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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 wyjątkowych 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. 

Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego w różnych krajach Unii Europejskiej jest skomplikowane i czasochłonne. 
Razem z naszym oddanym partnerem, fi rmą wiodącą w branży, opracowaliśmy system, który bardzo upraszcza 
ten proces. Po prostu, my płacimy podatek VAT za paliwo zakupione od IDS, a następnie odzyskujemy go w 
Twoim imieniu od odpowiednich organów podatkowych, oszczędzając tym samym Twój czas i poprawiając 
Twoją płynność fi nansową.

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

Napędzaj swój zysk, pozwalając 
nam płacić Twój podatek VAT.
W ten sposób możesz inwestować więcej 
pieniędzy w swoją fi rmę.

W WIDS ejsteśmyś 



Wróżenie z fusów
Na pewno nie mniej niż 1, może 2, choć są i tacy, co twierdzą, że 2,3. O co chodzi? 

O wzrost PKB w przyszłym roku. Spowolnienie, stagnacja, czyli ma być gorzej niż teraz, 

ale jeszcze nie najgorzej. Rynkowe niespodzianki, których doświadczamy od paru lat 

sprawiły, że ekonomiczne prognozy przypominają wróżenie z fusów. Jak się komu ułoży, 

tak widzi przyszłość. Zresztą każdy ma swój sposób. Jedni patrzą z optymizmem, inni wolą 

być miło zaskakiwani. Niestety, gdzieś tam na dole jest „Kowalski”, który nie wie, czy ma 

kupować, czy czekać. 

Na wszelki wypadek 

wstrzymuje inwestycje 

i obserwuje. 

Do niego dołączają 

koledzy i popyt maleje. 

Psychologowie od dawna 

mówią o samospełniających się 

przepowiedniach, 

np. w odniesieniu 

do horoskopów. Trudno 

oprzeć się wrażeniu, 

że prognozy ekonomistów 

są równie precyzyjne 

i przynoszą podobny efekt.

Koniec roku nakłania 

do podsumowań. Właśnie 

kończy się całkiem niezły sezon. 

Transport międzynarodowy 

radzi sobie coraz lepiej. 

Problemy przeżywają teraz 

fi rmy budowlane, ale mają już 

za sobą dobre lata. 

Producenci pojazdów też 

nie powinni narzekać. 

Wprawdzie trudno w tym roku o wzrost sprzedaży, ale spektakularnych spadków też nie ma. 

Można powiedzieć, że rok 2012 był równie udany jak 2011. Dobre i to.

Zastanawiając się nad przyszłym, trzeba rozejrzeć się po Europie. Prognozy nie są dobre, 

a raczej coraz gorsze. Wzrost PKB w eurostrefi e ma wynieść 0,1%. Siłą pociągową będą 

Niemcy. W dalszym ciągu w recesji pozostaną Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja 

i Holandia. Ma to być kolejny rok stagnacji, której koniec przewidywany jest dopiero 

w drugim kwartale 2014 r. Na tym tle Polska wygląda bardzo dobrze. Jaki więc będzie 

u nas 2013 r., czas pokaże. Myślę, że dzisiaj możemy być jeszcze optymistami. 

Pozostaje mi życzyć wesołych, rodzinnych świąt. A w przyszłym roku dużo pracy. 

Do siego roku! ▐
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RENAULT PREMIUM OPTIFUEL 430 & 460

Spalaj mniej, 
oszczędzaj więcej!
Dzi ki nowej 430-konnej wersji, Renault Trucks uzupe nia 
gam  dalekobie n , stale obni aj c zu ycie paliwa.

www.renault-trucks.pl

 RENAULT
TRUCKS 
DELIVER



XF ma nowe 
reflektory 

halogenowe H7 
ze zintegrowanymi 
światłami do jazdy 

dziennej (4 diody LED) 
w standardzie. 

W opcji można również 
zamówić reflektory 

LED-owe oraz 
światła poprawiające 

widoczność 
na zakrętach. 
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Z dobrego Z dobrego na lepszena lepsze
Oszczędny silnik Euro 6, nowe podwozie i przestronniejsze wnętrze, 
czyli DAF XF po liftingu.

Najostrzejsza norma eko-

logiczna Euro 6, któ-

ra wejdzie w życie za 

rok, zmusiła producentów do 

zmodernizowania swoich po-

jazdów. Silniki spełniające tę 

normę są większe i cięższe, 

więc trzeba było znaleźć na nie 

miejsce. Konieczne okazało się 

również zaprojektowanie no-

wego frontu ciężarówek, który 

uwzględniałby odpowiednie 

chłodzenie silnika dostosowa-

nego do nowych wymagań.

Spalanie bez zmian

Podczas konstruowania no-

wego silnika DAF korzystał 

z doświadczeń zdobytych na 

rynku amerykańskim, gdzie od 

roku 2010 obowiązują podob-

ne ograniczenia emisji spalin, 

jak w przypadku normy Euro 6. 

W efekcie układ chłodzenia 

EGR umieszczono wyżej, dzię-

ki czemu turbosprężarka znala-

zła się bliżej bloku silnika, co 

wpłynęło na jego mniejsze wy-

miary. Jest to szczególnie waż-

ne podczas montażu silnika 

w pojazdach z kabiną znajdują-

cą się nad nim. Im niżej jest 

podłoga, tym łatwiej wsiadać 

i tym więcej miejsca wewnątrz. 

Silniki Paccar MX-13 Euro 6 

korzystają również z technolo-

gii wdrożonych w ramach pro-

gramu ATe dla normy Euro 5. 

Aby spełnić wymagania nor-

my Euro 6, zastosowano katali-

zator SCR i aktywny fi ltr czą-

stek stałych. Kolektor wyde-

chowy oraz najważniejsze 

elementy układu wydechowego 

zamknięto w obudowie. Jeśli 

temperatura gazów spalino-

wych będzie zbyt niska, a fi ltr 

cząstek stałych zapełniony, sil-

nik zostanie przełączony do 

trybu aktywnej regeneracji. 

W tym celu za turbosprężarką, 

a przed fi ltrem cząstek stałych 

umieszczono siódmy wtryski-

wacz. Wtryskuje on paliwo 

do katalizatora utleniającego 

w układzie wydechowym przed 

fi ltrem, aby wytworzyć odpo-

wiednią ilość ciepła. Również 

katalizator SCR zaprojektowa-

no tak, aby utrzymywać opty-

malną temperaturę. Dzięki 

specjalnej powłoce może on 

osiągać maksymalną skutecz-

ność w szerokim zakresie tem-

peratur. 

Większą wytrzymałość no-

wego silnika zapewnia zmody-

fi kowana konstrukcja bloku 

(podobnie jak głowica cylin-

drów jest wykonany z wysoko-

wytrzymałego żeliwa grafi to-

wego). Paliwo w układzie 

wtrysku common rail jest do-

starczane za pośrednictwem 

układów dozujących, które za-

pewniają optymalną wydaj-

ność, dzięki sprężaniu tylko ta-

kiej ilości mieszanki paliwowej, 

jaka jest potrzebna. Układ 

wtrysku common rail umożli-

wia wykorzystanie wysokiego 

ciśnienia wtrysku (do 2500 ba-

rów), a także wtrysku wstępne-

go i wtórnego lub ich połącze-

nia. Powoduje to drobniejsze 

rozpylenie paliwa i umożliwia 

optymalizację spalania, co po-

zwala uzyskać najniższy możli-

wy poziom emisji spalin, hała-

su i zużycia paliwa. Istotną rolę 

odgrywa także nowe, zaawan-

sowane oprogramowanie silni-

ka oraz nowe czujniki i mecha-

nizmy wykonawcze. Działają 

one szybciej i precyzyjniej, 

aby nieprzerwanie zapewniać 

wtrysk optymalnej mieszanki 

powietrza, gazów spalinowych 

i paliwa. Ma to kluczowe zna-

czenie dla uzyskania maksy-

malnej wydajności i niskiego 

poziomu emisji. 

