracy tur-

biny ulokowano na dwóch kolorowych 

wyświetlaczach po bokach. Można na nich 

wyświetlić również szereg innych informa-

cji, jak np. dokładne i intuicyjnie przedsta-

wione dane o czasie pracy kierowcy. Trzeci 

ekranik ze wskazaniami pracy skrzyni 

biegów czy tempomatu umieszczono we-

wnątrz prędkościomierza. Całość w miłej 

dla oka, spokojnej kolorystyce zapewnia 

pełną czytelność i intuicyjną obsługę. Sty-

listyczne stonowanie odkryjemy zresztą 

w całym wnętrzu. Niżej nieco ciemniej-

sze plastiki, z dominacją odcieni szarości, 

czerni, a nawet militarnego khaki. Wyżej 

barwy nabierają jaśniejszej tonacji. Ostre, 

proste linie deski rozdzielczej, duże i czy-

telne włączniki. Jednym słowem intuicyj-

nie, estetycznie i bez rozpraszania kierow-

cy. Widoczność z miejsca kierowcy – lepiej 

niż dobra. Opadające do przodu krawędzie 

bocznych okien w połączeniu z niezwykle 

lekkimi, oddalonymi od słupka i niemalże 

ażurowymi lustrami zapewniają idealną 

widoczność i niwelują martwe pola do mi-

nimum. W tej kwestii wielu producentów 

mogłoby się od Volvo dużo nauczyć.

Pełna kontrola

Konkurenci sporo mogliby się też na-

uczyć w kwestii prowadzenia. Już po-

przednie FH ceniłem za precyzyjne kiero-

wanie, a teraz jest jeszcze lepiej. Niestety 

w niektórych pojazdach ciężarowych kie-

rowca ma czasami wrażenie, jakby układ 

kierowniczy nie był bezpośrednio powią-

Na desce wskaźników jest prosto, wręcz 
minimalistycznie, a jednak wszystkie ważne 
informacje są tam, gdzie być powinny. 
Wskazania wyświetlane na bocznych 
ekranach można w dużej mierze dostosować 
do swoich preferencji.

Detale czynią doskonałość. Nowe lusterka 
zapewniają dobrą widoczność nie tylko 
do tyłu, ale też – dzięki swojej lekkości 
i pozbawieniu masywnych obudów 
– nie ograniczają nadmiernie pola widzenia 
do przodu i na boki.

Na pozór kierowca tonie w morzu przełączników i guzików. W rzeczywistości cała 
deska rozdzielcza jest bardzo intuicyjna w obsłudze. Proste kształty i stonowane kolory 
nie rozpraszają prowadzącego.
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i komfort, jednak przed podjęciem decyzji 

o wyborze tej opcji warto pamiętać o znacz-

nym skomplikowaniu tego rozwiązania, 

przekładającym się na masę pojazdu, jego 

niezawodność i oczywiście cenę. 

Już tu kiedyś byłem...

...zdaje się mówić system I-See, czyli jed-

na z ciekawych nowości w Volvo FH, po-

wiązana bezpośrednio ze skrzynią I-Shift . 

Ta zautomatyzowana przekładnia latami 

uznawana była przez wielu za wzór cięża-

rówkowego automatu. I faktycznie skrzy-

nia, sprzężona ze znanymi z poprzednika 

silnikami D13 wciąż radzi sobie bardzo 

dobrze. Odpowiednio dobierając przeło-

żenia i wykorzystując potencjał jednostki 

napędowej, zapewnia dobrą dynamikę oraz 

płynność jazdy. Jednak niejednemu kie-

rowcy zdarzyła się sytuacja, gdy automat 

niepotrzebnie redukował bieg np. tuż przed 

końcem wzniesienia. No tak, skąd skrzynia 

miałaby wiedzieć, że do końca wzniesie-

nia jest już blisko i jednak uda się pod nie 

wdrapać na najwyższym biegu? Otóż od 

teraz skrzynia w Volvo FH taką informację 

będzie posiadała, o ile wcześniej ciężarów-

ka pokonała już tę drogę. I-See to bowiem 

taki „niby autopilot”, który steruje pracą 

silnika, skrzyni biegów i układu zwalniaczy 

oraz hamulców na podjazdach i zjazdach 

ze wzniesień. System (dzięki wbudowane-

mu odbiornikowi GPS) zapamiętuje drogi, 

po których porusza się ciężarówka i gdy 

następnym razem pojazd ponownie jedzie 

tą samą trasą, I-See wykorzysta zarejestro-

wane dane do optymalizowania pracy ukła-

du napędowego. Pełne działanie systemu 

dostrzeżemy, używając tempomatu. Wów-

czas to system wiedząc, że zbliżamy się do 

wzniesienia nieco bardziej rozpędzi pojazd 

przed wzniesieniem, podczas podjazdu 

powstrzyma się od redukcji biegu i jeszcze 

przed osiągnięciem szczytu włączy „wolne 

koło”, by wykorzystując rozpęd, przetoczyć 

się przez wzniesienie i swobodnie zjechać 

po drugiej stronie. Tam w razie potrzeby 

przyhamuje odpowiednio, by ostatecznie 

na końcu zjazdu dalej poruszać się z zadaną 

prędkością. 

Zdaniem inżynierów takie zabiegi mogą 

przynieść nawet 5% oszczędności w zuży-

ciu paliwa. Niestety, nasze pierwsze jazdy 

testowe Volvo FH były zbyt krótkie, by móc 

zweryfi kować tę wartość, natomiast może-

my jasno powiedzieć – system faktycznie 

działa i pomaga pokonywać wzniesienia 

i spadki w sposób jeszcze bardziej płynny 

i efektywny. Trzeba jednak pamiętać 

o tym, że I-See uaktywni się dopiero wtedy, 

gdy włączymy tempomat i oczywiście, gdy 

pojazd już wcześniej poruszał się daną drogą 

i ją zapamiętał. Być może kolejnym krokiem 

rozwoju I-See będzie możliwość wymiany 

danych o trasach pomiędzy pojazdami fl o-

ty, a może nawet i szerzej, pomiędzy ogólną 

„społecznością” pojazdów Volvo. 

Wcześniej, bo już jesienią 2013 r. pod 

kabinę FH trafi  kolejne, rewolucyjnie za-

powiadające się rozwiązanie, czyli układ 

napędowy I-Torque, którego głównym 

ogniwem ma być skrzynia biegów I-Shift  2.

Będzie to pierwszy ciężarowy automat 

wyposażony w układ dwusprzęgłowy, po-

zwalający na niezwykle szybką zmianę bie-

gów i tym samym praktycznie bezustannie 

przenoszący moc silnika na koła napędo-

we. Jak sprawdzi się to w praktyce? Pewnie 

przekonamy się wkrótce. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Volvo

zany z kołami, a pośredniczyła w tym bli-

żej nieokreślona, galaretowata struktura. 

W Volvo kierowanie jest niezwykle precy-

zyjne i bezpośrednie, zapewniające kontrolę 

niemal jak w sportowym aucie. Każdy, na-

wet drobny ruch kierownicą znajduje do-

kładne odzwierciedlenie w ruchu pojazdu. 

To m.in. efekt użycia zębatkowej przekładni 

kierowniczej, ale wpływ na kierowanie ma 

również zoptymalizowana geometria za-

wieszenia przedniego i tylnego. Zmodyfi -

kowane zawieszenie przekłada się również 

na tłumienie nierówności oraz zapewnienie 

przyczepności i komfortu jazdy. Również 

sama kabina zyskała dodatkowe elemen-

ty zawieszenia, a układ napędowy lepsze 

wytłumienie drgań. W efekcie nowym FH 

jeździ się jeszcze płynniej, wygodniej i bez-

pieczniej niż poprzednikiem. A jeśli komuś 

byłoby mało, to ma do dyspozycji również 

IFS – za tym skrótem kryje się niezależne 

zawieszenie przednich kół. Rozwiązanie 

znane z samochodów osobowych zawitało 

również do ciężarówek. Na krętych drogach 

zapewnia jeszcze wyższą przyczepność 

Zanaleźæ 
dostawcê 
pojazdów!

Inne detale nieco psują doskonałość. Już kilku 
przewoźników, widząc czoło nowego Volvo FH, zadawało 
pytanie: „a gdzie ja umieszczę logo mojej firmy”?

W nowym Volvo FH poprawiono to, co wytykali mu przeciwnicy. 
Nowa forma przedniej ściany kabiny pozwoliła na znaczne zwiększenie 
jej obszerności i lepszą „kształtność” wnętrza.

www.truck-van.pl

11/201214 TruckTruckVanVan&

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



Recepta jest z pozoru prosta. Szko-

lenie z ekonomicznej jazdy może 

zdziałać cuda. Tylko jak przekonać 

kierowcę, że warto posłuchać i zastosować 

się do zasad ekonomicznej jazdy? Najlepiej 

empirycznie. Na tym właśnie opierają się 

treningi organizowane przez producentów 

ciężarówek. Najpierw kierowca pokazuje 

co potrafi , później towarzyszy trenerowi. 

Dzięki telematyce i możliwości odczyty-

wania danych z szyny CAN, szybko okazu-

je się, że jest wiele do poprawiania. Celem 

staje się dogonić trenera lub nawet poko-

nać jego wynik w zużyciu paliwa. Jak jest 

motywacja, są chęci i efekty.

Siła spokoju

Rywalizacja jest sprzymierzeńcem po-

stępu. Również w nauce. Chyba właśnie 

to kierowało zespołem Renault Trucks 

w Polsce, kiedy pięć lat temu wpadł na 

pomysł zorganizowania konkursu, w ra-

mach którego wyłaniany byłby kierowca, 

który pokona wyznaczoną trasę w najkrót-

szym czasie, zużywając najmniej paliwa. 

W tym roku odbyła się już czarta edycja 

tego konkursu, podobnie jak poprzednia 

miała charakter międzynarodowy, ponie-

waż do rywalizacji stanęli oprócz Pola-

ków również Litwini, Łotysze i Estończy-

cy. W sumie do konkursu zgłosiło się 

150 osób. Przechodząc przez eliminacje, 

zostali oni przeszkoleni z zakresu ekono-

micznej jazdy. O tym kto przejdzie do fi na-

łu decydował przejazd wyznaczoną trasą 

na drodze publicznej. Uczestnicy losowa-

li pojazd, mając do dyspozycji Magnum 

z manualną bądź zautomatyzowaną skrzy-

nią biegów. Oczywiście liczył się stosunek 

zużytego paliwa do średniej prędkości 

jazdy. Ostatecznie do dalszej rywalizacji 

Gorąca Gorąca krewkrew
Sprawnie, bezpiecznie i oszczędnie. Tak jeżdżących kierowców chciałyby mieć 
wszystkie firmy transportowe. Ale jak to zrobić?

zakwalifi kowało się 12 kierowców. At-

mosferę podgrzewała możliwość wygrania 

nie tylko wspaniałych nagród, ale rów-

nież wzięcia udziału w europejskim fi nale 

Optifuel Challenge 2012, zorganizowanym 

w tym roku po raz pierwszy. 

Na lotnisku w Bednarach organizatorzy 

przygotowali tor, który symulował warunki 

drogowe. Na niespełna 12-kilometrowym 

Od lewej: zwycięzca konkursu Optifuel 2012 Polska, Litwa, Łotwa i Estonia – Zenon Korsak, 
właściciel firmy Kortrans, Łukasz Kurcbard z Renault Trucks Polska i Michał Walentynowicz, 
kierowca w firmie PHU Waśniewski, zdobywca drugiego miejsca.
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odcinku były porozstawiane znaki drogo-

we, ograniczenia prędkości i sygnalizatory 

świetlne. Kierowcy musieli sprawnie prze-

jechać przez ciasne rondo i pokonać parę 

trudnych zakrętów. Na trasie znalazł się 

odcinek autostrady i teren zabudowany. Do 

dyspozycji były dwa zestawy szkoleniowe 

obciążone 22 t ładunku. Ciągniki Renault 

Magnum 480 DXi z naczepami kurtynowy-

mi: pierwszy z manualną skrzynią biegów, 

drugi ze zautomatyzowaną Optidriver+ 

z pakietem pomagającym oszczędzać pa-

liwo – Optiroll. Każdy z kierowców poko-

nywał tę trasę dwa razy, co dawało wszyst-

kim równe szanse. Oprócz umiejętności 

praktycznych kierowcy musieli wykazać się 

również wiedzą teoretyczną. Specjalnie na 

tę okazję został przygotowany dla polskich 

fi nalistów test ze znajomości przepisów 

o czasie pracy kierowców. Uczestnicy z po-

zostałych krajów nadbałtyckich mieli inne 

zadanie. Za kierownicą Maxity pokonywa-

Łukasz Kurcbard, 
inżynier produktu odpowiedzialny 
w Renault Trucks Polska 
za program Optifuel

Z moich obserwacji 
wynika, że na prze-
strzeni ostatnich lat po-
ziom wyszkolenia kie-
rowców bardzo się 
zmienił. Jeszcze czte-
ry lata temu nie zda-
rzało się, żeby ktoś 
osiągnął lepszy wynik 

w zużyciu paliwa od instruktora. Z roku na 
rok to się poprawia. W tym roku były już ta-
kie przypadki. Wiemy, że „z nimi nie będzie 
łatwo”. Ale najbardziej zaskakują nas nowi 
kierowcy, których do tej pory nie znaliśmy.
Widzę wielkie zmiany, jakie zaszły 
w mentalności kierowców i przewoźni-
ków. Kiedyś nie wierzyli w skuteczność 
treningów ekonomicznej jazdy. Wzbra-
niali się przed tym. Teraz uczestnicy 
szkoleń uważnie słuchają wskazówek 
i próbują się czegoś nauczyć. Niskie zu-
życie paliwa jest dzisiaj bardzo ważne 
dla przewoźników. 

li tor kartingowy, jadąc tyłem. Obydwie te 

konkurencje wpływały w 30% na ostateczny 

wynik rywalizacji.

Konkurs trwał cały dzień i wzbudzał 

wiele emocji wśród zawodników. Jednym 

lepiej szło Magnum z automatem, inni 

woleli skrzynię manualną. Nie każdemu 

udało się przejechać na zielonym świetle, 

co przypisywali często pechowi. Jednak 

organizatorzy zapewniają, że jeżeli ktoś 

jechał zgodnie z zasadami, z optymalną 

prędkością, przejeżdżał niezatrzymany 

przez sygnalizację świetlną.

Ostatecznie tytuł mistrza ekonomicznej 

jazdy Renault Trucks zdobył Zenon Korsak 

z fi rmy Kortrans ze Zgorzelca. Prowadzi 

fi rmę transportową od 1994 roku, w któ-

rej zatrudnia trzech kierowców. Sam jeździ 

Renault Magnum z zabudową przestrzen-

ną i centralnoosiową przyczepą. Firma ma 

cztery pojazdy – wszystkie marki Renault. 

Jego zwycięstwo to wynik rzetelnej pracy 

Marcin Majak, 
dyrektor marketingu, 
Renault Trucks Polska

Pierwszy konkurs Opti-
fuel zorganizowaliśmy 
pięć lat temu. Miał on 
przekonać naszych kli-
entów, że mamy świet-
ne pojazdy, które są 
bardzo oszczędne w ek-
sploatacji. Uświadomić 
im, jak ważne są szko-
lenia i jak dużo zależy 

od umiejętności kierowców. Przez te lata 
zrobiliśmy naprawdę dużo. Tylko w ra-
mach konkursu udało nam się przeszkolić 
540 osób, a rocznie od 7 lat istnienia szko-
ły szkolimy około 300-350 kierowców. 
Nasza determinacja stała się inspiracją dla 
Renault Trucks do zorganizowania takiego 
konkursu na poziomie europejskim. Opti-
fuel Challenge w tym roku odbył się po raz 
pierwszy. Następna edycja jest zapowia-
dana na rok 2014. I jestem przekonany, że 
na tym się nie skończy.

Jose-Miguel Velilla, najbardziej ekonomiczny kierowca w Europie, za kierownicą swojego 
nowego samochodu – elektrycznego Renault Twizy. 
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Michał Walentynowicz, PHU Waśniewski

Konkurs organizowany przez Renault Trucks jest dość trudny, ponieważ bio-
rąc w nim udział, trzeba pamiętać o zasadach ekonomicznej jazdy, a nie każdy 
sobie z tym radzi. Żeby jeździć ekonomicznie, trzeba przewidywać to, co się 
może zdarzyć na drodze, umiejętnie operować masą zestawu, wykorzystywać 
siłę bezwładności. 
Jadąc do Sewilli, nie liczyłem na wiele. Jeżdżę ciężarówką 2,5 roku, nie 
przechodziłem żadnych szkoleń, więc nie spodziewałem się wygranej. 
Wyznaczona trasa była bardzo trudna. Był odcinek autostradowy, ale też 

rondo, ciasne zakręty, teren pofałdowany. Ósme miejsce to dobry wynik, jestem z niego za-
dowolony. Kierowcy, którzy byli lepsi, są ode mnie starsi i mają dużo dłuższy staż za kółkiem. 

i dbałości o detale. Prowadząc małą fi rmę, 

szczególnie docenia się oszczędności. Dru-

gi był Michał Walentynowicz z fi rmy PHU 

Waśniewski z Olsztyna (rok wcześniej był 

pierwszy), a trzeci Estończyk – Kristjan 

Kraag z fi rmy Tallept Auto z Tallina. 

Wszyscy trzej oprócz nagród rze-

czowych ufundowanych przez Renault 

Trucks, Total, Michelin i Zasław, otrzymali 

możliwość zmierzenia się z kierowcami 

z całej Europy. 

Na swojej ziemi

Dwa tygodnie później, 19 października 

spotkali się w hiszpańskiej Sewilli. O tytuł 

europejskiego mistrza ekonomicznej jazdy 

Renault Trucks 2012 walczyło 33 kierow-

ców z 16 krajów. Tym razem konkurs skła-

dał się również z dwóch etapów. Najpierw 

zawodnicy pisali test teoretyczny z zakre-

su ekonomicznej jazdy. Potem rozpoczęła 

się rywalizacja praktyczna. Uczestnicy 

konkursu mieli do pokonania wyznaczo-

ną przez organizatorów trasę. Startowali 

za kierownicą Renault Premium Optifuel 

z silnikiem o mocy 430 KM. Przewidzia-

no na to zadanie 40 minut. Jednocze-

śnie wyjeżdżało osiem pojazdów. Po 

dojechaniu do mety, za pomocą spe-

cjalnego oprogramowania analizowano 

prędkość, poziom zużycia paliwa oraz 

technikę jazdy każdego z uczestników 

– to nowość dla naszych zawodników. 

Sędziowie brali pod uwagę m.in. wy-

korzystanie zielonego pola, obciążenie

silnika, korzystanie ze zwalniacza i ha-

mulca itp. Parametrów było kilkanaście, 

wszystkie dotyczyły racjonalnej jazdy.

Aby fi naliści mieli równe szanse, cięża-

rówki biorące udział w konkursie zostały 

precyzyjnie skalibrowane pod kątem po-

miaru zużycia paliwa. Nad prawidłowym 

przebiegiem konkursu czuwali sędziowie, 

którzy obserwowali, czy na drodze nie wy-

stąpiły czynniki niezależne od kierowców, 

które mogłyby znacząco wpłynąć na osta-

teczny wynik rywalizacji.

Wieczorem wszyscy poznali zwycięzcę. 

Nagrodę główną, samochód Renault Twi-

zy otrzymał Hiszpan Jose-Miguel Velilla 

z fi rmy Translogroňo, zdobywając 97,8 pkt. 

na 100. Gorąca krew południowca nie 

przeszkodziła w racjonalnej jeździe. Fir-

ma, którą reprezentował, przez rok może 

eksploatować ciągnik Premium Optifuel 

z silnikiem 430 KM, w ramach wynajmu 

fi nansowanego przez Renault Trucks.

Zdobywcą drugiego miejsca został Fin 

Paul Storhannus (95,4) z firmy Ahola 

Transport, a trzecie miejsce wywalczył 

Francuz Jean-Luc Vinet (92,1) z firmy Tra-

tel. Nasi zawodnicy też wypadli całkiem 

Zenon Korsak, Kortrans

W Sewilli starałem się jechać jak najlepiej. Podobno byłem za wolny i to za-
ważyło na moim wyniku. Po drodze spotkało mnie parę niespodzianek. Oka-
zało się m.in., że znak drogowy ograniczający prędkość do 40 km/h, mogę 
zignorować, choć wcześniej na odprawie mówiono, że wszystkie ograniczenia 
prędkości trzeba bezwzględnie respektować. Jechałem jako pierwszy, następ-
ni kierowcy byli uprzedzeni przed dojechaniem do tego znaku. Miałem też pro-
blem z testem teoretycznym, ponieważ pytania i odpowiedzi nie zawsze były 
jednoznaczne. Być może była to kwestia tłumaczenia.
Wziąłem udział w tym konkursie, ponieważ chciałem się sprawdzić. Bardzo lu-
bię jazdę ciężarówką. Na co dzień staram się jeździć ekonomicznie. Kierowcy, 

których zatrudniam, zostali już przeszkoleni z zakresu ekonomicznej jazdy. 
Jeżeli chce się jeździć ekonomicznie, nie należy się spieszyć. Ja nie muszę być pierwszy u celu. 
Najważniejsze, żebym dojechał bezpiecznie i jak najtaniej. To jest moja metoda, którą staram się 
kierować w swojej pracy. Nie trzeba jechać z prędkością 89 km/h, wystarczy 84. Należy mieć dużo 
cierpliwości. Gdy samochód toczy się z górki, warto mu na to pozwolić. Takie zachowanie się opłaca. 
W swojej firmie wprowadziłem system nagradzania kierowców za oszczędności. Niektórzy od razu 
zaczęli jeździć oszczędniej, inni potrzebowali szkolenia. Wcześniej spalanie w mojej firmie oscylowało 
na poziomie 32÷35 l/100 km, teraz spadło do 30 l/100 km. Przy spokojnej jeździe mniej zużywają się 
również części. Teraz w moich autach szybciej trzeba wymieniać tarcze hamulcowe niż klocki.

nieźle. Michał Walentynowicz zdobył 

85,6 pkt, plasując się na 8. pozycji, a Ze-

non Korsak – 83,1 pkt i był 11. Obyd-

waj deklarują, że nie ustaną w dążeniu 

do doskonałości i będą nadal ćwiczyć, 

by za rok znowu zmierzyć się z naj-

lepszymi. Zgodnie twierdzą, że warto 

brać udział w takich konkursach, gdyż 

zawsze można się nauczyć czegoś no-

wego. A w gruncie rzeczy o to w tym 

wszystkim chodzi. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault

Zwycięzcy Optifuel Challenge 2012. Od lewej: Christophe Lecostoec i Jean-Luc Vinet (trzecie 
miejsce) z grupy Tratel, Pierre Postel, wiceprezes ds. rozwiązań transportowych Renault 
Trucks, Jose-Miguel Velilla (zwycięzca) z firmy Translogroño, Catherine Bach, wiceprezes 
odpowiedzialna za komunikację w Renault Trucks, M. Gutiérrez z firmy Translogroño, Jean 
Mateos wiceprezes odpowiedzialny za rozwój sieci w Renault Trucks, Paul Storhannus (drugie 
miejsce) i Caj Björkskog z firmy Ahola Transport.

Więcej o finale konkursu Optifuel Challenge Renault Trucks 
w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo. Zapraszamy 

do oglądania. Sponsorem programu „Na Osi” jest
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P rezentowane rozwią-

zania otwierały oczy 

widzów na potencjalne 

zastosowania rozmaitych pod-

wozi. Same zabudowy należa-

ły do wzorcowych, co z kolei 

uświadamiało, na czym nie 

warto oszczędzać, aby pojazd 

był funkcjonalny. 

Wyrosłe na podwórku

Mieszkając długo w jednym 

miejscu, z oknem na podwórze 

człowiek obserwuje mimocho-

dem zmieniającą się scener-

ię: regularne przyjazdy śmie-

ciarek, okazjonalne remonty 

Technologia pucowania

Mitsubishi-Fuso Canter Eco Hybrid z systemem 
bocznego załadunku ma szansę zostać następcą zwykłych 

Canterów, które zbierają nieczystości z wielu miast 
ze ścisłą, zabytkową zabudową. Mniej niż one szkodzi 

otoczeniu i ma mniejszy apetyt na paliwo. 

Samochody komunalne były poutykane na wystawie IAA jak rodzynki w cieście. 
Tym bardziej warto było ich szukać.

i przedłużający się postój kon-

tenerów na „gabaryty”, a cza-

sem wizytę zabłąkanego pługa 

albo piaskarki, o ile podwórko 

jest dość duże. Samochody ko-

munalne tworzą zróżnicowa-

ną rodzinę specjalistycznych 

pojazdów do różnych zadań, 

o czym nie zawsze pamiętają 

nawet pracownicy tej branży. 

Uwadze umyka niekiedy 

podstawowe zróżnicowanie: 

wielkościowe. Poza typowymi 

śmieciarkami na trzyosiowych 

podwoziach ciężarówek, ry-

nek oferuje zabudowy dosto-

sowane do znacznie lżejszych 

samochodów, nawet dostaw-

MAN CLA 26.280 6×4 BB z zabudową Phoenix 2 
został w całości wyprodukowany w Indiach 
i jest oferowany w Azji i Afryce jako kompletny pojazd. 
Przeczucie podpowiada, że wiele polskich firm 
też by nim nie pogardziło.
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czych. Przykładem jest ulicz-

na śmieciarka Micro HG na 

Volkswagenie Craft erze 50 

(dmc 5 t) z kabiną załogową. 

Innymi słowy typowa „bulwa-

rówka” dla brygady sprzątają-

cej reprezentacyjną przestrzeń 

miejską: deptaki, parki, okolice 

uczęszczanych zabytków archi-

tektury. Nisko położony próg 

załadunku umożliwia dość 

wygodne wrzucanie plastiko-

wych worków z odpadkami. 

Wnętrze ładowni o objętości 

około 4 m3 jest wyposażone 

w płytę zagęszczającą śmieci. 

Ładowność wynosi 1,1 t. 

Prostsza, ale mniej eleganc-

ka alternatywa z Hanoweru to 

Opel Movano z kabiną bry-

gadową i wywrotką z tyłu. 

Podobny Sprinter ma pła-

ską, nisko położoną skrzynię 

z burtami podwyższonymi za 

pomocą siatki. Dzięki temu 

może zabrać jednorazowo wię-

cej lekkich śmieci. Niestety, za-

montowana na stałe skrzynia 

utrudnia rozładunek. 

Wygodnym pomocnikiem

do opróżniania kubłów w cen-

trum miasta jest Mitsubi-

shi-Fuso Canter Eco Hybrid 

ze śmieciarką wyposażoną 

w system załadunkowy z boku, 

od strony chodnika. Nad-

wozie robocze ma podobny 

kształt jak w Craft erze. Atu-

tem japońskiej ciężarówki jest 

hybrydowy układ napędowy: 

ekologiczny i wyjątkowo do-

brze przystosowany do jazdy 

z częstymi postojami. Uży-

wany w ten sposób zyskuje 

największą przewagę nad tra-

dycyjnym dieslem w niskim 

zużyciu paliwa. 

Dwa światy

Canter Eco Hybrid to hy-

bryda równoległa, w której 

silnik spalinowy i elektrycz-

ny wspomagają się nawzajem 

w dostarczaniu momentu ob-

rotowego do kół. Podobnie 

skonstruowane jest trzyosiowe 

Renault Premium Distribution 

Hybrys Tech 6×2*4, które wy-

stąpiło z zabudową francuskiej 

fi rmy Semat, będącej częścią 

niemieckiej Zoeller Group. 

Podczas jazdy wyłącznie na sil-

niku elektrycznym ciężarówka 

odznacza się wyjątkową cicho-

bieżnością. Wytwarza hałas na 

poziomie 74 dBa. Zawdzięcza 

to również temu, że zabudowa 

jest napędzana elektrycznie. 

MAN Metropolis jako hy-

bryda szeregowa typu „plug-

in” z elektrycznym silnikiem, 

który jako jedyny napędza 

koła, i spalinowym służącym 

tylko do produkcji prądu 

generatorowi jest jeszcze le-

piej zgrany ze współczesnymi 

oczekiwaniami nabywców 

w nowoczesnym mieście. Zo-

stał zbudowany z wykorzysta-

niem podwozia TGS 6×2*4. 

Zabudowa Faun Variopress II 

jest równie zaawansowana, jak 

ciężarówka. Przede wszystkim 

stosunkowo lekka, ma masę 

niespełna 6 t. Jej objętość wy-

nosi 22 m3. Gładkie ściany są 

estetyczne i można wygodnie 

umieścić na nich duże logo 

użytkownika. Metropolis po-

wstał jako owoc współpracy 

MAN-a i spółki Benteler En-

gineering Services. Menedżer 

projektu Klaus Feldmann 

z Bentelera podaje, że „typowa 

śmieciarka zużywa dziennie 

od 80 do 100 l paliwa. Ta cię-

żarówka będzie zużywać około 

20 l.” Obecnie pojazd został 

przekazany do testów w Belgii. 

Interesująco wypada po-

równanie MAN-a Metropo-

lis z modelem Cargo Line A 

(w skrócie CLA) 26.280 6×4 

BB ze śmieciarką Phoenix 2. 

Zarówno podwozie, jak i za-

budowa powstały w Indiach. 

Dwie osie napędzane w połą-

czeniu z zawieszeniem na reso-

rach trapezowych, uodparniają 

pojazd na złe warunki drogo-

we. Silnik z układem EGR jest 

zgodny z normą Euro 3 i osiąga 

280 KM. Krótka kabina znana 

z lekkich i średnich MAN-ów 

L2000 jest mniejsza i mniej 

wygodna niż w Metropolisie, 

ale zarazem lżejsza. Zabudowa 

została zaprojektowana przez 

brytyjską fi rmę Dennis-Eagle 

i jest produkowana w zakładzie 

Hyva India Ltd. Jej objętość wy-

nosi 19,45 m3. Co godne uwagi, 

Volvo FE LEC z 300-konnym 
silnikiem. Wejście do kabiny 
jest wygodne, a widoczność 
z wnętrza doskonała. 
Idealne do pracy w mieście.

MAN Metropolis to przyszłość. 
Hybrydowy napęd szeregowy jest 
wyjątkowo przyjazny dla mieszkańców 
miast i kieszeni użytkownika 
(gdy już przeboleje cenę zakupu).
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i nisko zawieszoną kabiną. Do 

napędu zatrudniono 5-cylin-

drowy silnik o pojemności 9,3 l

zgodny z Euro 5 i EEV, przy-

stosowany do spalania oleju 

napędowego zawierającego do 

100% biokomponentu. Współ-

pracuje z nim 6-biegowa auto-

matyczna skrzynka Allison. 

Volvo przedstawiło ana-

logiczny pojazd, ale z zabu-

dową. Model FE Low-Entry 

miał 7-litrowy silnik o mocy 

300 KM również Euro 5/EEV. 

Nadwozie robocze pochodziło 

z belgijskiej fi rmy Haller, na-

leżącej podobnie jak Semat do 

niemieckiej grupy Zoeller. 

Główną zaletą obu ciężaró-

wek jest łatwy dostęp do ka-

biny. Aby wejść czy wyjść, wy-

starczą dwa kroki. W środku 

jest miejsce dla kilkuosobowej 

załogi, a kierowca ma dobrą 

widoczność przez duże „auto-

busowe” okna. 

Wspomaganie

Nie mniejszą rozmaitość 

rozwiązań oferują zabudowy 

z nadwoziami wymiennymi: 

hakowe i bramowe. Jednym 

z najmniejszych hanowerskich 

„bramowców” był Canter. Ty-

powym reprezentantem tej 

kategorii pojazdów jest nato-

miast DAF LF. 

Również pojazdy służące 

do utrzymania przejezdności 

dróg podczas zimy są dostępne 

w każdym rozmiarze. Od ma-

leńkich Mulitcarów, poprzez 

pługi z piaskarkami na pikapach 

i samochodach dostawczych, aż 

do ciężkich zabudów na trzy-

osiowych ciężarówkach. Normą 

jest obecnie montowanie takich 

nadwozi roboczych w sposób 

umożliwiający ich łatwe usu-

nięcie, aby poza sezonem po-

jazd mógł służyć do innej pracy. 

Kompaktowe piaskarki często 

kładzione są po prostu na skrzy-

ni ładunkowej i mocowane do 

niej za pośrednictwem pasów, 

jak zwyczajny ładunek. 

W samochodach komunal-

nych specjalizacja często zde-

rza się z wszechstronnością. 

Tam, gdzie warunki pracy na 

to pozwalają można zainwesto-

wać w podwozie i zestaw nad-

wozi wymiennych: kontener, 

piaskarkę, a nawet śmieciarkę. 

Suma elementów zabudowy 

zwiększa wprawdzie masę wła-

sną pojazdu i ogranicza jego 

ładowność, ponadto trzeba 

zwracać baczniejszą uwagę na 

prawidłową obsługę, ale za to 

pojazd jest lepiej wykorzystany 

i szybciej się amortyzuje. Choć 

IAA nie jest wystawą komu-

nalną, pojawiło się tam wiele 

wartych uwagi pomysłów rów-

nież z tej dziedziny. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

ściany indyjskiej śmieciarki są 

równie gładkie i „reprezenta-

cyjne”, co zabudowy Faun. 

Spoglądając na oba pojazdy, 

trudno uciec od myśli, który 

z nich byłby odpowiedniejszy 

na polskie drogi. Odporność 

na złe warunki eksploatacji, 

fabryczna cena zakupu oraz 

prostota i niskie koszty obsłu-

gi przemawiają za MAN-em 

CLA. Potencjalnie niskie zuży-

cie paliwa i walory ekologicz-

ne za Metropolisem. Wygoda 

użytkowania jest zbliżona: oba 

pojazdy mają wysoko umiesz-

czone kabiny, do CLA trzeba 

tylko wspiąć się nieco wyżej. 

Niskopokładowo

Wady tej są pozbawione 

ciężarówki szwedzkie. Scania 

zaprezentowała podczas IAA 

samo podwozie P320 6×2*4 

z ostatnią osią kierowaną 

Renault Premium Distibuiton Hybrys Tech jest hybrydą równoległą, 
która może poruszać się przez pewien czas wyłącznie na silniku elektrycznym. 
Prąd zasila również zabudowę, co czyni tę ciężarówkę niezwykle cichą.

Mała piaskarka mocowana do skrzyni pasami, stanowi wraz 
z lemieszem „zimowy strój” tego Sprintera. W innych 
porach roku samochód może służyć jako zwykły dostawczak.

„Bramowiec” na podwoziu DAF-a LF 55.300. Choć takie zabudowy można wykonywać 
również na bardzo lekkich samochodach, choćby dostawczych, wielu użytkowników wybiera 
ciężarówki o średnim tonażu z mocnym zawieszeniem i dużymi kołami. Przydają się, 
gdy trzeba posprzątać po budowie czy poważnym remoncie.

Volkswagen Crafter 50 z kabiną brygadową i lekką 
śmieciarką nadaje się do regularnego czyszczenia 
koszy na deptaku lub sprzątania spakowanych 
w worki odpadów po imprezach masowych.
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W 
 tym roku targi Kom-

 technika odbędą się 

 w dniach 20-23 listo-

pada, jak zwykle w Poznaniu. 

Jednym z ciekawszych wyda-

rzeń tej edycji będzie City Truck 

Show. To widowiskowe pokazy 

sprzętu komunalnego w ruchu. 

Są niepowtarzalną okazją bezpo-

średniego zapoznania się z moż-

liwościami samochodów oraz 

urządzeń, prezentowanych przez 

wystawców, nie na stoiskach, a na 

otwartej przestrzeni. Dzięki temu 

można dokładnie się przyjrzeć 

wszystkim funkcjom prezento-

wanych maszyn w akcji.

Miejscem wartym odwiedze-

nia będzie również specjalnie 

zaaranżowana powierzchnia wys-

tawiennicza tzw. Miasteczko 

Ekologiczne. Tutaj będzie moż-

na zapoznać się z kompleksową 

ofertą ekologicznych rozwiązań, 

służących zarówno redukcji zu-

życia energii, wykorzystywania 

jej alternatywnych źródeł, jak 

i utrzymywania czystości.

Znamy już temat przewod-

ni, odbywającej się w tym sa-

mym czasie, 24. edycji Między-

Porządki na wyższym poziomie
Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika to miejsce prezentacji 
najnowocześniejszych urządzeń i pojazdów do letniego i zimowego utrzymania dróg, 
ulic, palców, sprzątania i wywozu nieczystości, utrzymania terenów zielonych oraz 
obsługujących lokalny transport zbiorowy.

Złoci medaliści targów Komtechnika 2012

▐ Zamiatarka walcowa KM 80 W P, Alfred Kärcher  GmbH & Co. 
KG, Niemcy, zgłaszający: Kärcher sp. z o.o., Kraków

▐ Ciągnik kompaktowy 1026 R z agregatem AutoConnect, Deere 
& Company, zgłaszający: John Deere Polska sp. z o.o.

▐ Kompleksowy system kontroli odbioru odpadów XTrack z wyko-
rzystaniem identyfikacji RFID pojemników i worków do selektyw-
nej zbiórki odpadów, P.P.U. OMEGA Sp. z o.o., Gdańsk

▐ Multi – Longer T 4844P, KUHN S.A., oddział Handlowy: KUHN 
– Maszyny Rolnicze sp. z o.o., Jelonek k. Poznania

urządzeń przydatnych przy 

utrzymaniu porządku w mia-

stach oraz na terenach zieleni.

W tegorocznej edycji targów 

Poleko i Komtechnika weźmie 

udział ponad 500 fi rm z całej 

Europy, a także z Chin oraz 

Korei Południowej. Pełna lista 

wystawców dostępna jest na 

stronie targów. ▐

Fot. MTP
   www.komtechnika.pl

narodowych Targów Ochro-

ny Środowiska Poleko, który 

brzmi: „Zielone technologie 

w przemyśle”. Honorowy Pa-

tronat nad targami sprawuje 

Ministerstwo Środowiska. 

Na stronie internetowej tar-

gów Komtechnika oraz Pole-

ko, ciągle jest aktualizowana 

lista nowości produktowych 

zgłaszanych przez wystawców. 