Główną zaletą zastosowania 

turbosprężarki ze zmienną 

geometrią (VTG) jest możli-

wość wykorzystania przez sil-

nik jej optymalnych ustawień 

w całym zakresie prędkości ob-

rotowej, co pozwala uzyskać 

maksymalne osiągi. Wpływa 

ona również na optymalizację 

recyrkulacji spalin, zwłaszcza 

przy niskich prędkościach ob-

rotowych. Technologia ta po-

zwala precyzyjnie regulować 

ilość gazów spalinowych kiero-

wanych z powrotem do silnika, 

co również zmniejsza zapotrze-

bowanie na paliwo. Zastosowa-

nie nowoczesnej turbosprężar-

ki korzystnie wpływa na 

działanie hamulca silnikowe-

go MX, który nawet przy ni-

skich prędkościach obroto-

wych (1500 obr/min) osiąga 

ponad 75% swojej maksymal-

nej mocy wynoszącej 360 kW. 

Niższe koszty eksploatacji 

i większą niezawodność oraz 

niższą masę pojazdu i mniejsze 

zapotrzebowanie na paliwo za-

pewniają pojedynczy dodatko-

wy pasek napędowy oraz wen-

tylator, który jest zamontowany 

bezpośrednio na wale napędo-

wym bez zastosowania wału 

sprzęgającego. Większa skrzy-

nia korbowa pozwoliła wydłu-

żyć okresy międzyobsługowe 

silników Euro 6 do 150 tys. km. 

Wykonana z tworzywa sztucz-

nego miska olejowa silnika, ob-

niża masę oraz poziom hałasu. 
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Aby sprostać wymogom 
normy emisji spalin Euro 6, 

zastosowano w silniku układ EGR, 
który jest wspierany przez SCR i filtr 

cząstek stałych zamontowany na wydechu.

Aby sprostać wymogom
normy emisji spalin Euro 6, 

zastosowano w silniku układ EGR, 
który jest wspierany przez SCR i filtr

cząstek stałych zamontowany na wydechu.
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Nowy XF będzie dostępny 

z silnikiem Paccar MX-13 Euro 

6 o pojemności 12,9 l, o mo-

cy 410, 460 i 510 KM oraz mak-

symalnym momencie obroto-

wym wynoszącym odpowied-

nio 2000, 2300 i 2500 Nm, 

dostępnym przy prędkości 

obrotowej od 1000 

do 1425 obr/min. 

Jak deklaruje pro-

bezpośrednim. Do ciężkich za-

stosowań dostępna jest prze-

kładnia szesnastobiegowa. Ma-

nualne skrzynie biegów są 

standardowo wyposażone we 

W opcji jest dostępna nowa 

zautomatyzowana skrzynia bie-

gów AS-Tronic „Paccar by ZF”. 

Dzięki nowemu oprogramowa-

niu i czujnikom, działanie 

sprzęgła jest stopniowe i bar-

dziej płynnie, co ułatwia rusza-

nie i manewrowanie. Ze skrzy-

nią biegów AS Tronic 

w standardzie jest 

oferowana fun-

kcja EcoRoll. 

Podczas zjeż-

dżania z ła-

godnych 

skrzynie biegów przełączają się 

między najwyższym a kolej-

nym niższym biegiem. Lekar-

stwem na to ma być funkcja 

Fast Shift , która powoduje, że 

przełączanie między jedena-

stym a dwunastym biegiem od-

bywa się bez rozłączania sprzę-

gła. Napęd jest odłączany na 

krótszy czas, co pozwala zacho-

wać pęd i pomaga zoptymali-

zować zużycie paliwa. 

Manualne skrzynie biegów 

Paccar Ecosplit oraz zautoma-

tyzowane Paccar AS Tronic są 

dodatkowo oferowane z Intar-

derem 3 – zintegrowanym re-

tarderem o sile hamowania wy-

noszącej 500 kW. Charakte-

ryzuje się on większą mocą 

przy niższych prędkościach ob-

rotowych, lepszym rozkładem 

siły hamowania, bardziej kom-

fortowym działaniem oraz 

większą skutecznością hamo-

wania w dłuższym czasie. 

Redukcja masy

Tylne zawieszenie wyposażo-

ne w stabilizator Stabilink 

zmniejsza masę pojazdu oraz za-

pewnia większą stabilność i ste-

rowność. Masę własną obniżają 

również nowa płyta montażowa 

siodła i inteligentny sposób 

montażu akumulatorów. Nowa 

przekładnia kierownicza jest za-

montowana na odlewie wielo-

funkcyjnym, co eliminuje ko-

nieczność stosowania osobnych 

wsporników mocujących. 

Z tyłu są nowe, lżejsze mosty 

napędowe. 

Przede wszystkim funkcjonalność. Życie składa się z drobiazgów, 
dlatego są tak ważne. W nowym XF-ie można bezpiecznie odłożyć 
np. kartę paliwową i odstawić kubek z uchem.

Zestaw wskaźników całkowicie odnowiono. Wygląda teraz bardzo 
nowocześnie, chociaż duża gama kolorów użyta przez projektantów po 
dłuższym czasie może drażnić. Aluminiowe akcenty nadają wytworności, 
a nieodblaskowe szkło ułatwia odczytywanie komunikatów. 

ducent, zużycie pa-

liwa pozostało na ta-

kim samym poziomie, 

jak w modelu XF105, opar-

tym na technologii Euro 5 ATe. 

Pomoc przy zjazdach

Z silnikiem współpracuje 

dwunastobiegowa manualna 

przekładnia z przełożeniem 

wspomaga-

nie Servoshift , któ-

re zapewnia lżejszą 

zmianę biegów i krótszy 

skok dźwigni. W celu zmniej-

szenia kosztów eksploatacji 

i wydłużenia żywotności zasto-

sowano karbonowe pierścienie 

synchronizatora. Aby zwiększyć 

wygodę obsługi, skok pedału 

sprzęgła zmniejszono ze 154 

do 135 mm. 

wzniesień skrzynia biegów 

przełącza się w położenie neu-

tralne, dzięki czemu pojazd sta-

cza się w dół na biegu jałowym. 

Pozwala to, zależnie od trasy, 

zredukować zużycie paliwa 

i emisję CO
2
 o 0,5 do 1,0%. 

Podczas jazdy po terenie po-

fałdowanym, gdy układ prze-

niesienia napędu używa wyso-

kich przełożeń (aby obniżyć 

zużycie paliwa), standardowe 
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miczna kabina z masywną kra-

tą wlotu powietrza to znak roz-

poznawczy pojazdów drugiej 

dekady XXI wieku. 

Nowością są światła doświe-

tlające zakręty, które połączono 

ze światłami przeciwmgielny-

mi i wbudowano w nowy stalo-

wy zderzak. 

Wiele uwagi poświęcono 

optymalizacji konstrukcji pod-

wozia, układu kierownicze-

go, hamulców, zawieszenia osi 

i zawieszenia kabiny. Połącze-

nie przekładni kierowniczej 

z przednią osią i zawieszeniem 

kabiny wyeliminowało ko-

nieczność stosowania wału wej-

ściowego przekładni kierowni-

czej, co wpłynęło na znaczne 

ograniczenie masy. Jednocze-

śnie nowa geometria układu 

kierowniczego zapewnia jego 

bardziej precyzyjną i bezpo-

średnią pracę, co przekłada się 

na doskonałą stabilność szcze-

gólnie podczas pokonywania 

zakrętów i zmiany pasów. Nowa 

geometria i zwiększona wydaj-

ność przekładni kierowniczej 

umożliwiają wygodne skręca-

nie kół nawet podczas postoju. 

Nowe zawieszenie kabiny 

(standardowo sprężynowe, op-

cjonalnie pneumatyczne) ma 

duże znaczenie dla osiągnięcia 

stabilności. Zwiększenie odstę-

pu między wspornikami do 

mocowania zawieszenia wpły-

nęło na ograniczenie drgań 

w kabinie, a nowy stabiliza-

tor, mocowanie zawieszenia 

i zoptymalizowane ustawienie 

sprężyn zapewniają komfort 

i stabilność. 

Dodatkowa przestrzeń po-

trzebna do chłodzenia silnika 

Euro 6 zmusiła do przekonstru-

owania podwozia. Z przodu 

znajduje się rama o profi lu trój-

kątnym, która zapewnia miej-

sce do zamocowania większej 

chłodnicy w celu zoptymalizo-

wania przepływu powietrza 

chłodzącego silnik, a także 

większej chłodnicy między-

stopniowej. 