Wśród nich znajdą się: wielo-

funkcyjne pojazdy komunalne, 

kosiarki wysięgnikowe, zamia-

tarki komunalne, rębaki do ga-

łęzi, podkrzesywarki, rozdrab-

niacze gałęzi, a także koparki, 

traktory i wiele, wiele innych 

Nie przegap!
Zapraszamy do prezentacji produktów i us-

ług w specjalnym dodatku Truck & Van

KOMUNAL, przygotowanym z myślą o przed-

siębiorstwach komunalnych oraz firmach zaj-

mujących się obsługą i utrzymaniem infra-

struktury drogowej, terenów zielonych, zbiór-

ką odpadów itp.

Dodatek Truck & Van KOMUNAL będzie 

bezpłatnie dystrybuowany podczas targów 

POLEKO/KOMTECHNIKA w Poznaniu (20-23 

listopada br.), a także rozsyłany z miesięczni-

kiem Truck & Van do wyselekcjonowanej grupy 

odbiorców związanych z branżą komunalną.

S z c z e g ó ł o w e  i n f o r m a c j e :S z c z e g ó ł o w e  i n f o r m a c j e : 

www.truck-van.pl/komunal
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zachodzi obawa o przeciążenie 

konstrukcji.

W zastosowaniach komunal-

nych ważną rolę odrywa duża 

zwrotność Cantera, a w jego 

najnowszej generacji możliwość 

zamówienia automatycznej, dwu-

sprzęgłowej skrzyni biegów Du-

onic. Ma ona m.in. tryb jazdy Eco, 

w którym kolejne przełożenia są 

załączane wcześniej, zapewniając 

mniejsze obroty silnika, a tym sa-

mym niższe zużycie paliwa. Prze-

kładnia Duonic to bardzo dobre 

rozwiązanie zwłaszcza dla począt-

kujących kierowców.

Trzy zamiast dwóch

Kolejnym samochodem zna-

komicie trafi ającym w potrzeby 

branży komunalnej jest Atego. 

Dmc od 8 do 16 t umożliwia za-

stosowanie cięższych zabudów, np. 

zamiatarek. Sprzyja temu również 

konstrukcja podwozia, bo Atego 

może być fabrycznie przygotowa-

ny pod montaż takiego urządze-

nia. W tym celu przestrzeń między 

osiami jest wolna – zbiornik pali-

wa znajduje się na tylnym zwisie, 

a zbiorniki powietrza są umiesz-

czone między podłużnicami ramy. 

Samochód nie wymaga więc do-

datkowych przeróbek przez fi rmę 

zabudowującą. Podobnie jak Can-

ter, Atego może być dostarczony 

w wersji z kabiną załogową miesz-

czącą 7 osób. To bardzo dobre 

rozwiązanie dla przedsiębiorstw, 

które oprócz zbiórki odpadów 

czy zamiatania ulic zajmują się też 

utrzymaniem terenów zielonych.

Przy zbiórce odpadów odpo-

wiednim pojazdem może być 

Axor, dostępny w odmianach od 

18 do 26 t. Występuje w różnych 

konfi guracjach układu napędo-

wego, ale w takich aplikacjach 

najczęściej znajdują zastosowa-

nie wersje 4×2 lub 6×2. Bardzo 

praktycznym rozwiązaniem jest 

pojazd 3-osiowy ze skrętną osią 

wleczoną i rozstawem między 

pierwszą a drugą osią równym 

3300 mm, wyposażony w stan-

W przedsiębiorstwach zajmujących się zbiórką odpadów komunalnych czy utrzymaniem 
czystości ulic, wykorzystywane pojazdy i zamontowane na nich zabudowy odgrywają kluczową 
rolę. To one mają zasadniczy wpływ na jakość świadczonych usług i rentowność firmy.

KompletKomplet

Szeroką ofertą takich pojaz-

dów dysponuje Mercedes-

Benz. Razem z zabudowami 

Ekocel i nowoczesnymi systema-

mi logistycznymi fi rmy Omega, 

stają się one konkurencyjnymi 

rozwiązaniami dla warunków 

gospodarowania odpadami ko-

munalnymi, jakie stwarza nowa 

ustawa śmieciowa.

Lekko i zwrotnie 

Paleta pojazdów użytkowych

Mercedesa, które znajdują za-

stosowanie w branży komunal-

nej, jest bardzo rozbudowana. 

Rozpoczyna ją marka Fuso i jej 

słynny model Canter. Ta lekka 

ciężarówka o dmc od 3,5 do 7,3 t, 

wyposażona jest w kabinę umiesz-

czoną nad silnikiem. Najcięższa 

odmiana ma masę własną ok. 2,5 t,

co oznacza nośność ramy 5 t. Po 

zamontowaniu zabudowy hako-

wej obsługującej pojemniki typu 

KP7, ładowność pojazdu wyniesie 

blisko 4 t. Jeśli pojazd nie porusza 

się po drogach publicznych, jego 

parametry są jeszcze bardziej im-

ponujące, bo techniczna dmc wy-

nosi 9,1 t. To zasługa wytrzyma-

łych osi – przednia ma nośność 

3,1 t, tylna 6 t. Zapas nośności jest 

bardzo przydatny przy zabudowie 

hakowej, bo podczas zdejmowa-

nia czy wciągania pojemnika nie 

dardową zabudowę o pojemności 

19 m3, która zwykle jest montowa-

na na samochodach 2-osiowych. 

W ten sposób kierowca ma pew-

ność, że pojazd nie będzie przecią-

żony, a tym samym nie zapłaci do-

tkliwej kary nałożonej przez ITD, 

a jego zwrotność znacznie ułatwi 

dotarcie do altanek śmietniko-

wych między źle zaparkowanymi 

samochodami osobowymi.

Największy z rodziny to Ac-

tros, który ma dmc od 18 do 

41 t i występuje z silnikami 

o mocy od 320 do 600 KM. 

W Polsce jest on głównie wy-

korzystywany do zabudów typu 

„frontlader”, jak również ciężkich 

hakowców i bramowców.

W nowym wrzutniku pulpit 
sterujący jest zamontowany 
na składanym pałąku, 
który oddala pracownika 
od krawędzi zasypowej. 
Operowanie pojemnikiem 
nie zwiększa obrotów 
silnika, co zapewnia 
mniejsze zużycie paliwa 
i redukuje hałas.

Tylna oś skrętna jest sterowana hydraulicznie, 
działa przy jeździe do przodu, jak również podczas cofania, 

znacznie ułatwiając jazdę na ograniczonej przestrzeni.

www.truck-van.pl
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Klasa sama w sobie

Spośród wszystkich samo-

chodów użytkowych Mercedesa 

na szczególną uwagę zasługuje 

Econic, opracowany specjalnie 

pod zastosowania komunalne 

i dystrybucyjne. Ma on niską, 

dwuczęściową ramę i przód 

przypominający miejski autobus. 

Dzięki temu podłoga i wejście 

znajdują się na niewielkiej wyso-

kości. Nie przeszkadza to w po-

konywaniu dziur w jezdniach czy 

wysokich progów zwalniających. 

Pełne zawieszenie pneumatyczne 

Econica umożliwia łatwe podnie-

sienie pojazdu o 200 mm albo ob-

niżenie go o 60 mm. Prawe drzwi 

są dwuskrzydłowe, ułatwiając 

szybkie wchodzenie i wychodze-

nie, zamykają się automatycz-

nie po przekroczeniu 3 km/h. 

W konstrukcji kabiny przeważa 

aluminium i plastik, choć do za-

stosowań komunalnych jest zama-

wiany zderzak stalowy, bardziej 

odporny na niewielkie uderzenia. 

Duża szyba czołowa ułatwia ma-

newrowanie w ciasnych przestrze-

niach, a jednocześnie zwiększa 

bezpieczeństwo, bo umożliwia 

zauważenie nawet niewielkiego 

obiektu znajdującego się tuż przed 

pojazdem. Poza tradycyjnym sil-

nikiem wysokoprężnym o mocy 

w zakresie od 240 do 300 KM, 

w Econicu jest dostępna jednostka 

zasilana gazem CNG.

Siła zalet

Ekocel produkuje głównie 

śmieciarki z załadunkiem tylnym 

oraz urządzenia do opróżniania 

pojemników, czyli systemy zała-

dowcze. Standardowe zabudowy 

mogą być jednak wyposażone 

w różne rozwiązania systemowe. 

Wśród nich są np. urządzenia do 

mycia i dezynfekcji pojemników, 

osprzęt do załadunku kontene-

rów czy systemy identyfi kacji po-

jemników oraz wagowe. Ofertę 

uzupełniają śmieciarki dwuko-

morowe typu Selecto, śmieciarki 

z żurawiem do opróżniania 

„dzwonów” lub pojemników pod-

ziemnych oraz produkty fi rmy 

Faun – partnera Ekocela na pol-

skim rynku. Należą do nich śmie-

ciarki z załadunkiem przednim 

i bocznym, śmieciarki bębnowe 

i zamiatarki uliczne.

Opracowując nowy wrzutnik 

SK350, położono szczególny na-

cisk na bezpieczeństwo, koszty 

eksploatacji i poziom hałasu. 

Przejawia się to m.in. w takim 

umieszczeniu pulpitu sterujące-

go, aby rozdzielał on stanowisko 

robocze od krawędzi zasypowej, 

czyli najbardziej niebezpiecznej 

części śmieciarki. Istotne zna-

czenie ma również fakt, że żadna 

z czynności, takich jak: podno-

szenie, obracanie (opróżnianie) 

pojemnika czy jego odstawianie 

nie zwiększa obrotów silnika. Za-

pewnia to niższe zużycie paliwa, 

ale także ogranicza hałas nawet 

o 6 dB, co z pewnością docenią nie 

tylko pracownicy, ale także miesz-

kańcy domów, skąd odbierane są 

śmieci.

Dla wielu fi rm, które zajmują 

się zbiórką bioodpadów, bardzo 

praktycznym narzędziem może 

być śmieciarka ze zbiornikiem 

cylindrycznym. Najważniejszymi 

zaletami takiego rozwiązania jest 

pełna szczelność bębna, nawet 

przy odpadach o strukturze płyn-

nej z dużą ilością odcieków, czy 

możliwość regulowania stopnia 

zgniotu odpadów w zależności od 

rodzaju frakcji. Zabudowa może 

być wykorzystywana zamiennie, 

zarówno do zbiórki odpadów 

„mokrych”, jak też typowo komu-

nalnych. Bioodpady są miesza-

ne i rozdrabniane, dzięki czemu 

praktycznie od razu nadają się do 

kompostowania.

Zdalnie

Każda śmieciarka pocho-

dząca z Pucka jest wyposażona 

w sterownik zarządzający jej pra-

cą. Firma Omega opracowała tzw. 

wirtualny przewód. Wykorzy-

stując technologię bezprzewodo-

wego przesyłu danych, wszystkie 

niezbędne informacje mogą być 

dostarczone zdalnie. Takie roz-

wiązanie pozwala na podniesienie 

jakości i szybkości usług serwiso-

wych, wpływa również na obniże-

nie ich kosztów.

Omega proponuje też swoim 

klientom pełne monitorowa-

nie pojazdu Xtrac Komunal. 

Dotyczy to nie tylko śledzenia 

trasy przejazdu, ale także kon-

trolowania otwarcia odwłoka, 

pracy wrzutnika czy przystaw-

ki odbioru mocy. Na oprogra-

mowanie jest udzielana doży-

wotnia gwarancja. To bardzo 

ważne, bo podmiot odbierający 

odpady musi przechowywać 

u siebie wszystkie informacje co 

najmniej 5 lat. Jeśli więc po 3 la-

tach skończyłaby się licencja, to 

później nie byłoby możliwości 

przedstawienia zgromadzonych 

danych. W rozwiązaniu ofe-

rowanym przez fi rmę Omega, 

wszystkie informacje są zapisy-

wane na komputerze w siedzibie 

klienta. Aplikacje, w których 

dane są dostępne po zalogowa-

niu na specjalnej stronie inter-

netowej, a więc gromadzone na 

serwerach producenta, nie speł-

niają takich wymogów.

Ciekawym rozwiązaniem jest 

też identyfi kacja pojemników 

w systemie RFID. W tym celu są 

one chipowane, łatwo więc rozpo-

znać rodzaj pojemnika czy klien-

ta, do którego został przypisany, 

łącznie z jego adresem. Ustalona 

trasa śmieciarki musi się zgadzać 

z tymi danymi. Jeśli coś jest nie 

tak, operator otrzymuje sygnał 

świetlny i akustyczny. System po-

zwala również na odnotowanie 

przypadków, w których odbiór 

śmieci nie był możliwy. Do wybo-

ru są gotowe zapisy, np. pojemnik 

uszkodzony, groźny pies itp.

Wymierne korzyści mogą 

też przynieść systemy wagowe. 

Umożliwiają one m.in. rozliczanie 

nieruchomości niezamieszkałych 

i mieszkańców na jednej trasówce, 

rozliczenie poszczególnych frakcji 

odpadów przy zbiórce selektyw-

nej czy w końcu opracowanie sta-

tystyk na własny użytek, pomoc-

nych choćby przy optymalizacji 

tras. W ten sposób można lepiej 

dobrać pojazd do obsługiwanego 

obszaru, tak aby np. duża śmie-

ciarka wyjeżdżała w ciągu dnia 

nie 3, a 2 razy.

Stosowanie najnowszych roz-

wiązań przez fi rmy zajmujące się 

zbiórką odpadów wydaje się wręcz 

nieuniknione. Tylko one gwaran-

tują skrupulatne rozliczanie usług, 

a jednocześnie przyczyniają się do 

jak najniższych kosztów funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Canter to mistrz dystrybucji, który znakomicie 
sprawdza się w branży komunalnej. Śmieciarka 
tej wielkości może być odpowiednim rozwiąza-
niem dla ścisłych centrów miast, starówek itp.

Śmieciarka ze zbiornikiem bębnowym to niezastąpione 
narzędzie do zbiórki bioodpadów. Zapewnia dużą szczelność, 
a jednocześnie pozwala na odpowiednie wymieszanie 
i rozdrobnienie gromadzonej zawartości.

Atego może być fabrycznie przystosowany 
do montażu zamiatarki, wówczas 
producent pozostawia wolną przestrzeń 
między osiami.
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ZABUDOWY KOMUNALNE

śmieciarki hakowce

zamiatarki

pługi kosiarki

żurawie

zabudowy wodociągowo-
kanalizacyjne i asenizacyjne

bramowce

polewarko-zmywarki

posypywarki

samojezdne urządzenia wielofunkcyjne
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PRZEGLĄD ZABUDÓW KOMUNALNYCHPRZEGLĄD ZABUDÓW KOMUNALNYCH

Auto Hydraulika Waldemar Leks

Autokran

Atlas & Terex

Bummar Marcin Burzmiński

Cargotec Poland 

Ciepiela Technology Promotion

Dobrowolski
 

Eco-Clean 

Effer Polska

Ekocel 

Elbo

Fornal Polska 

Geesink Polska

Gervasi Polska
 

Gniotpol 

Graco 

Hako

Hary&Janson

Hewea Centrum Techniki Cargo

HMF Polska

Hydrog

Hyva Polska

Integra Sławomir Kamiński

KanRo 

KH-Kipper 

 FIRMA 
ZAKRES USŁUG

Komunal Partner

Komtechnik

Konar 

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko 

Meiller Kipper

maxTRUCK

MHS Serwis Mikulski Hydraulika Siłowa

Multicar 

Polimerc 

Pojazdy Komunalne Tymborowscy

Pronar

Przedsiębiorstwo Tramp – J. J. Mikusz

Schmidt Polska
 

Skibicki Technika Transportowa

Stal

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel 

 FIRMA 
ZAKRES USŁUG
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Akumulator odpowiada nie tylko za 
jego bezproblemowy rozruch, często 
w ekstremalnych warunkach pogodo-
wych, ale również dostarcza energii 
licznym odbiornikom prądu dbającym 
o komfort i bezpieczeństwo kierowcy. 

Dzięki swej zaawansowanej technolo-
gicznie konstrukcji gwarantują spraw-
ny rozruch i pewne użytkowanie na-
wet w najtrudniejszych warunkach. 
Program akumulatorów Bosch do po-
jazdów użytkowych to trzy linie pro-
duktów: T5, T4, T3. Każda z nich prze-
znaczona jest do nieco innego rodzaju 
zastosowań.

Gwarantują maksymalną moc oraz 
wysoką odporność na pracę cyklicz-
ną. Dzięki użytej do ich produkcji 
dodatniej kratce, wykonanej w tech-
nologii Sil ver, akumulatory zapew-
niają absolutną bezobsługowość. 
Zawartość srebra w stopie, z którego 
wykonano kratkę dodatnią, zapewnia 
skuteczne funkcjonowanie zarów-
no w  bardzo niskich, jak i  wysokich  

temperaturach. Separatory kratek za-
wierające warstwę z  włókna szklane-
go zapewniają wyjątkową odporność 
na pracę cykliczną. Wpływa to na 
zwiększoną szybkość magazynowania 
i oddawania energii elektrycznej. Aku-
mulatory T5 oraz T4 mają w porówna-
niu z akumulatorami tradycyjnymi 10 
razy większą odporność na wstrząsy 
oraz o 30% dłuższy czas użytkowania. 
Labiryntowa pokrywa akumulatora 
zapewnia bezpieczeństwo użytkowa-
nia odprowadzając elektrolit z powro-
tem do akumulatora. Dzięki takiemu 
systemowi zabezpieczeń akumulatory 
T5 oraz T4 można użytkować zamon-
towane we wnętrzu pojazdu. Linia 
T5 w porównaniu ze standardowy-
mi akumulatorami zapewnia o  30% 

wyższą moc startową oraz 4 razy 
większą odporność na częste cykle 
ładowania i rozładowywania. Akumu-
latory T4 w porównaniu z akumulato-
rami konwencjonalnymi mają do 20% 
wyższą moc startową i 3 razy więk-
szą odporność na pracę cykliczną.  

Linia T3 to akumulatory, które dzięki 
technologii hybrydowej charaktery-
zują się niewielkim zużyciem wody. 
Dzięki temu czas ich eksploatacji jest 
dłuższy. Przeznaczone są do samo-
chodów wyposażonych w niewielką 
ilość odbiorników energii elektrycz-
nej. Ich odporność na pracę cyklicz-
ną przekracza wymagania stawiane 
przez normę EN.

T5, T4, T3 
Akumulatory do samochodów ciężarowych

Akumulator to część eksploatacyjna, której sprawność i odpo wiednie rezerwy 
mocy mają decydujący wpływ na użytkowanie pojazdu ciężarowego. 
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Tegoroczną nowością jest przyczepa 

podkontenerowa z wywrotem, przy-

stosowana do współpracy z konte-

nerami wykonanymi według normy DIN 

o długości roboczej 6500÷7300 mm. Do-

puszczalna masa całkowita tej przyczepy 

wynosi 18 t. Wyposażono ją w wielofunk-

cyjny rozsuwany dyszel, który umożliwia 

przeładunek kontenera z samochodu na 

przyczepę i odwrotnie bez konieczności 

rozpinania zestawu. Niektóre funkcje, jak 

otwieranie blokad czy spuszczanie po-

wietrza z miechów, są zautomatyzowane, 

w związku z czym nie wymagają ingerencji 

użytkownika. A przy odpowiednim do-

świadczeniu operatora, proces ten może 

odbywać się bez wychodzenia kierowcy 

z kabiny pojazdu. Przyczepa, w porówna-

niu do typowych przyczep podkontenero-

wych najczęściej spotykanych na drogach, 

wyróżnia się dodatkową funkcją – możli-

wością wysypywania zawartości kontene-

ra dokładnie tak samo jak ma to miejsce 

w wywrotkach tynozsypowych. 