Zawieszenie przednich kół 

zostało całkowicie przeprojek-

towane. Zastosowano długie 

resory paraboliczne (1,75 m). 

Ich szerokość zwiększono z 80 

do 90 mm oraz udoskonalono 

ich właściwości. Dostępne jest 

także zawieszenie pneumatycz-

ne osi przedniej. Nowo zapro-

jektowane osie przednie za-

pewniają większą ładowność. 

Dzięki zwiększonej szerokości 

ciągnika do 2,55 m można za-

stosować większy rozstaw osi, 

co poprawia przyczepność 

i stabilność. 

Stabilnie i zwrotnie

Podczas projektowania no-

wego XF-a dużo uwagi poświę-

cono optymalizacji przepływu 

powietrza, zmniejszeniu jego 

oporu oraz ograniczeniu za-

brudzeń i rozprysków. Owiew-

ki narożne z przodu kabiny 

kierują przepływ powietrza 

tak, że klamki pozostają czyste. 

Dwa stopnie prowadzące do 

kabiny są osłonięte drzwiami, 

co ogranicza zanieczyszczenia 

i poprawia aerodynamikę. 

Zmieniona, bardziej aerodyna-

1000 l w schowkach

Do wnętrza nowego XF pro-

wadzą trzy aluminiowe stopnie 

przypominające schody. Pod-

łoga znajduje się na wysokości 

1,47 m (3 cm wyżej niż po-

przednio). Łączna objętość ka-

biny Super Space Cab to ponad 

12,6 m3. Wysokość 2,25 m jest 

aktualnie najlepszym wyni-

kiem na rynku. Przestronne 

wnętrze pozwala na swobodne 

regulowanie foteli nawet przy 

rozłożonych łóżkach. Schowki 

pomieszczą około 1000 litrów. 

Fotele nowej generacji moż-

na regulować 220 mm w pozio-

mie i 145 mm w pionie. Nowo-

ścią są fotele z oparciem 

dzielonym na wysokości bar-

ków i regulacja wysokości zin-

tegrowanych pasów bezpie-

czeństwa. Dodatkowo można 

zamówić dwustopniową wen-

tylację i ogrzewanie.

W nowym modelu zastoso-

wano wiszący pedał hamulca, 

dzięki czemu zyskano więcej

miejsca na nogi kierowcy. 

Kierownicę można pochylać 

w przedziale od 30 do 45 stopni 

i regulować jej wysokość w za-

kresie 80 mm. 

W centralnej części deski 

rozdzielczej umieszczono 5-ca-

lowy kolorowy wyświetlacz, 

gdzie pokazują się szczegółowe 

informacje na temat zużycia 

paliwa, przewidywania sytuacji 

na drodze oraz hamowania. 

Kierowca dostaje też wskazów-

ki dotyczące bardziej ekono-

micznego stylu jazdy. System 

DAF Driver Performance Assi-

stant podpowiada, m.in. kiedy 

można zmienić bieg na wyższy 

i chwali kierowcę, gdy ten wła-

ściwie przewiduje sytuację na 

drodze. 

W centralnej części deski 

nowością jest specjalne miejsce 

na karty do uiszczania opłat 

drogowych czy prawa jazdy 

oraz dwa dodatkowe rozkłada-

ne uchwyty na butelki, do któ-

rych można wsadzić również 

kubek z uchem. Na tylnej ścia-

nie pojawił się nowy panel wie-

lofunkcyjny. Za jego pomocą 

można sterować wywietrzni-

kiem dachowym, oświetleniem 

wnętrza i nagrzewnicą. 

Dla konstruktorów ważne 

było również bezpieczeństwo. 

Nowe zawieszenie kabiny oraz 

konstrukcja z przednimi i tyl-

nymi strefami kontrolowanego 

zgniotu spełniają tutaj ważną 

rolę. Zawieszenie zaprojekto-

wano tak, żeby kabina pozosta-

wała przymocowana do pod-

wozia w przypadku zderzenia 

z pojazdem znajdującym się 

z przodu, lecz przesuwała się 

do tyłu, dzięki czemu jest le-

piej chroniona przed uszkodze-

niami. 

Do wyposażenia standardo-

wego należy układ kontroli sta-

bilności pojazdu (VSC), który 

zapobiega składaniu się i prze-

wróceniu zestawu. W opcji jest 

dostępny tempomat adaptacyj-

ny, układ ostrzegania przed 

uderzeniem w przód pojaz-

du i zaawansowany awaryjny 

układ hamulcowy, który zmniej-

sza prędkość pojazdu niezależ-

nie od kierowcy i w razie ko-

nieczności zatrzymuje samochód. 

W przypadku DAF-a trudno 

mówić o rewolucji. Ewolucja? 

Może raczej zmiany, które 

przede wszystkim pozwolą 

przełknąć pigułkę z Euro 6. 

DAF przyciąga przewidywal-

nością. Opiera się na spraw-

dzonych patentach, pomału 

doskonaląc swoje produkty. 

W transporcie pośpiech może 

wiele kosztować. Czasem nie 

warto być pierwszym. Patrząc 

na statystyki sprzedaży, można 

znaleźć potwierdzenie, że to 

słuszna droga. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Kij, K. Dziewicka, DAF

Przestronna kabina umożliwia swobodne 
regulowanie foteli nawet przy rozłożonych łóżkach. 
Przy fotelu kierowcy, po prawej stronie umieszczono 
podręczny śmietnik, do którego jest łatwy dostęp 
również z leżanki.

Kierowcę okala deska rozdzielcza, dzięki czemu ma
wszystko pod ręką. W zależności od gustu można
wybierać pomiędzy trzema wersjami wykończenia: 
czarnym, panelami ozdobnymi Argenta (aluminio-
podobne – na zdjęciu) lub Rustica (drewnopodobne). 
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pline. Do wyposażenia należały zautoma-

tyzowane skrzynie Opticruise w wersji 

bez pedału sprzęgła, zintegrowane z retar-

derem oraz most napędowy o „szybkim” 

przełożeniu 2,59. Ciągniki poruszały się na 

oponach o obniżonych oporach toczenia 

z rodziny Michelin Savergreen, które na osi 

napędowej miały rozmiar 315/70 R22,5. 

Były to więc typowe zestawy polecane do 

ruchu dalekobieżnego. Każdy z nich został 

załadowany do pełna. 

Jak na listopad, pogoda była nie najgor-

sza, z dodatnią temperaturą. Lekko kropiło 

od czasu do czasu. Najbardziej dokuczliwy 

był dość silny wiatr, odczuwalny podczas 

jazdy. Warunki można uznać za typowe 

dla pofałdowanych, wyżynnych okolic. 

Dalekowzrocznie

Zasada działania Active Prediction jest 

prosta. W urządzenie zwane Scania Com-

municator wgrana jest trójwymiarowa 

mapa, obrazująca nie tylko przebieg dro-

gi, ale również ukształtowanie terenu. Na 

podstawie danych z GPS tempomat loka-

Jazda na tempomacie jest polecana 

jako oszczędna. Jednak droga bie-

gnąca przez wzniesienia może pogor-

szyć wyniki spalania. Zwykły tempomat 

uparcie trzyma się zadanej prędkości. Nie 

odpuści gazu, póki nie przekroczy grzbie-

tu wzniesienia, a później nie skorzysta 

z rozpędu, aby pojazd dłużej toczył się bez 

udziału silnika. Nie umie tego, co dobry 

kierowca i urządzenie Scanii. 

Jesienne laboratorium

Doniesienia o możliwościach Active 

Prediction brzmią zachęcająco. Lecz teoria 

swoje, a praktyka swoje. Niedawno mo-

gliśmy sprawdzić, jak tempomat pracuje 

w rzeczywistości. 

Miejsce jazd testowych zostało idealnie 

wybrane. Południowy odcinek niemieckiej 

autostrady A9, za Norymbergą, w stro-

nę Monachium obfi tuje we wzniesienia 

z długimi podjazdami i łagodnymi spad-

kami. Do wyboru były trzy samochody, 

o wyjątkowych walorach ekologicznych 

i zróżnicowanej mocy: czerwona Scania 

G440 i pomarańczowa R480 – obie z sil-

nikami Euro 6 oraz zielona R560 Euro 5 

z wyposażeniem skompletowanym wg 

zaleceń „Ecolution by Scania”. Wszystkie 

miały ramy o normalnej wysokości z tyl-

nym zawieszeniem pneumatycznym na 

czterech poduszkach. Dwie miały kabiny 

Highline, a pomarańczowa „erka” – To-

lizuje ciężarówkę i „umieszcza ją” na ma-

pie. Robi to z dokładnością do 5 m. Active 

Prediction zna przebieg drogi mniej więcej 

na 3 km przed pojazdem i stosownie do 

zbliżających się wzniesień reguluje pręd-

kość tak, aby optymalnie wykorzystać roz-

pęd pojazdu do ich pokonywania. Przed 

wjazdem przyspiesza, przed szczytem spo-

walnia ciężarówkę, aby na zjeździe w miarę 

możliwości uniknąć hamowania. Urządze-

nie działa tak, aby maksymalnie wyko-

rzystać dostępną energię i unikać jej strat. 

Podczas pracy analizuje odległość dzielą-

cą samochód od wzniesienia, nachylenie 

podjazdu, a także obciążenie ciężarówki 

i możliwości układu napędowego wynika-

jące z zastosowanego silnika, skrzyni bie-

gów oraz całkowitego przełożenia układu 

napędowego. Działanie Active Prediction 

przekłada się wprost na niższe zużycie pa-

liwa. Wg Scanii „przewidujący tempomat” 

może zaoszczędzić do 3% paliwa w porów-

naniu ze zwykłym. 

Tyle teorii. Do obsługi tempomatu słu-

żą przyciski na dole kierownicy. Komuni-

katy o działaniu urządzenia pojawiają się 

Amplituda Amplituda wysiłkuwysiłku
Tempomat Scania Active Prediction ma przewagę nad zwykłym. Lecz jak daleko ona sięga?

Przyspieszenie przed wzniesieniem, spowolnienie przed szczytem i swobodne rozpędzenie 
na zjeździe. Tak prowadzi dobry kierowca i przewidujący tempomat Scanii.
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na wielofunkcyjnym ekranie pośrodku 

„zegarów”. Można je również wprowadzić 

do górnego paska „ulubionych”. Kierowca 

ustawia prędkość podróżną. Staje się ona 

widoczna na wyświetlaczu. Zielona kreska 

u góry obrazuje zakres prędkości, w jakich 

będzie działał tempomat. Na podane war-

tości graniczne kierowca nie ma wpływu. 

Active Prediction zwiększa prędkość przed 

wzniesieniem maksymalnie o 4%, a przed 

spadkiem może ją ograniczyć najwyżej 

o 8%. Aby zapewnić odpowiedni margines 

wzrostu prędkości przed rozpoczęciem 

wjazdu na wzniesienie, Scania zaleca usta-

wienie prędkości zjazdowej dla zwalniacza 

na wartość większą co najmniej o 4 km/h 

od prędkości podróżnej zaprogramowanej 

dla tempomatu. System jest aktywny, gdy 

pojazd przekroczy 60 km/h. Działanie Ac-

tive Prediction jest sygnalizowane przez 

zielone „E” pojawiające się przy ikonie 

oznaczającej na ekranie prędkościomierz. 

Jeśli kreska z zakresem prędkości jest 

szara, oznacza to, że Scania Communica-

tor nie posiada mapy danego terenu i Ac-

tive Prediction będzie pracował jak zwykły 

tempomat.

Adaptive Cruise Control (ACC), utrzy-

mujący zadaną, bezpieczną odległość od 

pojazdu na przedzie, ma pierwszeństwo 

przed Active Prediction. Wyhamowuje 

ciężarówkę zawsze, gdy znajdzie się ona za 

blisko samochodu przed nią. Gdy zagro-

żenie minie, Active Prediction wraca do 

działania. 

Z zapasem i gorliwie

Żeby wypróbować cały wachlarz zacho-

wań tempomatu, należy ustawić prędkość 

poniżej tej, jaką wyznacza ogranicznik. 

Wówczas kierowca stwarza tempomatowi 

możliwość przyspieszenia przed podjaz-

dem. 

Jadąc 85 km/h po niemieckiej autostra-

dzie, należy się do wolniejszych uczest-

ników ruchu, także wśród ciężarówek. 

Dodatkowo spowalnianie przed szczytem 

wzniesienia powodowało, że rzadko trzeba 

było opuszczać prawy pas. Niewiele zmie-

niało rozpędzanie się na zjeździe. Jednak 

obserwując wskaźnik chwilowego zuży-

cia paliwa, można było zorientować się 

w osiąganych korzyściach. 

Tempomat nie ma wpływu na zmianę 

biegów. Przy pracy posługuje się regula-

cją momentu obrotowego i w ten sposób, 

pośrednio może wpływać na pracę skrzy-

ni biegów. Być może dlatego, w przeci-

wieństwie do najczęściej występującej 

„ekonomicznej” taktyki, skrzynia chętnie 

redukowała przełożenie, chociaż wydawa-

ło się, że ciężarówka powinna bez trudu 

osiągnąć szczyt wzniesienia na aktualnym 

biegu. Takie redukcje na kilka metrów 

przed szczytem mogą nieco poirytować 

doświadczonych kierowców.

Ciekawą funkcją, jaka pojawiła się 

w tempomacie, jest możliwość chwilowe-

go wyłączenia ogranicznika zjazdowego. 

Dawniej, gdy kierowca chciał na zjeździe 

chwilowo rozpędzić pojazd ponad zadaną 

wartość (by np. wjechać na kolejną górkę 

rozpędem), musiał wyłączyć tempomat. 

Teraz wystarczy na zjeździe lekko „klik-

nąć” pedałem gazu, a system zdezaktywuje 

zjazdowy ogranicznik prędkości i pozwoli 

na nabranie rozpędu, ale później sam po-

wróci do ustawionej na tempomacie pręd-

kości. 

Dla kierowcy jazda z Active Prediction 

jest relaksująca. Wystarczy trzymać kie-

rownicę. O ile tylko mapa obejmuje dany 

teren, można polegać na elektronice. Ana-

logiczny system Volvo musi „nauczyć się” 

drogi, zatem na nowej trasie nie zda się na 

wiele. Scania ją „zna” już przy pierwszym 

przejeździe. Oba urządzenia są potencjal-

nie rozwojowe, ale na razie Active Predic-

tion wydaje się mieć przewagę. Przynaj-

mniej na terenach objętych mapami. ▐

Michał Kij, Mirosław Ganiec
Fot. M. Kij

Olof Larsson, inżynier rozwoju w Scania

Scania Active Prediction działa na podstawie map wgranych do Scania 
Communicator. Nie obejmują one jeszcze wszystkich krajów europej-
skich. Polska dołączy wiosną 2013 roku. 
Mapy są dokładne. W Europie Zachodniej obejmują praktycznie wszyst-
kie autostrady, drogi krajowe oraz inne typy dróg, po których mogą po-
ruszać się samochody ciężarowe. Mapy podlegają ciągłej aktualizacji. 
Już niedługo najnowsze wersje będzie można wgrać w autoryzowanym 
serwisie. 
W porównaniu z wcześniejszym systemem Scania Ecocruise, który te-
stowaliśmy, Active Prediction jest bardziej elastyczny. Ecocruise „do-
wiadywał” się o wzniesieniu dopiero, gdy pojazd na nie wjechał. Działał 

na podstawie algorytmu, który przewidywał, że po wzniesieniu będzie zjazd, a po spadku 
podjazd. Active Prediction ma dokładne informacje o faktycznym przebiegu drogi i reaguje 
z wyprzedzeniem, zupełnie jak doświadczony kierowca dobrze znający trasę. 
Nowy tempomat najlepiej sprawdza się na drogach pofałdowanych, z podjazdami o umiarko-
wanym nachyleniu. W górach częściowo traci przewagę. Lecz na prawa fizyki nie ma rady. 