Oprócz przyczep podkontenerowych 

KH-Kipper produkuje również przycze-

py wywrotki tylnozyspowe i trójstronne, 

przyczepy do przewozu dłużycy oraz przy-

czepy niskopodwoziowe do transportu 

maszyn.

Sprzęt komunalny 
KH-KIPPER
Firmę KH-Kipper założono w 1997 r. z myślą o dostarczaniu użytkownikom 
zabudów różnego typu, tj. wywrotek i skrzyń stałych własnej produkcji, montażu hakowców, 
bramowców, żurawi, hydrauliki siłowej i czołownic.

Urządzenie hakowe i przyczepa podkontenerowa 
produkcji KH-Kipper.

Urządzenie hakowe ZH 8 konstrukcji 
KH-Kipper.

Trójstronna wywrotka W3F 
z żurawiem za kabiną.
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W ofercie KH-Kipper znajdują się 

urządzenia hakowe własnej produkcji 

o sile załadunkowej 6 i 8 ton, monto-

wane na podwoziach 2-osiowych. Cha-

rakteryzują się one niską masą własną 

dzięki konstrukcji ze stali Domex 650 

o dużej wytrzymałości. Siłowniki posia-

dają zawory zabezpieczające przed nie-

kontrolowanym opadnięciem ładunku 

i uszkodzeniem urządzenia w przypadku 

rozerwania przewodów hydraulicznych. 

Urządzenie wyposażone jest w hydrau-

liczną blokadę kontenera oraz sterowanie 

z kabiny kierowcy. 

W zakładzie produkcyjnym w Kajeta-

nowie montowane są również urządzenia 

hakowe innych producentów, głównie na 

podwoziach 6×4, 6×6 i 8×4. Wszystkie 

urządzenia hakowe można dostosować do 

każdego rodzaju podwozia. 

W ostatnich latach KH-Kipper zre-

alizowało dostawy zabudów na pojazdy 

przeznaczone do utrzymania autostrad 

A1, A2 i A4 dla firm Autostrada-

Eksploatacja, Intertoll Polska i Stalex-

port Autostrady. Wywrotki trójstronne 

i skrzynie stałe służą jako nośnik do 

posypywarek do zimowego utrzymania 

autostrady A2, a latem do bieżącego 

utrzymania jej infrastruktury. Wszyst-

kie samochody wyposażone zostały 

w pługi czołowe i posypywarki firmy 

Schmidt, a niektóre w pługi boczne oraz 

żurawie hydrauliczne.

Wywrotki trójstronne mogą być wy-

posażone w demontowalne nadstawki ze 

stalowej siatki w ramce. Taki pojazd może 

służyć do transportu lekkich ładunków, 

np. liści lub selektywnej zbiórki odpadów. 

Burty boczne są podzielone na długości 

i posiadają zawiasy dolne i górne. Bur-

ta tylna z powiększonym prześwitem jest 

demontowana i otwiera się automatycznie 

dzięki zamkom dolnym. 

Na pojazdach wyposażonych w wywrotki 

lub skrzynie stałe często montuje się żura-

wie hydrauliczne wyposażone m.in. w taki 

osprzęt roboczy, jak chwytaki do zbiórki 

opadów, materiałów sypkich lub widły pa-

letowe. Na niektórych pojazdach żuraw hy-

drauliczny może być zamontowany na spe-

cjalnej demontowanej konsoli na tylnym 

zwisie. Po odpięciu konsoli samochód jest 

wykorzystany jako wywrotka 3-stronna, 

a jego ładowność automatycznie wzrasta. ▐

Fot. KH-Kipper

Stała skrzynie służy zimą jako nośnik dla posypywarek.
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U trzymanie sieci energetycznej oraz jej doraźne naprawy wymagają specjali-

stycznych narzędzi. Tu z pomocą przychodzi Mercedes-Benz, który razem 

z doświadczonymi partnerami oferuje pełną gamę pojazdów doskonale 

spełniających potrzeby tej wymagającej branży.

Pozory mylą

Z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach terenowych zosta-

ły stworzone Unimogi. Przez ponad 60 lat istnienia stanowią klasę 

osie, gdy zachodzi potrzeba, kierow-

ca może się wspomóc blokadami me-

chanizmów różnicowych. Poruszanie 

się w najtrudniejszym terenie ułatwiają 

osie portalowe i wynikający z tego prześwit 

Zetros z zamontowanym żurawiem Hiab XS 288, 
przystosowanym do kosza, m.in. dzięki zastosowaniu opcji 

MEWP (Mobile Elevated Work Platform), która zwiększa zapas 
bezpieczeństwa pracy urządzenia.

PodPod napięciem! napięciem!
Sprawna obsługa linii energetycznych jest bardzo ważna, 
zwłaszcza w okresie letnich burz czy intensywnych opadów śniegu. 
Współczesny świat uzależnił się od dostaw prądu. Nawet krótkie 
przerwy w jego przesyle są niezwykle uciążliwe.

samą w sobie – są synonimem najwyższej mobilności, a jedno-

cześnie uniwersalności, bo można je zabudowywać praktycznie 

z każdej strony. Kompletny typoszereg obejmuje trzy mode-

le. Najmniejszy oznaczony jako U20 pojawił się na począt-

ku 2008 r. To udane połączenie cech dużego ciągnika 

komunalnego ze „zwinnym” środkiem transportu, dla 

którego strome podjazdy czy kopny piach nie są ogra-

niczeniem. W takim pojeździe ważną rolę odgrywa 

również zwrotność, zwłaszcza jeśli ma on być 

poręcznym narzędziem w rękach energetyków. 

Dlatego U20 otrzymał krótką, 3-osobową ka-

binę z wejściem przed przednimi kołami 

i niewielki rozstaw osi – 2700 mm, co 

zapewnia średnicę zawracania 12,6 m. 

Źródłem napędu jest 4-cylindrowy 

silnik OM 904 LA regulowany na 

moc 150 lub 177 KM, współpra-

cujący z 8-stopniową przekładnią 

ze sterowaniem elektropneuma-

tycznym. W opcji jest dostępny re-

duktor, dzięki któremu można po-

ruszać się z minimalną prędkością 

1,2 km/h. Stale są napędzane obie 

ponad 300 mm, a także duże kąty najazdu, 

zjazdu i rampowy.

Taki Unimog występuje w trzech odmianach 

dmc (7,5, 8,5 i 9,3 t), co przy masie własnej pra-

wie 5 t zapewnia maksymalną ładowność 4 t. Gdy 

to nie wystarcza, rozwiązaniem może być przyczepa 

o dmc do 18 t (poza drogami publicznymi). Możliwo-

ści wykorzystania U20 rozszerza przedni WOM, a także 

przystawka odbioru mocy na skrzyni biegów (do 650 Nm). 

Praktycznym uzupełnieniem jest jedno- lub dwuobwodowa 

instalacja hydrauliczna z wyprowadzeniami z przodu pojazdu.

Duży wybór
Jeszcze większe możliwości zapewniają Unimogi z oznaczeniem 

trzycyfrowym, choćby ze względu na liczbę dostępnych konfi guracji 

podwozia. Modele U300/U400 są oferowane z rozstawami osi 3080 

i 3600 mm, przy U500 można wybrać rozstaw 3350 lub 3900 mm. Oprócz 

stosowanej w U20 jednostki 4-cylindrowej w wersji 150 lub 177 KM, źró-

dłem napędu może być rzędowa „szóstka”. Odmiana 238-konna jest do-

stępna w całej serii, wyregulowana na moc 286 KM została zarezer-

wowana dla modelu U500. Dobór prędkości do wykonywanej 

pracy ułatwia 24-stopniowa skrzynia biegów oraz układ EQR 

wspomagający zmianę kierunku jazdy, co ma istotne 

znaczenie np. przy odśnieżaniu. W tych pojazdach 

również są stosowane osie portalowe, ale dzię-

ki ich konstrukcji i wielkości opon moż-

na uzyskać prześwit niemal 45 cm.
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Opcjonalnie jest dostępny 

centralny układ pompowa-

nia kół, który pozwala na 

upuszczanie bądź dopompo-

wywanie powietrza podczas 

jazdy. Dzięki temu, zjeżdżając 

z drogi utwardzonej w teren, 

kierowca może w łatwy sposób 

dostosować ciśnienie do panu-

jących warunków. Trzycyfrowe 

Unimogi mają od 7,5 do 16 t 

dmc i bardzo szerokie moż-

liwości, jeśli chodzi o pracę 

z dodatkowym osprzętem. To 

zasługa m.in. maksymalnie 

4 obwodów hydraulicznych, 

z których dwa są robocze 

(z możliwością sumowania 

przepływów), a dwa siłowe.

Pewnym wyróżnikiem Uni-

mogów U300-U500 jest też

sama kabina. Ma krótki „nos”,

wielką szybę czołową i jest 

wykonana z kompozytu. Ta-

ka konstrukcja zapewnia zna-

komitą widoczność, niezbęd-

ną do precyzyjnej obsługi 

różnych narzędzi. W tym celu

jest jeszcze stosowane prze-

stawne stanowisko kierow-

cy, a także obrotowy fotel 

i wypukłe drzwi po stronie 

pasażera.

Bez kompromisów

Gamę Unimogów zamyka 

seria U4000/U5000, oferująca 

najwyższe możliwości tereno-

we. Występuje w odmianach 

od 7,5 do 14,1 t dmc, z dwo-

ma 4-cylindrowymi silnika-

mi do wyboru: jednostką OM 

904 LA o mocy 177 KM lub 

OM 924 LA o mocy 218 KM. 

Napęd jest stale przenoszony 

zimą albo przy pokonywaniu 

stromych, błotnistych wznie-

sień. Napęd jest stale przeno-

szony na wszystkie osie, które 

mogą być wyposażone w ogu-

mienie pojedyncze, zmniejsza-

jące opór toczenia na grząskim 

gruncie. Kabina umieszczona 

za silnikiem sprawia, że całko-

wita wysokość Zetrosa to tylko 

Jeśli zachodzi potrzeba dowiezienia ciężkiego 
i dużego ładunku w trudnodostępne miejsce, 
właściwym rozwiązaniem mogą być Unimogi 
serii U4/5000, o długości pod zabudowę 
równej maksymalnie 4600 mm.

Ogromna, nisko umieszczona szyba 
czołowa Unimogów U3/4/500 
zapewnia znakomitą widoczność, 
a tym samym pozwala na 
precyzyjne omijanie przeszkód.

W Unimogu U20 silnik nie mieści się pod ka-
biną i wystaje poza tylną ścianę. To ogranicza 
długość skrzyni ładunkowej z płaską podłogą, 
ale dostępna przestrzeń jest sprytnie zagos-
podarowana pojemną skrzynią z tworzywa.

tylko na tylną oś, ale w ra-

zie potrzeby łatwo dołączyć 

przednią. Czynność ta nie 

wymaga zatrzymania sa-

mochodu, tak samo jest 

w przypadku uruchamia-

nia blokad mechanizmów 

różnicowych. W tych pojaz-

dach jest stosowana skrzynia 

8- lub 16-stopniowa, biegi 

terenowe ograniczają pręd-

kość do 33 km/h. Na sprawne 

poruszanie się po ekstremal-

nych bezdrożach pozwalają 

osie portalowe zawieszone 

na sprężynach śrubowych, 

które zapewniają duży prze-

świt, a jednocześnie wykrzy-

żowanie osi (nawet do 30°). 

W standardowej kompleta-

cji maksymalna głębokość 

brodzenia wynosi 800 mm, 

opcjonalnie do 1,2 m. Mo-

dele U4000/U5000 są bar-

dzo chętnie wykorzystywa-

ne przez różne służby, bo 

w odróżnieniu od pozosta-

łych Unimogów występują 

nie tylko z kabiną pojedyn-

czą, ale również brygado-

wą. Ma ona 4 drzwi i mieś-

ci 7 osób.

Nie tylko dla wojska

Atrakcyjną propozycją dla 

branży energetycznej jest także 

Zetros, będący udanym połą-

czeniem ciężarówki wojskowej 

z budowlaną. Powstał w odpo-

wiedzi na zapytania klientów, 

którzy chcieli mieć pojazd 

o bardzo dobrych właściwo-

ściach terenowych, ale z więk-

szą ładownością, niż oferuje 

Unimog. Zetros występuje 

w wariancie 2- i 3-osiowym 

o dmc odpowiednio 18 i 26 t. 

Do jego napędu przewidziano 

330-konny silnik pochodzący 

z Axora, kojarzony z 9-stop-

niową przekładnią ręczną lub 

(opcjonalnie) 6-biegowym au-

tomatem Allison, który zapew-

nia płynną zmianę przełożeń 

bez ryzyka utraty przyczepno-

ści. Jest to szczególnie ważne 

Firma HMF wzbogaci a swoj  ofert  o nowy 
model w klasie 30 tm uraw HMF 3220-K. 
Uzyskany zasi g 21,3 m to wynik innowacyj-
nych rozwi za  technologicznych poprawia-
j cych zasi g i ud wig urawia przy 
zachowaniu 100% bezpiecze stwa. 
„ uraw HMF 3220-K to wynik przemy la-
nych strategii i intensywnych prac 
rozwojowych.” – mówi prezydent 
HMF Group A/S – Ove Trankjær. 
Nowy uraw jest l ejszy od poprzedniego 
modelu i wymaga znacznie mniej 
przestrzeni do monta u na ci arówce. 
„Zredukowali my wymiary urawia 
do minimum. To niezwykle wa na cecha 
doceniania przez wielu przewo ników, 
poniewa  daje du o wi cej mo liwo ci 
wykorzystania d wigu, a tym samym równie  
i ci arówki” – mówi menad er dzia u R&D 
– Gudmund Brændgaard.
Nowy uraw wyposa ony jest w innowacyjny 
system EVS, który zapewnia bezpieczn  prac  
ca ego urz dzenia poprzez dynamiczn  kon-
trol  stabilno ci pojazdu. 

 Nieograniczony kąt obrotu!
 Minimalne wymagania 

przestrzeni. Wymagana przestrzeń 
do montażu żurawia została 

zredukowana do 1034 mm

 Ciężar 3220-K
Masa żurawia 3220-K została 

zmniejszona  o 102 kg  w stosunku 
do poprzedniego modelu przez co 

samochód uzyskuje lepszą ładowność

 Wysokość
3220-K posiada nisko położony 

środek ciężkości co pozwala na transport 
wysokich ładunków

 Zakres
3220-K  z sześcioma ramionami 
hydraulicznymi o zasięgu 16,8m, 

przy ośmiu ramionach zasięg 
zwiększa się do 21,3 m!

 Konstrukcja
Zwarta i trwała konstrukcja powstała 

przy użyciu najwyższej klasy 
komponentów oraz zabezpieczeniu 

antykorozyjnemu w technologii 
gruntowania konstrukcji stalowej 

i malowania wierzchniego metodą 
proszkową

 Wszystkie węże hydrauliczne 
prowadzone są wewnątrz kolumny 

co zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo 

dla przewodów hydraulicznych

NOWY ŻURAW HMF 3220-K
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430 KM z różnymi skrzyniami 

biegów. Zakres dostępnych ka-

bin jest taki sam, jak w przy-

padku Atego.

Niedawno, do gamy pojaz-

dów terenowych MB dołączył 

Fuso Canter 4×4. Podobnie, 

jak wersje 4×2 wyróżnia się ni-

ską masą własną i dużą zwrot-

nością, czyli cechami zauwa-

żalnymi przez energetyków 

(patrz: nr 10/2012 T&V).

Pomiar kątów

Na pokazie pojazdów dla 

branży energetycznej nie mo-

gło zabraknąć fi rm oferujących 

żurawie hydrauliczne. HMF 

produkuje takie urządzenia 

od prawie 70 lat i dysponuje 

obecnie ponad setką modeli 

o udźwigu w zakresie 0,5÷87 tm.

Chlubą fi rmy jest system EVS, 

znakomicie spełniający wymo-

gi obowiązującej dyrektywy 

maszynowej. Zgodnie z jej wy-

tycznymi to producent żura-

wia musi zagwarantować pełne 

bezpieczeństwo urządzenia 

i to niezależnie od stopnia 

wysunięcia nóg podporo-

wych. EVS istnieje już 14 lat, 

na początku był stosowany 

głównie w dużych żurawiach 

dysponujących zasięgiem ok. 

30 m. Istotą działania systemu 

jest pomiar kątów pochylenia 

pojazdu w osi poprzecznej 

jazd przekroczy 60% dopusz-

czalnego kąta przechyłu, wów-

czas następuje spowolnienie 

ruchów żurawia. Zmniejsze-

nie dynamiki ułatwia kontrolę 

nad urządzeniem, a tym sa-

mym poprawia bezpieczeń-

stwo pracy.

Mapa

Podobnie długą historię ma 

fi rma Cargotec. Oferowane 

przez nią urządzenia przeła-

dunkowe powstają w kilku 

krajach UE, m.in. Szwecji, 

Finlandii, Holandii, Hiszpanii, 

Irlandii, a od niedawna także 

w Polsce. Zdaniem produ-

centa, wśród najważniejszych 

zalet żurawi hydraulicznych 

Hiab jest ich wysoka jakość, co 

wynika m.in. z zastosowania 

stali Hardox i Domex, a także 

niezawodność, bo wszystkie 

urządzenia są poddawane wni-

kliwej kontroli na każdym eta-

pie produkcji.

Zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami Cargotec dba 

o stabilność żurawi, ale nieco 

w inny sposób niż HMF. Przed 

rozpoczęciem pracy układ 

sterujący SPACE kontrolu-

je prawidłowe opuszczenie 

podpór i tworzy sobie „mapę” 

ich rozstawienia na podsta-

wie sygnałów z czujników 

w belkach dostosowując 

udźwig do ich aktualnego wy-

sunięcia. Funkcja OLP kon-

troluje ruchy  żurawia i jeśli 

obciążenie sięgnie 100% dalsze 

ruchy pogarszające sytuację są 

już niemożliwe do wykonania. 

W pracach energetycznych 

2,8 m. Taka konstrukcja po-

zwala na swobodny wjazd do 

lasu, bez obaw o uszkodze-

nia nadwozia, a jednocześnie 

montaż żurawia albo kosza 

składanych nad kabiną.

Uzupełnienie

Oprócz samochodów ty-

powo terenowych, w ofercie 

MB są również pojazdy szo-

sowe, dostępne w konfi gura-

cjach umożliwiających pracę 

poza nawierzchniami utwar-

dzonymi. Rozpoczyna ją Ate-

go występujący w odmianie 

4×2 i 4×4, w różnych wa-

riantach dmc: od 7,5 do 16 t.

W układzie napędowym są 

stosowane silniki o mocy 

w zakresie 150÷286 KM i trzy 

skrzynie biegów do wybo-

ru, z 5, 6 lub 9 przełożenia-

mi. Oprócz kabiny 3-osobo-

wej, można zamówić wersję 

2-drzwiową z 6 miejscami lub 

4-drzwiową 7-osobową.

Jeśli jest potrzebna więk-

sza ładowność, warto zasta-

nowić się nad Axorem, któ-

rego dmc mieści się w prze-

dziale od 18 do 26 t. To zasługa 

podwozia, które poza odmia-

nami 2-osiowymi, jest również 

dostępne w konfi guracjach 6×4 

i 6×6. Adekwatnie do potrzeb 

są oferowane mocniejsze sil-

niki, oferujące moc od 240 do 

„Dwukółka” KH-Kipper jest najczęściej 
budowana w oparciu o 9-tonową oś 
z zawieszeniem mechanicznym. Nadwozie 
stanowi obrotnica kłonicowa z regulacją 
poziomu albo adapter do bębna z kablem.

Zetros dysponuje dużą ładownością 
i ma znakomite właściwości 
terenowe, a stosunkowo niewielka 
wysokość ułatwia poruszania się 
po zadrzewionym terenie.

Brygadowego Unimoga U5000 wyposażono w żuraw HMF 1075 z systemem EVS. Podczas prezentacji 
wykonano widowiskowe doświadczenie, w którym pojazd miał wysuniętą podporę tylko z jednej strony. 
Najpierw sprawdzano dostępny obszar pracy z pustą skrzynią, potem weszło na nią kilka osób. Okazało się, 
że kilkuset kilogramowy balast pozwolił na pełne wykorzystanie możliwości żurawia. Takie rozwiązanie jest 
bardzo przydatne dla energetyków, bo nie w każdych warunkach są w stanie maksymalnie wysunąć podpory.

i wzdłużnej za pomocą dwóch 

precyzyjnych czujników za-

montowanych u podstawy 

żurawia. Układ na bieżąco 

kontroluje zachowanie pojaz-

du i na tej podstawie określa 

możliwy do uzyskania zasięg 

i udźwig. Oznacza to, że jeśli 

z jakichś powodów podpora 

nie może być wysunięta, żu-

raw nadal będzie działał, ale 

jego możliwości po tej stro-

nie będą ograniczone. Tym 

samym wpływ na udźwig 

i zasięg ma również aktual-

na masa rzeczywista pojazdu, 

więc brak możliwości rozło-

żenia podpory łatwo zrekom-

pensować przewożonym ła-

dunkiem. Ponadto system EVS 

obejmuje wiele przydatnych 

funkcji, m.in. HDL. Gdy po-
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mogą być przydatne różne 

funkcje dodatkowe, jak np. 

ADC, która zwiększa udźwig, 

ale tylko przy podnoszeniu. 

Jeśli więc ramię żurawia oprze 

się na świdrze czy chwytaku 

łupinowym, następuje powrót 

do normalnego trybu pracy. 

Przy znacznych wysięgach 

praktycznym rozwiązaniem 

jest układ ADS tłumiący drga-

nia, zatrzymując więc żuraw, 

można spodziewać się co naj-

wyżej 2-3 płytkich wahnięć.

Na ekwipunek

Do usuwania awarii czy 

montażu słupów energetycz-

nych sam żuraw nie wystar-

czy. Dlatego samochód musi 

być wyposażony w skrzynię 

ładunkową umożliwiającą wy-

godny i bezpieczny transport 

różnego rodzaju osprzętu. Do-

świadczonym producentem 

różnego rodzaju zabudów jest 

fi rma KH-Kipper, która w tym 

roku obchodzi 15-lecie istnie-

nia. Ma dwa zakłady, jeden 

w Skarżysku Kamiennej, drugi 

w Kajetanowie pod Kielcami, 

które rocznie opuszcza od 800 

do 1000 gotowych wyrobów. 

Produkty KH-Kipper są sprze-

dawane nie tylko w Polsce, ale 

trafi ają również na Ukrainę, 

do Niemiec, Francji, Holandii, 

krajów skandynawskich, bał-

tyckich oraz poza Europę, np. 

Rosji, Sudanu czy Dubaju.

Oprócz ciężkich zabudów 

trójstronnych i tylnozsypo-

wych montowanych na pod-

woziach 3- i 4-osiowych, fi r-

ma oferuje również lżejsze 

konstrukcje do samochodów 

typu 4×2 i 4×4. Najczęściej 

występują one z żurawiami 

hydraulicznymi, montowany-

mi za kabiną lub na tylnym 

zwisie. KH-Kipper jest w sta-

nie przygotować kompletny 

pojazd dla branży energe-

tycznej, łącznie z montażem 

urządzenia przeładunkowego 

i pozostałego osprzętu, np. 

agregatu prądotwórczego, 

kompresora czy wyciągarki. 

Praktycznym rozwiązaniem 

Do swojej prezentacji 
Cargotec wykorzystał kilka 
narzędzi powszechnie stoso-
wanych przez służby 
energetyczne. Ich zmiana 
jest bardzo łatwa i szybka, 
bo odbywa się za pomocą 
zbiorczej wtyczki.  

jest tylny żuraw na specjalnej 

konsoli, którą po załadunku 

pojazdu można łatwo odcze-

pić, a tym samym zwiększyć 

ładowność pojazdu. Dla bran-

ży energetycznej opracowano 

również jednoosiowy wózek 

z obrotnicą kłonicową, pozwa-

lającą na wygodny i bezpiecz-

ny przewóz słupów. Można na 

nim również zamontować spe-

cjalny adapter do transportu 

bębnów z kablami.

Odkąd wytwarzanie energii 

i jej przesył zostały przejęte 

przez duże koncerny energe-

tyczne, łatwo zauważyć więk-

sze zainteresowanie profesjo-

nalnym sprzętem. To cieszy 

nie tylko ich producentów, ale 

także zwykłych ludzi, bo po-

zwala mieć nadzieję na szybsze 

i skuteczniejsze reakcje w trud-

nych sytuacjach. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Cargotec Poland Sp. z o.o.
Oddział w Jawczycach 

ul. Poznańska 94, 
05-850 Ożarów Mazowiecki

Dostarczamy pełną gamę urządzeń do załadunku i dostaw towarów:

 żurawie ogólnego stosowania HIAB
 urządzenia hakowe i bramowe MULTILIFT
 żurawie leśne i recyclingowe LOGLIFT JANSERED
 wózki widłowe podwieszane do pojazdów MOFFETT

www.cargotec.com www.hiab.pl

Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą:

 obsługę techniczną
 montaż
 naprawy gwarancyjne
 serwis
 sprzedaż części zamiennych
 szkolenia

biuro: +48 22 721 02 70, fax: +48 22 721 02 71 
części zamienne: +48 22 721 02 67

serwis: +48 22 721 37 70
e-mail: biuro@cargotec.com

Posiadamy biura regionalne  oraz sieć serwisów w całej Polsce.
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Od połowy tego roku 

Kässbohrer wprowadził 

szereg nowych opcji dla 

swoich pojazdów niskopod-

woziowych. Najważniejszą 

są opcjonalne najazdy, które 

zapewniają znaczne zmniej-

szenie oporów powietrza. 

Zastąpienie elementów drew-

nianych wytrzymałą i prze-

puszczającą powietrze kratą 

stalową pozwoliło osiągnąć 

zauważalne obniżenie zużycia 

paliwa, nawet do 7%. Roz-

wiązanie zastosowane przez 

Kässbohrera nie wpływa na 

wytrzymałość ramp i może 

być stosowane zarówno przy 

długich najazdach oferują-

cych kąt 10 stopni, jak i przy 

średnich z kątem natarcia 12 

stopni.

Bez pustych 
przebiegów

Na życzenie 3-, 4- i 5-osio-

we naczepy niskopodwoziowe 

LP3, LP4, LP5, mogą być wy-

posażone w zamki pod konte-

nery 1×20 ft , 1×30 ft  i 1×40 ft . 

Tak wyposażony lowbed po-

zwala na uniknięcie jałowych 

przebiegów i jest dopasowany 

do przewozu prostych i łatwo 

dostępnych ładunków niewy-

magających dodatkowych ze-

zwoleń.

Wszystkie rozciągane ni-

skopodwoziówki Kässbohrera 

Kässbohrer 
w Hanowerze
Na tegorocznych targach IAA w Hanowerze nie zabrakło również naczep marki Kässbohrer. 
Producent zaprezentował kilka innowacji produktowych.
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zyskały teraz możliwość mon-

tażu dodatkowej przesuwnej 

platformy o długości 500 mm. 

Tym samym naczepy mogą być 

wyposażone w dwie przesuw-

ne platformy: jedną o szeroko-

ści 300 i drugą 500 mm. Dzię-

ki temu ponad 15-metrowa 

płaska przestrzeń ładunkowa 

przy maksymalnym rozsunię-

ciu może być jeszcze bardziej 

efektywnie wykorzystana. 

Optymalne rozłożenie

Ostatnia nowość to profesjo-

nalne oprogramowanie, któ-

re w prosty dla użytkownika 

sposób pozwala dobrać wła-

ściwą pozycję dla ładunku. 

Program ma zapisane para-

metry techniczne pojazdu i po 

wpisaniu masy oraz wymiarów 

ładunku przedstawia w formie 

grafi cznej optymalne rozło-

żenia ładunku. Możliwe jest 

przeprowadzanie symulacji dla 

więcej niż jednego ładunku. 

Dodatkową opcją jest symula-

cja zmiany obciążenia w przy-

padku rozciągania i zsuwania 

naczepy.

Naczepy niskopodwoziowe

Kässbohrer sprowadzane są do

Polski w dwupakach i mon-

towane na profesjonalnej linii 

montażowej Timex S.A., ge-

neralnego importera naczep 

Kässbohrer w Polsce w Koniku 

Nowym. Taki system współ-

pracy pozwala obniżyć koszty 

sprowadzenia naczep do Polski 

oraz dopasować gotowy pojazd 

do ewentualnych życzeń od-

biorców poprzez jego doposa-

żenie na miejscu. Kwalifi kacje 

pracowników i ponad dwu-

dziestoletnie doświadczenie 

Timex S.A. w sprzedaży i mon-

tażu naczep na polski rynek 

zapewniają najwyższą jakość 

dostarczanych pojazdów. ▐

Fot. Timex
  www.kaessbohrer.com.pl

Niskopodwoziową naczepę można zamówić teraz z nowymi 
najazdami, które wpływają na znaczne zmniejszenie oporów 
powietrza. Zastąpienie elementów drewnianych wytrzymałą 
i przepuszczającą powietrze kratą stalową pozwoliło osiągnąć 
zauważalne obniżenie zużycia paliwa, nawet do 7%.

Stoisko z produktami marki Kässbohrer cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. 

Ofensywa na Litwie
Timex S.A, generalny importer naczep Kässbohrer 
nie tylko w Polsce, ale również na Litwie, Łotwie 
i w Estonii, przedstawił swoje produkty podczas 
spotkań z litewskimi przewoźnikami.

W 
tym roku odbyły się 

już po dwa spotkania 

w okręgu kowieńskim 

i olickim oraz w Szawlach. Pre-

zentacje zaowocowały sprze-

dażą kilku naczep burtowych 

i niskopodwoziowych, które 

są tylko częścią bogatej pale-

ty tego producenta, oferują-

cego również cysterny, silosy 

i inne specjalistyczne naczepy 

wykonywane na zamówienie 

klienta. 

Uczestnicy spotkań docenili 

jakość stosowanych w nacze-

pach komponentów, które po-

chodzą tylko od znanych pro-

ducentów: osie SAF lub BPW, 

pneumatyka Wabco, układy 

elektryczne Aspock, opony 

Goodyear lub Bridgestone, ewen-

tualnie na życzenie Michelin.

Na wszystkich spotkaniach 

prezentowano standardową 

naczepę kurtynową o wyso-

kości wewnętrznej 2770 mm, 

z zabudową wykonaną zgodnie 

z normą EN 12642XL i bar-

dzo solidną konstrukcją ramy. 

Głównym elementem odróż-

niającym ją od konkurencji 

jest zawieszenie na podusz-

kach powietrznych o średnicy 

350 mm, czyli o 5 cm większe 

niż u innych. Jest to tzw. za-

wieszenie na drogi złej jakości, 

jednak niedostępne u większo-

ści producentów. W praktyce 

daje ono dużo niższe ciśnie-

nie pracy, co przekłada się na 

znacznie łagodniejsze wybie-

ranie nierówności. Naczepa 

ma jeszcze kilka dodatkowych 

udogodnień dla kierowców. 

Pierwszy z nich stanowi po-

tężna, stalowa skrzynka na-

rzędziowa o długości półtora 

metra. Wielu producentów 

oferuje standardowo plastiko-

we pojemniki, mające zaledwie 

około 60 cm, które łatwo ule-

gają uszkodzeniu. Kässbohrer 

proponuje trwałe i pojemne, 

do których można schować 

chociażby pasy, narożniki czy 

maty antypoślizgowe. 

Naczepa posiada oczywiście 

system mocowania otworów 

w obrzeżu ramy „K-Fix”, któ-

ry stał się już standardem na 

rynku. Składa się on z półtora-

metrowych, wymiennych pro-

fi li. To ważne, ponieważ w ra-

zie jakiegokolwiek uszkodzenia 

nie trzeba ramy ciąć, później 

spawać i malować. Wystarczy 

odkręcić kilka śrub i wymienić 

uniwersalny profi l. W pakiecie 

zabezpieczenia ładunku klient 

otrzymuje też standardowo 

17 par 2-tonowych pierścieni 

w podłodze i 1 parę na przed-

niej ścianie naczepy. W stan-

dardzie są też odboje rolkowe 

z tyłu i blacha osłonowa przed 

widłami wózka na przedniej 

ścianie. Za obydwa te elementy 

u konkurencji trzeba dodatko-

wo zapłacić. ▐

Fot. Timex
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Ekologia i recykling to nie tylko mod-

ne ostatnio słowa. To także wartość 

i styl życia. To dbanie o siebie, innych 

i przyszłe pokolenia. Im więcej będziesz 

wiedział na temat możliwych zagrożeń ze 

strony substancji stosowanych w akumula-

torach oraz spowodowanych nieodpowied-

nim postępowaniem z zużytym akumulato-

rem, tym skuteczniej zadbasz o środowisko 

i zdrowie swoje i innych.

 

Co zatem może Ci grozić w razie 
kontaktu z uszkodzonym 

lub rozszczelnionym akumulatorem?

Jeżeli kontakt ten będzie dotyczył:

▐ elektrolitu w postaci rozcieńczonego 

kwasu siarkowego, mającego właściwości 

żrące. Może wystąpić poparzenie skóry 

czy zapalenie spojówek. Wdychanie jego 

oparów prowadzi do silnego podrażnie-

nia dróg oddechowych, obrzęku płuc. 

Elektrolit może spowodować korozję rur 

kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na 

fl orę bakteryjną w oczyszczalniach ście-

ków. Po przedostaniu się do gleby i wód 

powierzchniowych ujemnie wpływa na 

wszystkie ekosystemy. Uniemożliwia ży-

cie wielu gatunkom organizmów i zakłó-

ca funkcjonowanie ekosystemu wodnego. 

W przypadku ekosystemów lądowych po-

woduje zubożenie gleby w wiele substancji 

niezbędnych do życia roślin, np. magnezu, 

miedzi, manganu, uszkodzenie ich korze-

ni, zahamowanie wzrostu, usychanie liści 

i całkowite zniszczenie.

▐ ołowiu, którego nadmierna ilość za-

nieczyszcza powietrze. W przypadku do-

stania się szkodliwych ilości do organizmu 

człowieka może uszkodzić nerwy czy nerki. 

Związki ołowiu są rakotwórcze. Mają też 

negatywny wpływ na rozrodczość. Działa-

ją toksycznie na organizmy wodne i mogą 

powodować długo utrzymujące się nieko-

rzystne zmiany w środowisku wodnym.

Chcesz tego uniknąć? 
Chcesz zminimalizować ujemny 

wpływ akumulatorów na środowisko, 
w którym żyjesz Ty i Twoi bliscy, 

chcesz ochronić zdrowie?

Pomoże w tym ogłoszona 24 kwiet-

nia 2009 r. ustawa o bateriach i aku-

mulatorach. Reguluje ona prawa i obo-

wiązki wszystkich podmiotów rynku 

akumulatorowego, począwszy od producen-

tów i importerów, poprzez sprzedawców, 

a na użytkownikach kończąc. Ustawa okre-

śla także wymagania oraz zasady dotyczące 

wprowadzania nowych akumulatorów na 

rynek oraz zbiórki i recyklingu zużytych 

akumulatorów.

Pamiętaj, że recykling to jedna z kom-

pleksowych metod ochrony środowiska. 

Jej zadaniem jest ograniczenie zużycia 

surowców naturalnych oraz zmniejszenie 

ilości odpadów. Polega na wielokrotnym 

wykorzystywaniu tych samych materia-

łów. Chronione są w ten sposób nieod-

nawialne lub trudno odnawialne źródła 

surowców, a jednocześnie ograniczana 

jest produkcja odpadów, które musiałyby 

być gdzieś składowane lub utylizowane. 

Pośrednio chroni też środowisko poprzez 

zmniejszenie zużycia surowców energe-

tycznych, które musiałyby zostać uży-

te w procesach pozyskiwania surowców 

z natury i późniejszego zagospodarowania 

ich odpadów. Symbol recyklingu możesz 

zobaczyć na obudowie każdego akumula-

tora.

Jak widzisz, obok niego widnieje inny, 

równie istotny znak. To symbol przekre-

ślonego kosza na śmieci. Jest on symbolem 

selektywnego zbierania zużytych akumula-

torów. Nie mogą być one umieszczane ra-

zem z innymi odpadami w tym samym po-

jemniku. Powinny być zbierane selektywnie 

według rodzajów, co ułatwi ich przetwa-

rzanie. Musisz też pamiętać, że obowiązuje 

zakaz unieszkodliwiania zużytych akumu-

latorów przez ich wyrzucenie na składowi-

sko odpadów czy spalenie (termiczne prze-

kształcenie).

Najzwyczajniej mówiąc 
– nie wolno Ci wyrzucić 

wyeksploatowanego akumulatora 
gdziekolwiek, np. do śmietnika 

czy na wysypisko.

Zużyty akumulator powinieneś przeka-

zać sprzedawcy detalicznemu, podmiotowi 

prowadzącemu usługi w zakresie wymiany 

akumulatorów, zbierającemu zużyte aku-

mulatory, prowadzącemu zakład przetwór-

stwa akumulatorów lub wprowadzającego 

je na rynek. 

Pamiętaj, że przy zakupie nowego aku-

mulatora jesteś zobowiązany oddać stary 

akumulator sprzedawcy w miejscu zakupu. 

Zużyty akumulator 
i co dalej?
Jesteś już użytkownikiem akumulatora, a może dopiero zamierzasz nim być, 
wprowadzasz go do obrotu lub zużyty przetwarzasz? Ten tekst został napisany dla Ciebie. 
Informacje w nim prezentowane są częścią kampanii edukacyjnej prowadzonej 
przez polską firmę ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.
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Jeżeli tego nie zrobisz, zapłacisz tzw. opłatę 

depozytową. W przypadku akumulatorów 

samochodowych wynosi ona obecnie 30 zł.

Producenci i importerzy wszystkich 

typów akumulatorów są zobowiązani do 

przejęcia odpowiedzialności za swoje pro-

dukty. Zużyte akumulatory muszą być we 

właściwy sposób zbierane, segregowane, 

przetwarzane czy poddawane utylizacji.

Firma Sznajder Eko 
oferuje:

▐ korzystne ceny z możliwością indywidu-
alnych negocjacji przy dużych liczbach 
zużytych akumulatorów,

▐ specjalistyczne pojemniki przekazywa-
ne bezpłatnie kontrahentom,

▐ bezpłatny odbiór złomu własnym trans-
portem,

▐ stałą współpracę.