Podstawowe dane techniczne testowanych ciągników

  Scania G440 LA4×2 Scania R480 LA4×2 Scania R560 LA4×2
  MNA Euro 6 MNA Euro 6 MNA Euro 5
Dmc (t) 19 19 19
Masa własna (t) 7,35 7,61 7,60
Rozstaw osi (mm) 3700 3700 3700
Typ silnika DC13 109 DC13 110 DC16 18
Liczba i układ cylindrów R6 R6 V8
Pojemność (dm3) 12,7 12,7 15,6
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) 440/324/1900 480/353/1900 560/412/1900
Maksymalny moment obr.  2300/1000÷1300 2500/1000÷1300 2700/1000÷1400
(Nm/obr/min) 
Skrzynia biegów GRS905R 12+2 GRS905R 12+2 GRS905R 12+2
  z Opticruise z Opticruise z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej 2,59:1 2,59:1 2,59:1

„Przewidujący tempomat” Scanii przynosi najwięcej korzyści 
na drodze, gdzie wzniesienia i spadki są raczej łagodne, czyli 
w typowych warunkach panujących na autostradach.

O działaniu Active Prediction 
informuje zielone „E” na ekranie 
przed kierowcą.

www.truck-van.pl
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F rancuski koncern od wielu lat bar-

dzo mocno angażuje się w zagad-

nienia związane z redukcją zużycia 

paliwa, oferując rozbudowany program 

szkoleń, system komputerowy monitoru-

jący eksploatację fl oty i pracę kierowców, 

a przede wszystkim pojazdy wyposażone 

w zaawansowane rozwiązania technicz-

ne. Sztandarowym produktem zapew-

niającym maksymalne oszczędności jest 

Renault Premium, który można zamówić 

w kompletacji Optifuel. 

Bez oporów

Fabrycznym wyposażeniem Renault 

Premium Optifuel jest pakiet Optiroll, 

stosowany z silnikiem DXi11 i zautoma-

tyzowaną skrzynią biegów Optidriver+. 

Obejmuje on funkcję Optiroll, regulator 

prędkości Soft  Cruise Control i blokadę 

trybu Power. Działanie funkcji Optiroll 

polega na przełączaniu skrzyni biegów 

Optidriver+ do położenia neutralnego, co 

umożliwia optymalne wykorzystanie bez-

władności pojazdu. Oczywiście nie chodzi 

o to, by przy każdorazowym zdjęciu nogi 

z „gazu” skrzynia odłączała napęd. Optiroll 

interweniuje tylko wtedy, gdy na niewiel-

kim zjeździe pozostawienie załączonego 

napędu powodowałoby utratę prędkości 

w wyniku momentu hamującego silnika. 

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to układ 

ponownie „zepnie” napęd, gdy prędkość 

spadnie o 3 lub wzrośnie o 7 km/h w sto-

sunku do wartości ustawionej na tempo-

macie. Jednocześnie kierowca ma cały czas 

pełną kontrolę nad pojazdem, bo jakakol-

wiek ingerencja z jego strony (naciśnięcie 

pedału przyspieszenia, hamulca bądź uru-

chomienie zwalniacza) powoduje natych-

Cenna każda Cenna każda kroplakropla
Wśród najważniejszych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego są wydatki 
ponoszone na paliwo. Jak je ograniczać? Renault Trucks ma na to sposób.

Liczba pokręteł i przycisków na tablicy 
rozdzielczej jest ograniczona do minimum, 
ułatwiając obsługę pojazdu. Liczne półki, 
kieszenie i zagłębienia na napoje sprzyjają 
utrzymaniu porządku.

Zautomatyzowana skrzynia Optidriver+ 
w typowych warunkach drogowych 
nie wymaga ingerencji kierowcy, dzięki 
czemu może być on maksymalnie 
skupiony na obserwacji drogi.

www.truck-van.pl
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miastowe załączenie układu napędowego. 

Rozwiązanie to jest bardzo przydatne i ła-

two z niego korzystać. Pozwala na jeszcze 

lepsze dostosowanie pracy samochodu do 

warunków panujących na drodze. 

Soft  Cruise Control to tzw. „miękki tem-

pomat”. Klasyczny układ tego typu dąży 

do utrzymania za wszelką cenę prędkości 

zaprogramowanej przez kierowcę, stąd 

wynika zasada, by z niego nie korzystać 

podczas jazdy w terenie górzystym. Soft  

Cruise Control działa inaczej, bo napoty-

kając zwiększone opory ruchu (jako efekt 

wjazdu na wzniesienie), samoczynnie ob-

niża prędkość jazdy o 2-3 km/h. Zapobiega 

to podawaniu maksymalnej dawki paliwa, 

ale jeśli obciążenie silnika nie zmniejszy 

się, bo np. wzniesie-

nie okaże się strome 

i długie, wówczas układ 

sterujący będzie dążył 

do utrzymania obniżo-

nej prędkości. Można 

go więc stosować tylko 

na lekko pagórkowatym 

terenie, co pokrywa się 

z wykorzystaniem funk-

cji Optiroll.

W standardowej kom-

pletacji Renault Premium 

ze skrzynią Optidriver+ 

kierowca ma do dyspozy-

cji tryb Power (tzw. kick 

down). Jego działanie po-

lega na tym, że pokonując 

wyczuwalny opór pedału „gazu” i wciśnię-

ciu go do podłogi, następuje redukcja biegu 

i jego ponowna zmiana przy prędkości ob-

rotowej silnika znacznie wykraczającej poza 

zielone (ekonomiczne) pole obrotomierza. 

W pakiecie Optiroll tryb Power jest usunięty 

z oprogramowania przekładni, by nie skła-

niać kierowcy do zbyt dynamicznej jazdy, a 

tym samym nie tracić paliwa zaoszczędzone-

go przez pozostałe rozwiązania.

Wymierne korzyści

Zdaniem producenta pakiet Optiroll 

może przyczynić się do ograniczenia zu-

życia paliwa w ruchu dalekobieżnym o ok. 

1%. Niby to niewiele, ale biorąc pod uwa-

gę jeszcze inne rozwiązania wchodzące 

w skład kompletacji Optifuel, można spo-

dziewać się kolejnych oszczędności, które 

łatwo zauważyć. W testowym zestawie 

obciążonym do masy całkowitej 40 t, na-

pędzanym 430-konnym silnikiem DXi11, 

bez większych problemów można było 

osiągnąć na autostradzie średnie zużycie 

paliwa z „dwójką” z przodu. Z dość „szyb-

kim” tylnym mostem o przełożeniu 2,64 

przy prędkości 90 km/h wskazówka obro-

tomierza zatrzymuje się na 1350 obr/min, 

a więc daleko od końca zielonego pola za-

znaczonego przy 1500 obr/min. Skrzynia 

Optidriver+ optymalnie dobiera biegi do 

panujących warunków drogowych, co eli-

minuje ingerencję kierowcy. Moc 430 KM 

i maksymalny moment 2040 Nm dostęp-

ny już od 950 obr/min sprawiają, że takie 

Premium nawet pod obciążeniem nie jest 

„zawalidrogą” i pozwala na bardzo spraw-

ną jazdę. Odpowiednio do wysokich osią-

gów zastosowano bardzo skuteczny układ 

hamulcowy, obejmujący m.in. zwalniacz 

hydrauliczny Voith R 115 o mocy 500 kW, 

zapewniający moment hamujący na ko-

łach równy 3200 Nm. Urządzenie jest ste-

rowane za pomocą 5-stopniowej dźwigni 

i pozwala wręcz na całkowite zatrzymanie 

pojazdu. Przydaje się zatem nie tylko pod-

czas jazdy w terenie górzystym, ale nawet 

w ruchu miejskim, ograniczając koniecz-

ność używania hamulców zasadniczych 

tylko do ostatniej fazy hamowania bądź 

sytuacji awaryjnych.

Opisując Premium, nie sposób pominąć 

kabiny, która również jest bardzo moc-

nym punktem francuskiego długodystan-

sowca. Zapewnia znakomitą widoczność 

i łatwość obsługi wszystkich przyrządów. 

Podczas wielodniowych tras łatwo docenić 

pojemne schowki i wygodną dolną leżan-

kę, która jest odpowiednio szeroka i gruba.