Takim profesjonalnym zagospodarowa-

niem zużytych akumulatorów zajmuje się fi r-

ma Sznajder Eko. Firma ta działa od 2004 r. 

i należy do Grupy Sznajder. Mieści się na tere-

nie ZAP Sznajder Batterien S.A. w Piastowie, 

woj. mazowieckie, przy ul. Warszawskiej 47, 

www.sznajdereko.pl.

Firma Sznajder Eko dysponuje fl otą 

transportową, przystosowaną do bezpiecz-

nego przewozu zużytych akumulatorów. 

Posiada także dużą liczbę specjalistycz-

nych pojemników do zbierania i transpor-

tu tego typu produktów, które zapewniają 

bezpieczeństwo. Celem fi rmy jest dba-

łość o środowisko naturalne oraz świad-

czenie wysokiej jakości usług z poszano-

waniem zasad bezpieczeństwa i przepisów 

prawa.

Współpracując z fi rma Sznajder Eko 

można mieć pewność, że dostarczone zu-

żyte akumulatory zostaną przekazane do 

recyklingu zgodnie ze wszystkimi obo-

wiązującymi przepisami prawa i normami 

ochrony środowiska.

Dobrze i sprawnie działający system zbiór-

ki pozwala odzyskiwać z krajowego rynku 

blisko 100% zużytych akumulatorów. ▐
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Akumulator pozwala na gromadzenie 

energii elektrycznej, która jest wy-

korzystywana w pojeździe na wiele 

sposobów. Przede wszystkim umożliwia on 

uruchomienie silnika, ale także oświetlenie 

samochodu, słuchanie radia przy wyłączo-

nej jednostce napędowej czy korzystanie 

z niezależnego ogrzewania postojowego.

Łyk teorii

Proces gromadzenia energii, czyli ła-

dowania akumulatora polega na przemia-

nie dostarczonej energii elektrycznej na 

energię chemiczną i jej magazynowaniu 

w ogniwach. Gdy energia jest odbierana 

z akumulatora, wówczas mamy do czynie-

nia z jego rozładowywaniem. Typowy aku-

mulator tworzy 6 ogniw, z których każde 

dysponuje napięciem 2,1 V. Przy połączeniu 

szeregowym napięcie spoczynkowe w pełni 

naładowanego akumulatora wynosi 12,6 V. 

Samochody użytkowe zwykle są wyposażane 

w instalacje 24-voltowe, dlatego do ich za-

silania stosuje się dwa akumulatory 6-ogni-

wowe, łączone szeregowo. Każde ogniwo 

składa się z ułożonych na przemian płyt 

o potencjale dodatnim i ujemnym. Na 

dodatnich jest masa czynna w postaci 

PbO2 z dodatkami uszlachetniającymi, 

na ujemnych – ołów (Pb). Stanowią one 

elektrody (katoda i anoda), zanurzone 

w wodnym roztworze kwasu siarkowego 

(elektrolicie). Płyty są oddzielone sepa-

ratorami, które mają kształt mikroporo-

watych płytek lub kopert wykonanych 

w postaci cienkiej torebki z polichlorku wi-

nylu. W celu fi ltracji oraz ograniczenia 

przepuszczania gazów, jakie powstają 

szczególnie przy intensywnym rozłado-

wywaniu akumulatora, w każdym korku 

znajduje się specjalny fi ltr. Może być on 

również umieszczony w zbiorczym ka-

nale odpowietrzającym, gdy akumulator 

ma pokrywę labiryntową. Dzięki temu 

zmniejsza się szybkość ubywania par 

elektrolitu i rzadziej trzeba go uzupełniać 

(wodą destylowaną).

Ważne zasady

Zakup akumulatora i jego prawidłowa 

eksploatacja nie są trudne, o ile pamię-

ta się o kilku podstawowych zasadach. 

Między biegunami
Choć o istnieniu akumulatora zazwyczaj przypominamy sobie 
podczas siarczystych mrozów, stanowi on niezbędny element 
wyposażenia każdego samochodu.

www.truck-van.pl
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Akumulatory Centra wyposażone w technologię HVR są odporne 
na wstrząsy i zapewniają dłuższy czas pracy. W samochodach 
ciężarowych i autobusach najczęściej znajdują zastosowanie 
baterie, których pojemność wynosi 100÷220 Ah.

Uwzględniając odpowiednie wymagania odnośnie prądu rozruchu, wyposażenie 
pojazdu w odbiorniki elektryczne oraz opcję ekstremalnych temperatur, można 
znacząco zminimalizować ryzyko nieprzewidzianej awarii akumulatora i zapobiec 
nieoczekiwanemu skróceniu okresu jego użytkowania.

Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę 

zastosowanie baterii, bo np. akumulator 

w pojeździe z systemem sterowania jed-

nostką napędową start-stop musi mieć 

znacznie większą wydajność cykliczną niż 

zamontowany w zwykłym samochodzie. 

Wręcz podstawową rolę odgrywa rodzaj 

instalacji elektrycznej (6, 12 lub 24 V) czy 

też stopień wymaganego zabezpieczenia 

pojazdu lub innego zasilanego urządzenia 

odnośnie „niewylewności” akumulatora. 

Kupując baterię samochodową, najlepiej 

korzystać z ofert znanych producentów. 

W ten sposób można mieć pewność, 

że ma ona odpowiednią jakość, a jej para-

metry są zgodne z normami obowiązują-

cymi w przemyśle akumulatorowym.

Często mamy do czynienia z tzw. aku-

mulatorami bezobsługowymi, w prak-

tyce nie wymagają one obsługi tylko 

w zakresie uzupełniania elektrolitu wodą 

destylowaną. Niezależnie od tego należy 

dbać, aby był on naładowany i czysty. Je-

żeli sposób eksploatacji akumulatora nie 

zapewnia jego należytego naładowania 

albo w ogóle nie jest on ładowany (np.  

w pojazdach wykorzystywanych na krót-

kich odcinkach lub rzadko) koniczne jest, 

aby go okresowo lub po każdym użytko-

waniu naładować. W przeciwnym razie 

bateria szybko ulega zasiarczeniu, co po-

woduje destrukcję płyt i jej trwałe uszko-

dzenie. 

Zgodnie z normą PN-EN 503421 doty-

czącą akumulatorów ołowiowych rozru-

chowych, akumulatory wyładowane cał-

kowicie należy ładować przez 24 godziny, 

a akumulatory wyładowane częściowo 

przez 16 godzin. Z kolei utrzymywanie 

akumulatora w czystości chroni go przed 

rozładowywaniem. Bieguny akumulato-

ra powinny być ponadto zabezpieczone 

odpowiednim środkiem konserwującym 

(np. wazeliną bezkwasową). Takie postę-

powanie chroni baterię przed iskrzeniem 

między biegunem a klemą, jak również za-

pewnia odpowiedni przepływ prądu.

W oczekiwaniu na Nobla

Mimo olbrzymiego postępu technicz-

nego, nadal nie ma alternatywy dla aku-

mulatorów kwasowo-ołowiowych, które 

w najbliższej przyszłości mogłyby znaleźć 

zastosowanie przy masowej produkcji po-

jazdów. Dlatego jeśli komuś uda się opra-

cować baterie zdolne do magazynowania 

dużych ilości prądu, jednocześnie o niskiej 

masie własnej i zachowujące swoje wła-

ściwości nawet po wielu cyklach ładowa-

nia-rozładowywania, z pewnością będzie 

nominowany do nagrody Nobla. Póki co 

największe nadzieje są pokładane w aku-

mulatorach litowo-jonowych, które stano-

wią podstawę do zastosowania w silnikach 

elektrycznych do napędu pojazdów. Tech-

nologia hybrydowa z roku na rok zyskuje na 

popularności, bo przyczynia się do reduk-

cji zużycia paliwa oraz emisji CO2 nawet 

o 30%. Wydaje się idealna do miasta, zwłasz-

cza nocą lub wczesnym rankiem, kiedy 

w trakcie cyklicznych przyspieszeń i ha-

mowań powstaje znacznie mniejszy hałas. 

Ciężarówki hybrydowe mogą pokonać na-

wet 2 km, wykorzystując sam napęd elek-

tryczny, umożliwiając „bezszelestne” po-

konanie „zielonej strefy”. Długofalowym 

celem jest jednak zastosowanie wyłącznie 

elektrycznych układów napędowych, któ-

re zapewnią całkowitą eliminację spalin. 

Na takie rozwiązania trzeba niestety jesz-

cze poczekać, aż uda się poprawić gęstość 

energii i mocy dostępnej technologii aku-

mulatorowej. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Bosch, Exide, ZAP

Każdy akumulator 
samochodowy 
jest ciężki 
i nieporęczny, 
dlatego istotne 
znacznie 
ma dobrze 
wyprofilowany, 
solidny uchwyt, 
który po włożeniu 
baterii do przedziału 
silnika, można 
łatwo złożyć. 
Z kolei zabezpieczenie 
biegunów 
odpowiednimi 
pokrywami eliminuje 
iskrzenie 
przy kontakcie 
z metalowymi 
elementami samochodu.
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Od wczesnej jesieni do późnej wio-

sny walczymy z zimnem i wilgocią. 

Na oszczędne, niezawodne i proste 

w obsłudze ogrzewanie postojowe nie trzeba 

w takich warunkach nikogo długo namawiać. 

Jak to działa?

Zasada działania ogrzewań gazowych 

jest prosta: chłodne powietrze zasysane 

z wnętrza pojazdu zostaje ogrzane i już 

ciepłe kierowane jest do kabiny. Spalanie 

gazu odbywa się w zamkniętej komorze, 

a wszelkie produkty spalania wyprowadza-

ne są na zewnątrz pojazdu. Gaz do spalania 

w przypadku ogrzewań Trumatic E dostar-

czany jest z 11 lub 5 kg butli, zbiornika gazu 

LPG lub CNG w przypadku samochodów 

zasilanych gazem ziemnym. Urządzenia 

posiadają termostat, który „sam pilnuje” 

wybranej temperatury wewnątrz kabi-

ny, automatycznie włączając i wyłączając 

ogrzewanie niezależnie od pracy silnika. 

Dodatkowo można zamontować 7-dniowy 

zegar planujący trzy różne czasy załączeń 

i wyłączeń oraz zdalny czujnik temperatu-

ry i akustyczny sygnalizator awarii. W lecie 

w ten sam sposób można zapewnić stałą 

wentylację kabiny.

Jaka jest różnica pomiędzy ogrzewa-

niami na olej napędowy czy benzynę, 

a gazowymi oferowanymi 

przez Trumę? Urządzenia są 

bardzo ciche, a nic tak nie 

usypia, jak delikatny szum 

ciepłego powietrza, gdy za 

oknem panoszy się przenikli-

we zimno. Gaz spala się bez-

wonnie i czysto, nie dymiąc, 

przez co urządzenia są przy-

jazne zarówno dla środowi-

ska, jak i dla użytkowników. 

Niskie temperatury również nie stanowią 

problemu, ponieważ gazowe ogrzewania 

działają nawet, gdy słupek rtęci za oknem 

spada do –35°C.

2 lata gwarancji, bezpieczeństwo 
i oszczędności

Wszystkie urządzenia Trumy zostały 

przebadane i posiadają znak bezpieczeń-

stwa B, dopuszczający do obrotu na rynku 

polskim. Niemiecka solidność i precyzja 

to skrupulatna kontrola końcowa każdego 

urządzenia opuszczającego fabrykę. Efekt? 

Truma udziela na swoje urządzenia 2-let-

niej gwarancji z możliwością przedłużenia 

o kolejnych 12 miesięcy. Pierwsza wizyta 

w serwisie po 10 latach użytkowania sta-

ła się normą, potwierdzaną przez serwisy 

Trumy w Polsce, gdzie trafi ają na przeglą-

dy używane ogrzewania sprowadzane z za-

chodu wraz z samochodami.

Oszczędności pojawiają się już od sa-

mego początku, czyli od momentu zakupu 

i towarzyszą przez cały czas eksploatacji. 

Konkurencyjna cena, przy bardzo wyso-

kiej – sięgającej aż 97% sprawności i zuży-

ciu około 100 g gazu na godzinę pracy oraz 

poborze prądu rzędu 0,7 A to kolejne atuty 

ogrzewańTrumatc serii E.

Gdzie zamontować?

Gazowy Trumatic E znajduje swoje 

zastosowanie w kabinach ciągników sio-

dłowych, przestrzeniach ładunkowych, 

samochodach dostawczych, pojazdach 

specjalistycznych, maszynach budow-

lanych, samochodach służb miejskich, 

a także na łodziach i jachtach. Niewiel-

kie rozmiary kompaktowych „gazówek” 

pozwalają na montaż niemal w każdym 

punkcie pojazdu. Systemy rozprowadzania 

ciepłego powietrza chronią wrażliwe na 

zmiany temperatury towary w przestrze-

niach ładunkowych i dostarczają ciepło do 

wysoko położonych kabin sypialnych. 

Urządzenia można zamówić i zamon-

tować w sieci serwisów Trumy na terenie 

Polski. Również podczas podróży za gra-

nicą serwisy Trumy są zawsze „pod ręką”. 

Truma może towarzyszyć również pod-

czas urlopu. Ogrzewania do przyczep 

kempingowych wraz z bogatym wyposa-

żeniem dodatkowych akcesoriów, bojlery 

z ciepłą wodą, klimatyzacje oraz ogrze-

wania do domków letniskowych, garaży, 

altanek i małych obiektów handlowych to 

dalszy ciąg bogatej oferty Trumy. Słowem 

zawsze, kiedy chcemy się ogrzać, Truma 

znajdzie na to sposób. ▐

Fot. Truma

Chłodne powietrze zasysane z wnętrza 
pojazdu zostaje ogrzane i ciepłe kierowane 

jest do kabiny. Spalanie gazu odbywa się 
w zamkniętej komorze, a produkty spalania 

wyprowadzane są na zewnątrz pojazdu.

Nowa jakość ciepła
Każdy kierowca marzy o tym, by jego kabina, 
miejsce pracy i wypoczynku, choć trochę przypominała 
ciepły i przytulny dom.

Trumatic E 2400 E

Zasilanie ..........................................................Gaz ziemny
Ciśnienie robocze (mbar)................................................ 50 
Znamionowa moc cieplna (W) ....................................2400 
Zużycie paliwa (l/h) ................................................130/240 
Natężenie przepływu powietrza (m3/h) ................ ok. 49/78 
Pobór prądu przy 12 V (A) .......................................0,6/1,1 
Pobór prądu przy 24 V (A) .......................................0,4/0,7 
Masa (kg) ....................................................................... 4,7
Wymiary (dł.×szer.×wys. mm)* .....................370×248×123

* Podane wymiary nie są wymaganymi minimalnymi wy-
miarami montażowymi

Zalety Trumatic E 2400 E
� Zamknięta komora spalania (doprowadzanie powietrza do 

spalania i odprowadzanie spalin przez ścianę do komina)
�� Zintegrowana, bardzo cicha dmuchawa (zasilana 12 V lub 

24 V do wyboru)
�� Termostat sterujący wyłączeniem i włączeniem
�� Oszczędne zużycie gazu (stopień sprawności ok. 95%)
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Wzajemne stosunki producentów 

samochodów dostawczych coraz 

bardziej przypominają „Modę na 

sukces”. Co chwilę rodzą się nowe związki, 

a bohaterowie wciąż ci sami. 

Połączone

Bez wątpienia największą sensacją jest 

współpraca Daimlera i Renault. Owocem 

długo tajonych kontaktów jest Mercedes-

Benz Citan, bliźniak Kangoo. Liczna ro-

dzina Citana, obejmująca zarówno model 

standardowy, jak krótki i wydłużony została 

pokazana w całości podczas targów. Wariant 

benzynowy ma w standardzie pakiet BlueEf-

fi ciency, który zawiera układ start/stop, „in-

teligentny” alternator oraz opony o „zopty-

malizowanym oporze toczenia”. W dieslach 

pakiet ten oferowany jest za dopłatą. 

Pod maską pracują silniki znane 

z Kangoo i niektórych modeli Dacii. 

Niestety, na wystawie zabrakło ekspo-

zycji Renault. Bezpośrednie porównanie 

Kangoo i Citana było więc niemożliwe. 

Ponieważ nie zjawili się Francuzi, nie 

przyjechali również Rumuni. Wielką, 

hanowerską nieobecną była najnowsza, 

dostawcza Dacia Dokker. Została nato-

miast wymieniona wśród kandydatów 

do tytułu „Van of the Year 2013”. Jurorzy 

ocenili ją wysoko, wg ostatecznej punk-

tacji przypadło jej drugie miejsce. Trze-

cie zajął Citan, a pierwsze – nowiuteńki 

Ford Transit Custom. 

Rozmnożone

Ford zawsze szedł własną drogą. Transit 

nie miał „bliźniaka” z rombem, gwiazdą 

czy lwem na masce. Długo też był jedy-

nym, stricte dostawczym modelem For-

da. Zaplątany w ofertę Courier, a póź-

niej Transit Connect wiele nie zmieniły. 

„Duży” Transit, o wyjątkowo rozbudowa-

nej palecie odmian ciągnął sprzedaż. Przy-

szła jednak pora na zmiany. 

Podczas IAA Ford pokazał w całości 

zupełnie nową gamę samochodów do-

stawczych. Obejmuje ona Transita Con-

nect i Tourneo Connect, Transita Custom 

Rozstania i powroty
Dostawczy Hanower obfitował w premiery w każdym gatunku. Duże, małe oraz intrygujące, 
a jedna odznaczyła się tym, że w ogóle jej nie było.

Nowy Fiat Doblò XL jest największym z wariantów tego modelu. Użyteczna przestrzeń 
ładunkowa ma długość 2,71 m i objętość 5 m3, którą można zwiększyć do 5,4 m3.
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Pachnącą świeżością paletę modeli 

fi rma pokazała niejako awansem. Poza 

średnim Custom i jego osobowym odpo-

wiednikiem Tourneo, który jest u dilerów 

już dziś, pozostałe nowości pojawią się ze 

zwłoką sięgającą przyszłego roku. Samo-

chody sprzedawane na różnych konty-

nentach z pewnością nie będą identyczne, 

a różnice będą dotyczyć nie tylko wyposa-

żenia, ale również układów napędowych. 

Rozrośnięte

Całkiem na odwrót niż Ford postępuje 

Opel, który wszystkie modele dostawcze 

„wynajął” u innych fi rm. Gamę opiera-

jącą się na produktach Renault uzupełnił 

w tym roku o nowe Combo, które jest bli-

sko spokrewnione z Doblò. Mały, dostaw-

czy Opel korzysta z silników Fiata, w tym 

również 120-konnego 1,4 l na gaz ziemny. 

Sam Fiat również przedstawił lekką no-

wość: Doblò Cargo XL. Jest to obecnie naj-

większy z dostępnych wariantów tego mo-

delu. Ma długi rozstaw osi jak Doblò Maxi, 

a do tego podwyższony dach. W rezultacie 

objętość przestrzeni ładunkowej sięga 5, 

a nawet 5,4 m3 po złożeniu siedzenia pa-

sażera. Ładowność wynosi równe 1000 kg. 

W samochodzie zmieszczą się przedmioty 

o wymiarach 2,17×1,71×1,55 m. Standar-

dowe, przesuwane drzwi z prawej stro-

ny można uzupełnić o podobne z lewej. 

Furgon może być częściowo przeszklony. 

Dostępna jest również osobowa odmiana 

Kombi XL z atrakcyjnym przeszkleniem 

obejmującym podwyższony dach. Samo-

chód zachował tylne zawieszenie typu bi-

link, zatem zarówno komfort, jak i bezpie-

czeństwo jazdy są na wysokim poziomie, 

znanym z innych wariantów. Gama Doblò 

jest niezwykle bogata i obejmuje również 

odmiany rzadko spotykane w tej klasie: 

skrzyniową Work Up oraz platformę do 

zabudowy z krótkim lub długim rozsta-

wem osi. 

Fiorino, Doblò oraz Ducato są oferowa-

ne z silnikami na CNG. Noszą wówczas 

przydomek „Natural Power”. Magnesami 

stoiska były Ducato Traction+ z napędem 

obu osi oraz pikap Strada by Lumberjack, 

fi rmowany przez znanego producenta 

obuwia i odzieży turystycznej. 

Pozostali partnerzy „przymierza z Sevel”: 

Peugeot i Citroën przyprowadzili odświe-

żone wiosną, średnie modele Expert i Jum-

py, a także elektryczne warianty Partnera 

i Berlingo, napędzane silnikiem o mocy 

49 kW (67 KM). Zestaw baterii litowo-jo-

nowych zapewnia przejechanie maksymal-

nie 170 km. Możliwe jest szybkie podła-

dowanie baterii do 80% w ciągu 30 minut. 

Pełne ładowanie z sieci domowej trwa od 

6 do 12 godzin. Samochody oferowane 

będą w przyszłym roku, od razu w dwu dłu-

gościach. Mogą przewieźć 675 kg towaru. 

i Toureno Custom oraz „dużego” Transita. 

Efekt synergii, z którego inni producenci 

korzystają, działając wspólnie na naszym 

kontynencie, Ford otrzymuje, łącząc wysił-

ki oddziałów rozsianych po całym globie, 

głównie w Starym i Nowym Świecie. Nowe 

modele dostawcze są tego przykładem. 

„Duży” Transit zastępuje nie tylko swo-

jego europejskiego imiennika, ale również 

niezmordowaną, amerykańską furgonet-

kę serii E, wcześniej znaną jako Econoli-

ne. Będzie sprzedawany w Europie, Azji, 

Ameryce Północnej, Południowej i kilku 

państwach afrykańskich. Na podobnym 

obszarze, z wyłączeniem Ameryki Połud-

niowej dostępny ma być mały Transit 

Connect. Z kolei średni Transit Custom, 

który zjawił się pomiędzy Connectem, 

a „dużym” Transitem będzie wysyłany nie-

mal na wszystkie kontynenty, z wyjątkiem 

Ameryki Północnej. 

Volkswagen eT! to furgonetka przyszłości. 
Wygodny dostęp do kabiny, możliwość 
kierowania dżojstikiem i przywołania auta 
znacznie skracają czas dostawy przesyłek.

NV200 w roli nowojorskiej taksówki. Wkrótce podobne auta, tylko 
czarne wyjadą na ulice Londynu. Świat się zmienia. Pomyśleć, że ekspe-
ryment sprzed kilkudziesięciu lat, gdy amerykańskie „yellow cab” 
i brytyjskie „black cab” zamieniono miejscami, zakończył się fiaskiem. 
Checker nie pasował do Big Bena, a Austin źle się czuł na Piątej Alei.

Wiemy już jak wygląda 
nowe wcielenie legendy. 
Ford Transit w tej 
postaci ma podbić 
wszystkie kontynenty.

Również małe samochody dostawcze korzystają z akcesoriów oszczędzających paliwo. 
Przykładem Mercedes Citan z pakietem BlueEfficiency.

11/201240 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plDOSTAWCZEDOSTAWCZE IAA HanowerIAA Hanower



Wędrowne

Przekrojową, rozsianą po całych targach 

ekspozycję przygotował Volkswagen. Spię-

ły ją klamrą czasu stojące w sąsiedztwie 

dwa samochody: prototypowy Transporter 

z końca lat 40., będący de facto platformą 

z kabiną oraz ultranowoczesny furgon eT!, 

który nie tylko ma ekologiczne, elektrycz-

ne źródło napędu, ale doskonale komuni-

kuje się z iPhonem i iPadem oraz może… 

podążać śladem kierowcy, jak osiołek! Po-

między nimi znalazło się miejsce na spe-

cjalne wersje znanych modeli, np. Caddy 

Edition 30 oraz szereg pojazdów ze specja-

listycznymi zabudowami. 

WOGIS Sp. z o.o.
ul. Makuszyńskiego 4

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

mobile +48 608 401 201
www.wogis.pl

Niezawodne, bezpieczne i przyjazne środowisku 
ogrzewanie dla pojazdów kempingowych.
Idealne rozwiązanie dla samochodów serwiso-
wych i specjalistycznych oraz do ogrzewania ka-
bin samochodów ciężarowych.

 2400 W mocy grzewczej
 Niskie zużycie energii elektrycznej
 Zasilanie LPG – długotrwała eksploatacja 
 bez konieczności serwisu
 Elastyczne możliwości zabudowy 
 Dostępne także w wersji dla gazu ziemnego

Ogrzewanie Trumatic E 2400
Kompaktowe – elastyczny montaż

PRZYJEMNE CIEPŁO?
ZGODNIE Z ŻYCZENIEM

25 
LAT

ogrzewania 
kamperów

O
K

nik osiąga maksymalnie 80 kW, a zasięg bez 

ładownia dochodzi do 160 km. 

Elektryczne Iveco Daily oraz Mercedesy 

Sprinter E-Cell i Vito E-Cell świadczą o za-

interesowaniu producentów stosowaniem 

tego typu napędu w samochodach dostaw-

czych. Sceptyczni pozostają na razie klienci. 

Dystrybucja miejska jest coraz waż-

niejsza. Potwierdza to duży ruch w ofer-

cie samochodów dostawczych, widoczny 

w Hanowerze. Mnożą się modele i wersje, 

a specjalizacja dotyczy nie tylko wielkości 

pojazdu, ale również źródła napędu. Samo-

chód uniwersalny to ginący gatunek. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Nissan NV200 został wybrany przez 

Nowy Jork „Taksówką Jutra”. Wkrótce za-

stąpi sedany Ford Crown Victoria i z czasem 

stanie się zapewne wizytówką miasta. Jeden 

egzemplarz producent pokazał w Hanowe-

rze. W przyszłym roku czarne NV200 trafi ą 

na ulice Londynu, konkurując z tradycyj-

nymi, tamtejszymi taksówkami. Dostawy 

tego typu to sukces prestiżowy, a także ko-

mercyjny, głównie biorąc pod uwagę kosz-

ty obsługi intensywnie eksploatowanych 

samochodów. Być może kolejnym krokiem 

w rozwoju ekologicznego transportu miej-

skiego będzie e-NV200, którego produkcja 

rusza w 2013 r. Samochód wyposażony jest 

w układ napędowy elektrycznego Leaf. Sil-

Elektryczne Berlingo i Partner są odpowiedzią 
na obecne na rynku od dwóch lat Kangoo. 
Takie auta są ozdobą i tylko ozdobą oferty. 
Popyt jest niski, przynajmniej w chwili obecnej. 

Opel Combo jest teraz bliźniakiem 
Doblò. Dzieli z nim silniki, 
ale do wyboru jest mniej odmian 
nadwoziowych.

Elektryczne Daily było jednym 
z pierwszych samochodów dostawczych 
oferowanych seryjnie przez dużą 
wytwórnię. Dziś jest ich coraz więcej.
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Wystarczy spojrzeć. Stylizacja auta 

jest zdecydowana i silna. Moda 

lubi teraz takie samochody. Do-

bitne, z charakterem. Pisane wielkimi, 

pogrubionymi literami. Ameryka zawsze 

miała do nich skłonność, obecnie podziela 

ją również Europa. Jeden problem z głowy. 

Transit będzie się podobał po obu stronach 

Atlantyku. Reszta jest sztuką układania 

klocków. 

Teraz jest inaczej

Nowy model został zaprojektowany 

w europejskim ośrodku Forda, który 

zajmuje się samochodami dostawczymi 

już prawie 50 lat. Pomogły mu wydziały 

projektowe koncernu rozsiane po całym 

świecie. Transit jest owocem nowej stra-

tegii „One Ford”, która przewiduje budo-

wanie samochodów globalnych. Sprzeda-

wanych wszędzie. 

No, prawie. Chodzi o wiodące rynki na 

różnych kontynentach. Wielu czytelników 

pamięta pewnie tzw. „samochody świato-

we” sprzed kilkunastu lat, np. pierwszego 

Forda Mondeo czy Fiata Palio. Nie są to 

miłe wspomnienia. Aby wszędzie się po-

dobać, a właściwie nie podobać tak samo, 

miały sterylny, anonimowy wygląd. Nie 

do końca powiódł się również zamiar po-

godzenia oczekiwań nabywców z krajów 

o odmiennych tradycjach motoryzacyj-

nych i warunkach użytkowania. 

Teraz jest inaczej. Umiar, który znudził 

Europę, przygarnęła Ameryka. Cały świat 

coraz bliższy jest globalnej wioski, w któ-

rej gusta konsumentów są szersze i para-

doksalnie bardziej ujednolicone. Rozwój 

miast i infrastruktury drogowej w boga-

cących się krajach Azji i Ameryki Połu-

dniowej oraz presja na ekologię sprawiają 

z kolei, że zbliżają się do siebie odmienne 

wcześniej wymagania co do budowy po-

jazdów. Kula ziemska robi się tak mała, że 

szkoda się rozdrabniać, aby produkować 

auta o zasięgu kilku krajów czy jednego 

kontynentu. 

Zmienna zawartość diesla

Transit będzie dostępny jako furgon lub 

minibus z trzema rozstawami osi i trzema 

wysokościami dachu do wyboru. Do tego 

dochodzą podwozia z kabiną krótką lub 

brygadową z jednym z pięciu rozstawów 

osi. W tym warianty z samą tylko obudo-

wą silnika, wygodne do stworzenia żółtego 

autobusu szkolnego oraz „sama rama” pod 

zabudowę, np. nadwoziem wielgachnego 

campera. W 2014 r. nowy Transit ma za-

stąpić w Stanach Zjednoczonych tamtej-

sze, bijące w swojej klasie rekordy popu-

larności furgony serii E.

Tak nakreślona „skorupa” będzie pod-

dawana indywidualizacji i przystosowaniu 

do poszczególnych rynków. W Europie 

będą sprzedawane samochody z napędem 

przedniej, tylnej lub obu osi. Tak, jak do tej 

pory. Do napędu posłużą silniki wysoko-

prężne 2,2 Duratorq TDi o mocy 100, 125 

i 155 KM, standardowo dobrane w pary 

ze skrzynkami manualnymi o 6 przełoże-

Transit dużego zasięgu
Najnowszy, dostawczy Ford będzie po raz pierwszy sprzedawany również w Stanach 
Zjednoczonych. Jak firmie udało się pogodzić wymagania kierowców z Europy i Ameryki?
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niach. Ameryka Północna dostanie spraw-

dzoną jednostkę benzynową V6 EcoBoost 

o pojemności 3,5 l oraz bliżej niesprecyzo-

wane „mocne silniki wysokoprężne”. Bę-

dzie z nimi współpracować „szóstka”, ale 

automatyczna. Oferta ograniczy się wy-

łącznie do wariantów z tylnym napędem. 

Objętość ładowni furgonów ma być 

przeciętnie o 10% większa. W najwięk-

szym wariancie „Jumbo” będzie wynosić 

15,1 m3. Masa całkowita odmian zamknię-

tych ma sięgać 4,7 t. Podwozia z kabiną 

będą mogły nosić zabudowy, np. izotermy 

o długości nawet 5 m. 

Wnętrze nowego modelu przypomi-

na wystrojem średniego Forda Transita 

Custom. Tablica rozdzielcza egzemplarza 

wystawianego w Hanowerze była skom-

ponowana z czerni i popieli tolerowanych 

w Europie. W Stanach taki wystrój jest od-

bierany jako „roboczy” i traktowany jako 

bazowy. Seria E oferowana była również 

z „deskami” w cieplejszych barwach, beżach 

i brązach. Ciekawe, czy w ramach adaptacji 

do lokalnych rynków, amerykański Transit 

zostanie wzbogacony o barwniejsze wnę-

trze i więcej chromowanych ozdób. 

Produkcją Transita zajmą się fabryki 

w Southampton w Wielkiej Brytanii, Ko-

caeli w Turcji oraz w Kansas City w Sta-

nach Zjednoczonych. Samochód będzie 

sprzedawany na 6 kontynentach w 118 

państwach. 

Mniejszy, „osobowszy”

Wraz z „dużym” Transitem, Ford przed-

stawił nową generację Transita Connect. 

Ten model będzie budowany wyłącznie 

w hiszpańskim zakładzie w Walencji. 

Dzieli podwozie (platformę C) z Fordami: 

Focus oraz Kuga/Escape. Ma nadwozie 

samonośne. Będzie sprzedawany „tylko” 

w 60 krajach. 

Do wyboru jest krótki (SWB) lub długi 

(LWB) rozstaw osi oraz nadwozia furgo-

nowe, towarowo-osobowe i osobowe. Fur-

gony będą miały objętość 2,9 lub 3,6 m3.

Warianty osobowe pomieszczą od 5 do 

7 pasażerów. 

Europa dostanie szeroki wybór silników 

wysokoprężnych 1,6 Duratorq o mocy 

75, 95 i 115 KM. Do tego „International 

Engine of the Year 2012”, czyli benzyno-

wy, litrowy EcoBoost o mocy 100 KM. 

Jednostki te będą oferowane z ręcznymi 

skrzyniami o 5 lub 6 biegach. Benzynowy 

1,6 EcoBoost współpracuje z sześciobiego-

wym „automatem”.

Pod maskami amerykańskich Transitów 

Connect będą pracować silniki benzyno-

we 2,5 Duratec iVTC oraz 1,6 EcoBoost 

i automatyczne skrzynie z sześcioma prze-

łożeniami. Na wszystkich kontynentach 

będą wyłącznie samochody z przednim 

napędem. 

Nowy Transit Connect jest bardziej 

„osobowy” i mięsisty z wyglądu niż po-

przednik. Choć wydaje się nieduży, wa-

riant LWB ma ponad 4,8 m długości, 

a SWB – 4,4 m. Poza odmianami towaro-

wymi w ofercie pojawi się również osobo-

wy Tourneo Connect. 

Obydwa modele: „duży” Transit i Trans-

it Connect znajdą się w sprzedaży w Eu-

ropie pod koniec roku 2013. W Ameryce 

Północnej będą nieco wcześniej, już jesie-

nią 2013, gdy rozpoczyna się nowy „rok 

modelowy 2014”. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Transit Connect jako furgon 
z krótkim rozstawem osi ma ładow-
nię o objętości 2,9 m3. Długi legity-
muje się wielkością 3,6 m3.

Ford Tourneo Connect, czyli wygodny, osobowy 
wariant Transita Connect. Będzie mógł pomieścić 
do 7 osób. Za rok poznamy odpowiedź, w jakich warun-
kach. U dilerów samochód będzie pod koniec 2013.

Tablica rozdzielcza Transita ma bogatą formę i przypomina tę, jaką ma mniejszy Transit Custom.

Ford 
powiększył 
grono modeli 
dostawczych, 
ale zacieśnił 
więzi między 
nimi. Podobny 
tył jak w „dużym” 
Transicie 
jest również 
w średnim 
Customie 
i małym 
Connect.
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Tak w zakresie premier, jak fre-

kwencji. Jednakże stawili się za-

równo znani, jak i aspirujący do 

tego miana dostawcy autobusów. Symp-

tomatyczny dla obecnej sytuacji gospo-

darczej naszego regionu był brak wy-

stawców azjatyckich. Ogółem zjawiło 

się ponad 140 fi rm, o kilkanaście mniej 

niż w 2011 r. 

Duch 
rywalizacji

Jak zwykle najwięcej gości groma-

dziły ekspozycje polskich wytwórców. 

Przynajmniej w dziedzinie produkcji 

W zawieszeniu
Jubileuszowe, dziesiąte targi Transexpo w Kielcach, potwierdziły swoją funkcję barometru 
polskiego rynku autobusowego. Było więc skromniej niż w ubiegłych latach.

Największa niespodzianka i premiera „prosto z pieca”: hybrydowy 
Bogdan A70522. Ukraińska firma oficjalnie debiutuje w Polsce. Kluczowe kompo-
nenty hybrydowego układu napędowego stworzyła rosyjska firma Ruselprom.

www.truck-van.pl
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autobusów mamy się czym pochwa-

lić, a konkurencja pomiędzy firmami 

działa ożywczo na działy konstruk-

cyjne. 

Dominantą na stoisku Solarisa 

był niskopodłogowy Urbino electric 

w wersji 12-metrowej. Kolejna odmia-

na elektrycznego autobusu pojawia się 

w rok po głośniej premierze pionier-

skiego wówczas Urbino electric 8,9 LE. 

Dosłownie w cieniu modelu elektrycz-

nego, prezentowany był międzymiasto-

wy Urbino 12 z całkowicie niską podło-

gą oraz druga generacja mało znanego 

u nas InterUrbino. Ekspozycję dopeł-

niał klasyczny już przegubowy Urbino 

wydłużony do 18,75 m. 

Rękawicę rzuconą przez Solarisa 

podjęło AMZ Kutno. Po ubiegłorocz-

nym, odważnym wejściu w segment 

autobusów miejskich modelem City 

Smile 10 LF teraz przedstawia jego 

elektryczną wersję, skonstruowaną 

w kooperacji z czeskim oddziałem 

francuskiej fi rmy Cegelec, przedtem 

działającym jako ČKD Praga. Autobus 

AMZ różni się od koncepcji Solarisa 

przede wszystkim chłodzeniem silnika 

cieczą, która służy też do podgrzewania 

baterii (do tego jednak potrzebny jest 

mały agregat spalinowy). Podczas prób 

fabrycznych autobus wykazał się za-

sięgiem 240 km, a obecnie poddawany 

jest testom u przewoźników. W przy-

szłym roku AMZ zamierza zrealizować 

pierwsze zamówienie na ten pojazd. 

Tymczasem podwarszawskie lotnisko 

w Modlinie obsługują już dwa City Smi-

le z tradycyjnym silnikiem diesla w wer-

sji 12-metrowej. Trzeci jeździ w Kutnie. 

W czeskiej Ostrawie testowany jest tro-

lejbus na bazie Smile’a, a fi rma przygo-

towuje również prototyp 18-metrowego 

przegubowca. 

Autosan zaczarował wystawą za-

bytkowych autobusów, przygotowaną 

z okazji 180-lecia fi rmy. Przy wejściu do 

głównej hali można było podziwiać pie-

czołowicie odrestaurowane Sany H-01 

w wersjach międzymiastowej i miejskiej 

oraz popularnego H-9 z 1977 r. Kolek-

cję zabytkowych autobusów uzupeł-

niały okazałe, kartonowe modele pana 

Edwarda Kutkowskiego, wieloletniego 

kierowcy MKS z Sanoka, wykonane 

w skali 1:16. Współczesność reprezen-

tował wciąż najbardziej awangardowy, 

choć nienowy w gamie Autosana mo-

del Gemini oraz Lider 9 eco z silnikiem 

Iveco N60ENT zgodnym z normą EEV, 

czyli niemal brat bliźniak prezentowa-

nego w ubiegłym roku Trampa FL. Róż-

ni się od niego zastosowaniem tylnego 

mostu Dana, w miejsce wykorzystywa-

nego wcześniej FON Radomsko. Usta-

wiony najbliżej stolików dla gości Auto-

san Sancity 9LE potwierdzał, że przejęta 

przed trzema laty po Jelczu technologia 

autobusów miejskich zasadniczo do-

minuje w wolumenie sprzedaży fi rmy 

– tylko w tym segmencie udaje się uzy-

skiwać większe kontrakty. Na przykład 

takie, jak dostawa 20 sztuk dla Rzeszo-

wa i tyluż dla Lublina do końca 2012 r. 