W czasach, gdy ceny paliwa rosną 

w nieskończoność, rozwiązania zapewnia-

jące obniżenie jego zużycia są szczególnie 

cenne. Klient Renault Trucks może być 

pod tym względem bardzo usatysfakcjo-

nowany. Dopracowany technicznie pojazd 

i różnorodne wsparcie ze strony koncernu 

mają ogromne znaczenie dla rentowności 

współczesnej fi rmy transportowej. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Renault Premium 430.19 T Euro 5

Dmc (t) ....................................................................................18
Masa własna (t) .................................................................7,267
Rozstaw osi (mm) ...............................................................3900
Typ silnika .........................................................................DXi11
Liczba i układ cylindrów .........................................................R6
Pojemność (dm3) .................................................................10,8 
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ................................430/316/1800
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ......................2040/950÷1400
Skrzynia biegów.................... zrobotyzowana Opridriver+, 12+3
Przełożenie przekładni głównej ........................................2,64:1
Przeglądy
 Silnik .............................................................. 80 tys. km/2 lata
 Skrzynia biegów ........................Optidriver+: 400 tys. km/3 lata
 Tylny most .................................................... 400 tys. km/3 lata
Gwarancja ..............  1 rok na całość, 2 lata na układ napędowy 
  .............. (pierwszy rok bez limitu km, w drugim do 300 tys. km)

Szerokie stopnie wejściowe mają 
postać kratownic z zabezpieczeniem 
przeciwpoślizgowym, zapewniając pewne 
podparcie bez względu na warunki 
atmosferyczne.

Skrzynia biegów Optidriver+ zmienia 
biegi tak samo dobrze, jak najbardziej 
doświadczony kierowca. Gwarantuje nie 
tylko niskie spalanie, ale również mniejsze 
zużycie sprzęgła.

Taka leżanka powinna zaspokoić 
potrzeby najbardziej wymagających 
kierowców. Dzięki odpowiedniej 
szerokości i grubości zapewnia komfort 
domowego łóżka.
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Jest Pan w Polsce od ośmiu lat. Jak 

w tym czasie zmieniły się pojazdy, przed-

siębiorcy transportowi i kierowcy?

Przez te lata zaszły w Polsce spore zmiany. 

Obecnie fl oty mają nowsze pojazdy. Polski 

przewoźnik międzynarodowy jest dzisiaj 

bardzo dobrze postrzegany na Zachodzie. 

Znany jest z punktualności i wykonywa-

nia usług na wysokim poziomie, kojarzy się 

z nowoczesnością i solidnością.

Dość ciekawe są zmiany, jakie zaszły w pol-

skim kierowcy. Przez pierwsze trzy lata mojej 

pracy tutaj, obserwowałem w tym zawodzie 

pewną stabilizację. Później, tak gdzieś w 2007 r.,

kierowcy zaczęli wyjeżdżać do pracy za gra-

nicę. Byli tam trochę gorzej traktowani, ale 

zarabiali stosunkowo więcej. Na dłuższą metę 

takie życie okazało się bardzo ciężkie. Wytrzy-

mali do 2008 r. Kiedy całą Europę opanował 

kryzys, wrócili do kraju. Oczywiście emigro-

wali za pracą najlepsi. W kraju zostali ci słabsi 

i nowicjusze. Żeby pracować w tym zawodzie, 

wystarczyło mieć prawo jazdy. Przewoźnicy 

nie mieli wyboru, więc jakość pracy kierow-

ców w Polsce w latach 2007-2008 nie była na 

najwyższym poziomie.

Wszystko się zmieniło w 2009 i 2010 r. 

Kierowcy wrócili z emigracji i rynek się oczy-

ścił. Przewoźnicy już nie narzekają, kierowcy 

są coraz lepsi. Kierowca samochodu ciężaro-

wego jest teraz uczciwy i zaradny. Kto dzisiaj 

jeździ do Rosji? Polacy!

A klienci? Są teraz bardziej wymagający?

Kiedyś najważniejsza była cena zakupu. 

Teraz też ma duże znaczenie, szczególnie dla 

starszego pokolenia. Młodszych klientów na-

tomiast można przekonać, że cena na wstę-

pie nie jest najistotniejsza. Liczą się koszty 

eksploatacji. I to trzeba policzyć. Niska cena 

zakupu może być zwodnicza. Można kupić 

pojazd taniej, ale w sumie z wydatkami po-

niesionymi na eksploatację będzie on nas 

kosztował dużo więcej.

Przewoźnicy zaczęli zwracać uwagę na 

koszty eksploatacji?

Bardzo. Szczególnie ważne jest spalanie. 

Liczą każdą kroplę. My to obserwujemy 

na podstawie sprzedaży naszego systemu 

Dynafl eet, dzięki któremu można, między 

innymi, łatwo sprawdzić, ile dany pojazd 

zużywa paliwa. 

Młode pokolenie polskich przewoźników 

to już są menedżerowie, starsze to kierowcy. 

To jest ta zmiana. Nie ma już „wolnej amery-

kanki”. Teraz zakupy są bardziej przemyślane.

Rynek pojazdów ciężarowych w Polsce 

kurczy się. W ciągu pierwszych 9 mie-

sięcy tego roku Volvo również odnoto-

wało spadki, we wszystkich segmentach 

poniżej rynku. Co się stało? Lata 2010 

Zrobiłem dobrą robotę!
Osiem lat w Polsce. Tom Jörning, dyrektor zarządzający 
Volvo Trucks, Region Europy Centralno-Wschodniej, 
mówi o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Komentuje zmiany na rynku pojazdów ciężarowych i wróży 
bardzo dobre przyjęcie nowemu FH. Opowiada też o życiu 
i pracy w naszym kraju.
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i 2011 były bardzo dobre dla pojazdów 

Volvo, skąd ten kolejny zwrot? 

Właśnie wprowadziliśmy na rynek nowy 

pojazd Volvo FH. Musimy więc trzymać 

ceny na odpowiednim poziomie. A jak jest 

się upartym i nie chce się zejść z ceny, to po-

pyt się kurczy. My nie poszliśmy w tym roku 

na wojnę cenową i powtórzyła się sytuacja 

z 2009 r., kiedy nasz udział w sprzedaży po-

jazdów ciężarowych, podobnie jak w tym 

roku, się zmniejszył.

Czy końcówka roku może jeszcze przy-

nieść jakieś spektakularne zmiany w tej 

kwestii?

Nie przypuszczam. Może jakieś małe wah-

nięcia. Ale wiele już się nie zmieni.

Czy w takim razie liczycie państwo na 

większą sprzedaż w przyszłym roku po 

wprowadzeniu na rynek nowego mode-

lu FH?

To zależy, jeżeli Niemcy wprowadzą wyż-

sze opłaty za myto dla pojazdów spełnia-

jących Euro 5 i będą droższe od Euro 6, to 

w 2013 roku może być ciekawie. Generalnie, 

liczymy oczywiście na sprzedaż nowego mo-

delu, ale jednocześnie myślę, że w przyszłym 

roku nadal dużą popularnością będzie cieszył 

się, głównie ze względu na niższą cenę, do-

tychczasowy model. 

Co pana zdaniem wpłynęło w tym roku 

na ochłodzenie rynku?

Wystarczy przeczytać gazety. W Europie 

jest kryzys. Najgorzej jest w Portugalii, Hisz-

panii, we Włoszech, Grecji, Bułgarii, krajach 

byłej Jugosławii, Rumunii i na Węgrzech. Na 

polski rynek wpłynęły też problemy, które 

mieli nasi przewoźnicy na granicy z Rosją. 

Teraz sytuacja się unormowała. Transport 

ruszył, ale przez około 3 miesiące nic się tam 

nie działo. Volvo cieszy się popularnością 

wśród przewoźników obsługujących kierun-

ki wschodnie i to też mogło mieć wpływ na 

spadek sprzedaży naszych pojazdów.

Czy zgodnie z przewidywaniami w ro-

ku 2013 sprzedaż napędzi chęć sko-

rzystania z okazji zakupu samochodu 

spełniającego normę Euro 5, czy może 

pana zdaniem nie będzie to miało 

znaczenia lub nawet to nie pomoże 

w nakręceniu koniunktury?

To zależy. Myślę, że jeżeli Niemcy nie 

zmienią zasad pobierania myta i nie ustalą 

preferencyjnej stawki dla Euro 6, czyli nie 

będzie uzasadnienia dla kupna droższego 

pojazdu z silnikiem Euro 6, to przewoźnicy 

do ostatniego dnia będą kupować samo-

chody ciężarowe z Euro 5. Może być nawet 

tak, że niektórzy producenci kupią i zareje-

strują pojazdy spełniające Euro 5, żeby móc 

je oferować jeszcze w 2014 r. Nie liczę jed-

nak na znaczący wzrost sprzedaży w 2013 r. 

w związku z wejściem w życie w 2014 r. no-

wej normy emisji spalin.