Osią prezentacji Solbusa była pro-

mocja autobusów miejskich, napędza-

nych gazem w postaci sprężonej (CNG) 

i skroplonej (LNG). Temu drugiemu 

systemowi, jako ekonomicznie wydaj-

niejszemu, poświęcona była konferen-

cja i pokaz tankowania. To ciąg dalszy 

kampanii promocyjnej Solbusa i Gaz-

promu Germania, rozpoczętej wiosną 

bieżącego roku jazdami testowymi 

Solcity SM12 LNG w sześciu miastach 

Polski. Ekspozycję uzupełniał SM12 

w wersji dla MZA Warszawa, które od-

biera właśnie kolejnych 25 sztuk. 

Nie dają się

Producentów zza wschodniej granicy 

Unii Europejskiej tradycyjnie już re-

prezentował białoruski MAZ, broniący 

swojej pozycji głównie dzięki przywią-

zaniu już zdobytych klientów oraz de-

biutant z Ukrainy, spółka Bogdan. Ki-

jowska spółka sprzedała dotąd w Polsce 

12-metowy, niskopodłogowy autobus 

miejski typu A701, a w przyszłym roku 

liczy na ulokowanie na naszym ryn-

ku niskowejściowego midibusa A302 

o długości 8,75 m. Przedstawiciel Bog-

dana obecny na targach podkreślał, 

że jego autobusy bazują na renomo-

wanych komponentach. W serii A70 

stosowane są silniki Cummins i Iveco, 

osie ZF i Voith oraz skrzynie biegów 

ZF, Voith i Allison. Z kolei w serii A30 

występują silniki Cummins i Deutz, 

osie Dana i przekładnie ZF i Allison. 

To ma ułatwiać bieżącą obsługę w kra-

jach unijnych. Jednak największym za-

skoczeniem okazał się Bogdan A70522 

z szeregowym, hybrydowym układem 

napędowym, opracowanym przez ro-

syjską spółkę Ruselprom. Źródłem na-

pędu dla generatora jest silnik wysoko-

prężny Cummins ISB6 o mocy 250 KM. 

Elektryczny silnik napędzający koła 

osiąga maksymalnie 220 kW. Autobus 

jest zupełną nowością. Miał premierę 

pół roku wcześniej na rynku rosyjskim. 

Producent podaje, że zużywa od 29 do 

33 l oleju napędowego na 100 km. 

Czeski Sor tradycyjnie i wytrwale 

zachęcał szeroką gamą produkcyjną, 

obejmującą niemal wszystkie segmen-

ty. Wśród wysokopokładowych auto-

busów na długie trasy oferuje modele 

o długości 9,5, 10 i 12 m, a między-

miastowe, niskowejściowe są dostępne 

Mocna pozycja Solarisa w Europie znajduje potwierdzenie 
w nowych modelach, dostosowanych do życzeń odbiorców 
w poszczególnych krajach. Takich jak Urbino U dla Niemiec 
czy przegubowiec wydłużony do 18,75 m.

MAN Lion’s City oraz Irisbus Citelis. Łączy je kolor oraz 
hybrydowy układ napędowy. Surowe nadwozia do MAN-a 
powstają w zakładzie w Starachowicach. 
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w odmianach 8,5, 9,5, 10,5 i 12 m. Do 

tego dochodzą wysokopodłogowe auto-

busy 12-metrowe, w tym na CNG oraz 

miejskie: niskowejściowy 9,5 m, nisko-

podłogowe 12 i 18 m oraz niskopodło-

gowe elektrobusy 8 i 10,5 m. 

Głównie prapremiery

Polski oddział VDL Bus & Coach 

wystawił w Kielcach swoje utytułowa-

ne modele: turystyczną, wysokopokła-

dową Futurę (Coach of the Year 2012) 

i miejską Citeę (Bus of the Year 2011). 

Ta ostatnia była udostępniana do testów 

naszym przewoźnikom i na podstawie 

zebranych opinii VDL spodziewa się 

uruchomienia sprzedaży. 

Firmy Irisbus i MAN przedstawi-

ły autobusy hybrydowe z szeregowym 

układem napędowym. Pierwsza przy-

prowadziła model Citelis dostępny 

w modelach o długości 12 i 18 m. MAN 

pokazał natomiast 12-metrowego Lion’s

City Hybrid, do którego zakład 

w Starachowicach produkuje kompo-

ne. Tak przygotowany autobus służy do 

krótkich, przedszkolnych wycieczek 

po okolicy. Podczas jazdy można pro-

wadzić zajęcia, a dla najmłodszych jest 

również miejsce do spania. 

Kielecką wystawę zignorowało między 

innymi Volvo, Van Hool oraz gremialnie 

producenci i importerzy autobusów tu-

reckich. Nie chcieliśmy ich wyrobów 

w lepszych czasach, czego więc mają 

tu szukać w złych? Trudno oprzeć się 

wrażeniu, że producenci zamarli jakby 

w bezruchu. Wygląda na to, że nie tylko 

w Polsce skończyły się łatwe kontrakty. 

Jednocześnie trudno wymyślić coś po-

nad to, co już znamy: niska podłoga, hy-

bryda, gaz i prąd. Na rozwój systemów 

BRT (Bus Rapid Transit) nie ma u nas 

nacisku, uważa się wręcz, że to rozwiąza-

nie prowizoryczne, dla „trzeciego świa-

ta” – mamy przecież tramwaje. 

Teraz pora posłuchać rynku i po-

czekać, co wybierze w przyszłości, gdy 

znów będą na nim pieniądze. ▐

Jan Getter, Michał Kij
Fot. K. Dziewicka

nenty nadwozia. Obok stanął Lion’s 

City zgodny z normą Euro 6. 

Wśród krajowych premier była Sca-

nia Higer A30, a także najnowszy Mer-

cedes-Benz Citaro (Bus of the Year 

2013) oraz świeżutka Setra TopClass 

500. Pomimo rozstania ze Szwedami, 

nadal działa u nas Irizar, który korzysta 

teraz z silników DAF. Gama obejmuje 

modele i4, i6 oraz PB, w szeregu od-

mian. 

Nie zabrakło również dostawców 

minibusów oraz pojazdów niszowych. 

Interesującą propozycją jest „Bambi 

Bus”, specjalny autobus przeznaczony 

dla przedszkoli. Wnętrze jest szyte na 

miarę potrzeb małoletnich pasażerów, 

wg wymagań nabywcy. W Kielcach był 

egzemplarz dla dzieci w wieku od 3 do 

8 lat. W nadwoziu wyodrębniono kilka 

obszarów, spełniających różne funkcje. 

Poza przestrzenią pasażerską z fotela-

mi i stolikami o regulowanej wysoko-

ści znalazła się tam również kuchnia 

z lodówką i mikrofalówką, toaleta oraz 

szafk i na ubrania i materiały edukacyj-

Sor ma niezwykle bogatą ofertę 
autobusów do ruchu lokalnego 
i międzymiastowego. Uzupełniają 
ją modele miejskie oraz nieduże, 
turystyczne. Jej ukoronowaniem 
jest autobus elektryczny.

AMZ Kutno śmiało wchodzi na 
tłoczny rynek autobusów miejskich. 
Ma na koncie pierwsze sukcesy. 
Jej autobusy wożą pasażerów 
z lotniska w Modlinie. Jeden z nich 
dojechał do Kielc.

180-lecie Autosana uświetniła wystawa zabytkowych 
autobusów. Poza Sanami H01 w wersji miejskiej 
i międzymiastowej stał na niej H9-15 z 1977 r. 
Bardzo udana konstrukcja, która powstała w okresie 
intensywnego rozwoju fabryki. Jego młodsi kuzyni 
wciąż wożą pasażerów, nie tylko w Polsce. 

Irizar ma teraz silniki DAF-a i jest sprzedawany 
w Polsce przez jednego z partnerów holenderskiej 
marki. Niezależnie od przeznaczenia, autobusy 
wyróżniają się estetycznym, dobrym wykończeniem.

„Bambi Bus” sprawdził się w Danii. Stanowi ruchomą bazę dla przedszkolaków wędrujących 
w świat. Na zdjęciach wariant dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 
Poza dopasowanymi do postury dzieci miejscami ma na pokładzie kuchnię, toaletę, 
szafki na rzeczy oraz kącik na drzemkę dla najmłodszych.
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Tym razem swoje produkty i usługi za-

prezentowało 740 wystawców (przed 

rokiem 690), w tym 90 zagranicz-

nych z 20 krajów (poprzednio 15), nawet 

tak odległych jak Kanada czy Korea Po-

łudniowa. Targi odwiedziło 131 tys. osób, 

czyli 6 tys. więcej niż w 2011 r. Zmniejszyła 

się tylko powierzchnia wystawy ze 170 do 

145 tys. m2, ale i tak razem z parkingami 

zajmowała imponujące 90 ha! Agro Show 

jest największą imprezą wystawienniczą 

w Polsce i do tego świetnie zorganizowaną. 

Duża odległość między rzędami stoisk za-

pewnia łatwe dotarcie do ekspozycji nawet 

przy tłumach zwiedzających i nigdy nie 

ma problemów ze znalezieniem miejsca na 

pozostawienie samochodu. Wejście na tar-

gi, szczegółowy katalog wystawców i par-

kingi są bezpłatne, a zorganizowane grupy 

szkolne mogą się ubiegać o dofi nansowa-

nie kosztów dojazdu do Bednar. O targach 

pozytywnie wypowiadają się też sami wy-

stawcy, zwłaszcza w kontekście obsługi czy 

praktycznych „alejek serwisowych” umoż-

liwiających swobodny dojazd do stoisk.

Tegoroczne Agro Show odbyło się pod 

hasłem „Nowoczesne rolnictwo – bez-

Z rozmachem
Pod koniec września, na terenie byłego lotniska w Bednarach k. Poznania, odbyła się 
14. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show. Mimo że PROW 2007-2013 dobiega końca, 
cieszyła się rekordowo dużym zainteresowaniem.

Ciągniki przegubowe to rzadki 
widok na naszych polach, bo z racji 
swoich gabarytów i osiągów znajdują 
zastosowanie tylko w gospodarstwach 
wielkoobszarowych, których w Polsce 
nie jest zbyt wiele.

Nowa przyczepa Wielton do przewozu bel ma nie tylko większą 
ładowność, ale umożliwia także jazdę z prędkością do 80 km/h, 
dzięki czemu świetnie nadaje się do transportu samochodowego.

W nowej przyczepie Wielton burty nie są gięte, lecz walcowane, co zapew-
nia jeszcze większą sztywności i szczelność konstrukcji. Mocowanie uszczelki 
w obrzeżu podłogi wydłuża jej trwałość i pozwala na łatwą wymianę.
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UBEZPIECZENIA DLA WŁAŚCICIELI
I POSIADACZY GOSPODARSTW ROLNYCH

Ozime i o jesień się nie martw 
– ubezpieczenia są dotowane

pieczna przyszłość”. Bogata oferta maszyn 

w połączeniu z fachowym doradztwem 

dawały odpowiedź, w jakim kierunku mo-

dernizować gospodarstwa rolne, aby były 

one coraz bardziej wydajne i konkurencyj-

ne. Tradycyjnie odbyły się też dynamiczne 

pokazy sprzętu, m.in. ładowarek telesko-

powych, ładowaczy czołowych czy roz-

wiązań dla rolnictwa precyzyjnego. Po raz 

pierwszy zorganizowano jeden duży punkt 

konsultacyjny z ośrodkami doradztwa rol-

niczego z całej Polski.

Na palety

W Bednarach zawsze debiutuje wiele 

nowości. Jedną z nich w tym roku była 

6-tonowa przyczepa Wielton, która w po-

równaniu do poprzedniej wersji została 

wykonana w szerokości tzw. paletowej. 

Odległość między dłuższymi burtami jest 

równa 2,42 m (wcześniej tylko 2 m), co 

umożliwia zmieszczenie w poprzek dwóch 

europalet. W ten sposób przyczepa jest 

atrakcyjną propozycją nie tylko dla rol-

ników, ale także dla branży ogrodniczej 

i sadowniczej. Drugą zasadniczą różnicą 

są pojedyncze burty o wysokości 80 cm. 

Wcześniej były one o 30 cm niższe i mon-

towano na nich 50-centymetrowe nad-

stawki. Teraz nadstawki nie są przewidzia-

ne, bo po zmianie szerokości przyczepy jej 

kubatura wzrosła o 0,5 m3, więc często mo-

głoby dochodzić do przeładowania pojaz-

du. Zaletą nowej konstrukcji jest również 

mniejsza wysokość o 20 cm, co znacznie 

ułatwia załadunek.

Zmieniło się też obrzeże połogi, gdzie 

zastosowano gumową uszczelkę z we-

wnętrzną poduszką powietrzną, zapewnia-

jącą odpowiednią elastyczność. Poprzed-

nie przyczepy miały obrzeża półkoliste, 

a uszczelka była mocowana do burty. Takie 

rozwiązanie narażało ją na większe obcią-

żenia mechaniczne, co mogło skutkować 

szybszym zużyciem, a w efekcie utratą 

szczelności skrzyni. Ponadto jeśli nowa 

uszczelka ulegnie uszkodzeniu, bardzo ła-

two ją wymienić, bo nie jest przyklejona, 

a jedynie wciśnięta w specjalną szczelinę.

Dużym zainteresowaniem zwiedzają-

cych cieszyła się też nowa przyczepa do 

przewozu bel. Została wykonana na bazie 

poprzedniego pojazdu, ale wzmocniono 

jej zawieszenie, dzięki czemu dmc pojazdu 

wzrosła z 18 do 24 t. Ładowność równa 19 t

umożliwia transport trzeciego rzędu bel 

bez naruszenia przepisów. Popyt na tego 

typu pojazdy przekroczył oczekiwania 

Wieltonu. W tym roku do targów w Bed-

narach sprzedano 200 egzemplarzy, choć 

znaczna ich część trafi ła do gospodarstw 

w Niemczech i Czechach.

Hydraulicznie

Ciekawą propozycją wśród przyczep do 

bel jest konstrukcja fi rmy Metaltech. Naj-

prostsze rozwiązania mają dużą platformę 

oraz dwie składane kratownice ograni-

czające ładunek z przodu i z tyłu pojazdu. 

Niestety, przy dłuższych odcinkach jazdy, 

zwłaszcza po drogach publicznych, wy-

magają spinania bel pasami. Chcąc temu 

zapobiec, fi rma Metaltech opracowała 

przyczepę z hydraulicznie sterowanymi 

zabezpieczeniami, umieszczonymi wzdłuż 

obu stron pojazdu. Mieści się na niej 28 bel 

i zapewnia ona ładowność równą 16 t.

Mocną stroną spółki z Mirosławca są 

również rozrzutniki. Najnowsze wyko-

nania tych pojazdów mają m.in. popra-

wioną konstrukcję skrzyni ładunkowych. 

W rozrzutnikach do 11 t cała skorupa ma 

gładkie ściany, a więc bez dodatkowych 

wzmocnień. Udało się to osiągnąć dzięki 

zastosowaniu stali Optim fi rmy Ruukki. 

Na ściany boczne jest stosowana blacha 

o grubości 4 mm, na podłogę 2 mm grub-
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swoje drugie urodziny. Przede wszyst-

kim jest mniej szkodliwe dla podłoża 

nawet przy skrętach „w miejscu”, bo 

w porównaniu z tandemem ogranicza 

jego zrywanie. Do tego zapewnia niskie 

naciski jednostkowe na grunt i łatwo 

pokonuje nierówności. Wadą takiej kon-

strukcji jest konieczność umieszczenia 

skrzyni między kołami, przez co musi 

być ona odpowiednio dłuższa i wyż-

sza, aby osiągnąć pojemność oferowaną 

przez klasyczne rozrzutniki ze skrzynią 

umieszczoną nad osiami.

Pogromca

Znaczna część ekspozycji Agro Show to 

maszyny skierowane do dużych przedsię-

biorstw rolnych, użytkujących pola o wiel-

kości kilku tysięcy hektarów. Przykładem 

może być ciągnik przegubowy Versatile 535 

zaprezentowany przez fi rmę handlową Lu-

pus z Ciechanowa. Do napędu maszyny, któ-

rej masa własna w kompletacji podstawowej 

przekracza 19 t zastosowano 6-cylindrowy, 

turbodoładowany silnik Cummins o pojem-

ności 15 dm3. Jednostka ta zapewnia mak-

symalną moc 580 KM i moment obrotowy 

równy 2442 Nm. Z silnikiem współpracuje 

skrzynia biegów Caterpillar z 16 przełoże-

niami do jazdy w przód i 4 wstecznymi. Ta-

kie osiągi układu napędowego, w połączeniu 

z bliźniaczym ogumieniem zapewniającym 

dużą siłę uciągu i jednocześnie niski nacisk 

na grunt, pozwalają na pracę z największy-

mi pługami czy agregatami uprawowymi. 

W 2010 r. w Strawropolu traktor Versati-

le ustanowił rekord świata w talerzowaniu 

gleby, odnotowany w Księdze Guinessa. 

W ciągu 24 godzin przygotowano 417 ha pola.

Jeszcze rok temu organizator Agro Show 

zastanawiał się nad cyklem dwuletnim tar-

gów, ale ostatnia edycja zweryfi kowała te 

plany. Polskie rolnictwo ulega widocznej 

modernizacji, dlatego imprezy wystawien-

nicze o tej tematyce nadal będą się cieszyć 

ogromnym zainteresowaniem. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Versatile

sza. Przednia ściana również jest wykony-

wana w całości, bo wcześniej tworzyły ją 

3 elementy. Takie rozwiązanie zmniejsza 

masę własną pojazdu, a jednocześnie po-

prawia wygląd i umożliwia choćby łatwe 

naklejenie zabawnych napisów reklamo-

wych, dzięki którym fi rma zapewniła sobie 

jeszcze większą popularność.

Od pewnego czasu w rozrzutnikach 

dominują pojedyncze osie z kołami 

o dużej średnicy. Takie rozwiązanie nie 

jest nowe, bo pojawiło się już w latach 

80. minionego wieku, ale teraz przeżywa 

Przyczepa Metaltech do przewozu bel z hydraulicznym systemem zabezpieczającym 
to odpowiednie rozwiązanie dla rolników z dużymi gospodarstwami rzędu 500÷1000 ha, 
dla których wydajność pracy ma kluczowe znaczenie.

Pojedyncza oś z dużymi kołami ogranicza niszczenie podłoża i zapewnia mniejsze naciski na grunt. Z tyłu pojazdu znajduje się osłona 
dwuskrzydłowa, która pozwala na wygodną regulację szerokości rozrzutu obornika, a jednocześnie przykrywa adapter, który może być bardzo 
niebezpieczny w trakcie kolizji z samochodem.
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Nowe silniki Scania
Tradycyjnie oszcz dne!

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

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