Jakie nadzieje Volvo pokłada w nowym 

FH? Czy to ma być właśnie karta prze-

targowa w walce rynkowej?

Jak znam inżynierów Volvo, to jestem pew-

ny, że będzie to dobry samochód. Oczywiście 

na początku, każdy nowy produkt musi się 

dotrzeć. Jednak nie mam wątpliwości, że bę-

dzie bardzo konkurencyjny. Dobrze wygląda 

i niewiele pali. Zawsze naszym problemem 

była mała kabina – teraz ten problem znik-

nął. To jest bardzo dobry pojazd i łatwo się go 

prowadzi. Rynek na pewno to doceni.

Czy są już sygnały z rynku, jak nowe 

FH zostało przyjęte? Klienci chwalą czy 

krytykują?

Klientom bardzo się podoba nowy model. 

Zbieramy same pochlebne opinie.

Czy takie nowinki, jak niezależne 

przednie zawieszenie i dwusprzęgłowa, 

zautomatyzowana skrzynia biegów spo-

tkają się w Polsce z zainteresowaniem?

Oczywiście, co do tego jestem przekonany. 

Większy komfort prowadzenia i do 4% niż-

sze spalanie na pewno wielu przekona. Pro-

że producenci samochodów ciężarowych 

za mało informują ludzi o tym, jak ekolo-

giczne są pojazdy, które produkują. Prze-

ciętny człowiek nie wie, co to jest Euro 5, 

mimo że prawdopodobnie jego samochód 

osobowy też spełnia taką normę. Ważne 

jest, żeby ludziom uświadamiać, że pociąg 

niekoniecznie jest bardziej ekologiczną 

alternatywą. Samochód też jest już czysty. 

Oczywiście pociągi są elektryczne. Jednak 

warto sobie w tym miejscu zadać pytanie 

– ale skąd ten prąd? To jest nasz błąd – za 

mało robimy w tym kierunku, żeby uświa-

damiać takie rzeczy szerszej opinii społecz-

nej. Z drugiej strony kampanie prokolejowe 

fi nansowane są z podatków, a my musimy 

radzić sobie sami.

Jest nowe FH, co będzie następne?

Nie wiem. Można się domyśleć. Jak Euro 6 

ma wejść w życie w 2014 r., to do tego czasu 

musimy po kolei zmodernizować wszystkie 

modele.

Osiem lat w Polsce. Czy od początku 

planował pan tak długi pobyt w naszym 

kraju? 

Nie, nie było to planowane. Ale muszę 

powiedzieć, że zrobiłem tutaj dobrą robotę. 

Volvo jest mocne we wschodn iej Europie. 

Jak zaczynałem, to wyglądało to dużo go-

» Myślę, że pojazd w przyszłości będzie 
bardziej eksploatowany niż samolot «

blemem może być wyższa cena, którą trzeba 

będzie zapłacić za pojazd w nie wyposażony, 

ale jeżeli ktoś sobie obliczy różnicę w kosz-

tach eksploatacji, to się przekona, że taka in-

westycja szybko mu się zwróci.

Postęp w konstrukcji ciężarówek po-

legał od kilkunastu lat głównie na do-

stosowywaniu się do coraz ostrzejszych 

norm emisji spalin. Teraz coraz więk-

szy nacisk jest kładziony na ekonomię 

i bezpieczeństwo. Co dalej? W jakim 

kierunku będą zmierzać konstruktorzy 

w najbliższej przyszłości? Nad czym te-

raz pracują?

Myślę, że pojazd w przyszłości będzie 

bardziej eksploatowany niż samolot. Będzie 

tylko zjeżdżał na przeglądy. Poza tym będzie 

w ciągłym ruchu. Dzisiaj średnio w roku sa-

mochód ciężarowy przejeżdża 160 tys. km, 

a powinien 400 tys. Samochód nie może 

być przypisany tylko do jednego kierowcy. 

Powinny wejść inne systemy pracy. Drugą 

ważną rzeczą jest diagnostyka. Pojazdy są tak 

bardzo drogie, że nie powinny stać.

Oczywiście kolejny etap w rozwoju 

to Euro 7, już się o tym mówi. Uważam, 

rzej. Teraz nasz region bardzo dobrze pro-

speruje. 

Jak tu się pracuje, mieszka, żyje?

Świetnie. W Polsce trzeba być zdrowym 

i bogatym, wtedy jest tu bardzo dobrze 

(śmiech). Ja znałem Polskę jeszcze sprzed 

zmian systemowych i wtedy chyba bym się 

tu nie przeniósł. Teraz jest tu zupełnie ina-

czej. Wszystko się rozwija, rozkwita. Można 

tu normalnie żyć.

Jak się pracuje z Polakami?

Dobrze, ale ja nigdy nie miałem problemu. 

Pracowałem już we Francji, w Niemczech, 

w Iraku, w Iranie. Zawsze się dogadywałem. 

A Polacy są bardzo dobrymi pracownikami. 

Jeżeli jasno komunikuje się swoje oczekiwania, 

można liczyć na dobre rezultaty. Doskwiera mi 

tutaj tylko jedno – dojazd do pracy. Warszawa 

jest ciągle zakorkowana. Ale i to się poprawi. 

Cały czas trwają prace w tym kierunku.

Dziękuję za rozmowę. ▐

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka
Fot. Volvo
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Mały opór powietrza 

i niska masa. Tak wy-

gląda ekologia w wy-

konaniu czołowych fi rm na-

czepowych. Wśród premier 

była również jedna z Polski. 

Także, poniekąd, aerodyna-

miczna. 

Przyszłość wciąga

Najbardziej zaawansowane 

naczepy nie wystąpiły same. 

I słusznie, ponieważ ważnym 

aspektem transportu przyszło-

ści jest jak najdalej idąca inte-

gracja poszczególnych elemen-

tów zestawu. 

Bliższy obecnym realiom był 

Actros z dopracowaną aero-

dynamicznie naczepą-chłod-

nią Schmitz. Współczynnik 

oporu powietrza tego zestawu 

jest o około 18% niższy niż 

namicznej naczepy AeroLiner. 

Efektowny pojazd wydaje się 

niemal całkowicie zrośnięty 

w jedno i całym swoim kształ-

tem naśladuje „łezkę”. Z przo-

du i z tyłu wyraźnie się zwęża. 

Współczynnik oporu powie-

trza Cx wynosi dla tego zesta-

wu zaledwie 0,3, czyli tyle, ile 

w dopracowanym aerodyna-

micznie aucie osobowym. 

Jak podaje dr Frank Albers, 

szef dziełu sprzedaży i mar-

ketingu w Krone, pomimo 

opływowej formy naczepa jest 

praktyczna. Pasuje do obecnie 

stosowanych ramp i można ją 

bezpiecznie ładować np. wóz-

kiem widłowym. 

Naturalnie głównym powo-

dem, dla którego pojawiły się 

te zestawy jest redukcja zu-

życia paliwa. Obecny Actros 

z naczepą Schmitz pozwala 

Lotem strzały
Zmniejszenie oporu aerodynamicznego staje się coraz ważniejsze 
i producenci naczep mają w tej sprawie dużo do powiedzenia. Najbardziej efektowne 
premiery targów IAA były gładkie jak lustro.

Actros i Aerotrailer. Naczepa jest praktycznie standardową chłodnią firmy Schmitz, dopracowaną aerodynamicznie. Skrzydła z tyłu 
składają się i umożliwiają otwarcie drzwi o kąt 245o. Oszczędność na paliwie w porównaniu z typowym zestawem to około 4,5%. 

tylnej partii pojazdu od spodu, 

pełna zabudowa przestrzeni na 

dole z zasłonięciem wnęk kół 

włącznie oraz – w przypadku 

zestawu – maksymalne zbliże-

nie naczepy i ciągnika. 

Własności manewrowe 

oraz kąt zejścia są takie, jak 

w standardowym zestawie. 

Na postoju elektryczne si-

łowniki automatycznie skła-

dają „skrzydła” i przytulają je 

do drzwi. W tym położeniu 

możliwe jest otwieranie drzwi 

o kąt maksymalnie 245°. 

MAN z pomocą fi rmy Kro-

ne zmaterializował „bananowy 

zestaw”, który dwa lata temu 

pokazał w całości tylko jako 

wizję komputerową. Przed-

stawiony wtedy, pełnowymia-

rowy model opływowego cią-

gnika Concept S dostał w tym 

roku „parę” w postaci aerody-

zwykłego. Mercedes ekspo-

nował również jego mniejszy 

odpowiednik w postaci opły-

wowego podwozia, w którym 

dość dokładnie zespolono za-

budowę z kabiną za pomocą 

owiewek. Pryncypia obu kon-

strukcji były te same i bazowa-

ły na doświadczeniu zdobytym 

podczas prac nad projektem 

Aerotrailer, który w postaci 

założeń i szkiców został za-

prezentowany po raz pierwszy 

pod koniec 2011 roku (patrz: 

T&V 12/2011). Jego zasadni-

czym elementem są „ogony” 

z tyłu zabudowy lub naczepy. 

Umieszczono je po bokach 

i u góry. Choć są bardzo krót-

kie, mają dawać podobny efekt, 

jak doskonała aerodynamicz-

nie, zwężająca się „kroplowa” 

końcówka nadwozia. Widocz-

ne jest również wygładzenie 
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zaoszczędzić do 4,5%, a przy-

szłościowy zestaw MAN-a 

i Krone – nawet 25% oleju na-

pędowego. 

Rzeczywistość 
domaga się

Choć nie w tak dużym za-

kresie, na targach pojawiło się 

wiele naczep poprawionych 

aerodynamicznie. Najczęściej 

poprzez zamontowanie bocz-

nych osłon na wysokości kół. 

Jednak producenci naczep pra-

cują nad efektywnością trans-

portu na różne sposoby. 

Firma Krone została wyróż-

niona nagrodą „Trailer Innova-

tion Award 2013” za prototyp 

Cool Liner „rEneregy” wyposa-

żony w hamulce, które odzysku-

ją energię hamowania, podobnie

jak w samochodach hybrydo-

wych. Jest ona gromadzona 

w bateriach i może być wykorzy-

stywana np. jako pomocnicze 

źródło zasilania agregatu. 

W ramach promocji zesta-

wów o długości 25,25 m Kro-

ne przedstawiło kolejny wa-

riant: B-Double. Składa się on 

z ciągnika oraz dwóch naczep, 

z których druga jest sprzęgnię-

ta z siodłem umocowanym 

do pierwszej. Do zbudowania 

tego zestawu konstruktorzy 

znów użyli standardowych 

niemal elementów. Na pierw-

Fliegl nie zaniedbuje innowacji. Oferuje między innymi szereg długich 
zestawów typu Eurocombi. Oto fragment najbardziej typowego: wózek 
dolly ze standardową naczepą.

Naczepa furgonowa Schmitz ze składaną ścianą boczną. 
Szybkość załadunku jest dziś ważnym tematem w biurach 
konstrukcyjnych.
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Największy, polski produ-

cent Wielton robi kolejne po-

dejście do rynku chłodni. Efekt 

można było po raz pierwszy 

zobaczyć w Hanowerze. Nowa 

naczepa powstała przy współ-

pracy z zakładem fi rmy Aluvan 

(Th e European Van Company) 

w Końskich, który specjali-

zuje się w produkcji paneli 

i zabudów z poszyciem z alu-

minium lub tworzyw sztucz-

nych. Wielton wybrał ściany 

wykonane z laminatu polie-

strowo-szklanego, wypełnione 

pianką poliuretanową. Przednia 

jest zabezpieczona od wewnątrz 

płytą stalową, która chroni pa-

rownik i poprawia cyrkulację 

powietrza. Wiele uwagi poświę-

cono uszczelnieniu nadwozia 

i likwidacji mostków ciepl-

nych. Naczepa ma pełną ramę, 

w przedniej części wpuszczoną 

w podłogę. Mimo to konstruk-

torzy zredukowali masę pojaz-

du na tyle, że uzyskali dodatko-

we 500 kg ładowności. 

Wschodni wiatr

Na targach rzucały się 

w oczy poustawiane w wielu 

miejscach, czarno-zielone na-

czepy Burg Silvergreen. Jest to 

młoda fi rma, która powstała 

w 2010 r. w wyniku porozu-

mienia join venture zawarte-

go przez Petera van der Burga 

i chińską fi rmę China Interna-

tional Marine Containers Gro-

up Ltd. (CIMC). Udziały part-

nerów wynoszą odpowiednio 

20 i 80%. Nazwa fi rmy stresz-

cza jej fi lozofi ę: silver – to suk-

ces klientów, green – ekologia. 

Producent wchodzi na ry-

nek od razu z kompletną ofer-

tą, która obejmuje naczepy 

kurtynowe, chłodnie, przycze-

wspomnieć, że Kögel otrzymał 

jedną z nich właśnie za pneu-

matyczny system odpinania 

i zamykania kurtyny. Rozpię-

cie i zsunięcie kurtyny zajmuje 

jedynie 36 sekund, a zasunięcie 

i zapięcie – mniej niż 30 se-

kund. Ozdobą stoiska była 

nowa chłodnia stalowa Kögel 

Cool-PurFerro. Jest wytrzy-

mała, zapewnia bardzo dobrą 

izolację, a system mocowania 

ładunku umożliwia bezpiecz-

ny transport towarów niety-

powych dla chłodni, np. bel 

papieru, przez co zestaw unika 

pustych przebiegów. 

Pomysłowym i praktycznym 

pojazdem była naczepa Kögel 

z pakietem butli zawierających 

CNG, dzięki któremu ciągnik 

na sprężony gaz ziemny może 

dorównać zasięgiem zwykłe-

mu, napędzanemu przez silnik 

wysokoprężny. 

szej naczepie jest przewożone 

typowe nadwozie wymienne. 

Schmitz-Cargobull dostał 

swoją nagrodę „Trailer Inno-

vation 2013” za system telema-

tyczny „Fleet4You”. Jego głów-

nym zadaniem jest kontrola 

nad kosztami serwisowymi, 

które można wygodnie i pre-

cyzyjnie oszacować dla całej 

fl oty lub pojedynczego pojaz-

du. Odnotowywane są również 

nieprzewidziane zdarzenia. 

Interesujące były propozy-

cje Schmitza ułatwiające za-

ładunek: naczepa S.CS Mega 

z kurtyną „Speed Curtain”, 

którą można otworzyć w cią-

gu 35 sekund oraz furgon 

S.KO Express ze składaną 

w całości ścianą boczną, prze-

znaczony do przewozu 47 eu-

ropalet. 

Idąc tropem nagród „Tra-

iler Innovation 2013” pora 

Futurystyczny zestaw złożony z MAN-a Concept S i naczepy Krone. Ani wysokością, 
ani długością nie mieści się w obecnych przepisach, ale w teorii zapewnia spadek zuży-
cia paliwa o 25%. Ponadto ma bezpieczny, przeciwnajazdowy tył z ekranem wyświet-
lającym informacje, np. o korku przed ciężarówką i pasuje do przeciętnej rampy.

Premiera z Polski. Chłodnia firmy Wielton, opracowana 
we współpracy z zakładem Aluvan w Końskich. Wyróżnia 
się mocną budową, jednak projektantom udało się przy 
tym ograniczyć nieco masę własną pojazdu.

XTension-Truck firmy HMT Fahrzeugtechnik GmbH to propozycja dla tych, którym ciężko uniknąć 
pustych przebiegów. Gdy jest rozłożony, prezentuje się jak miniaturowy zestaw. Po złożeniu 
„naczepa” wsuwana jest na podwozie samochodu, który ma wtedy dwie osie i masę całkowitą 3,5 t.

Za pneumatyczny system zapinania 
kurtyny firma Kögel otrzymała nagrodę 
„Trailer Innovation 2013”.
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py i nadwozia wymienne oraz 

naczepy podkontenerowe. Po-

nadto Burg Silvergreen propo-

nuje własne systemy mocowa-

nia ładunku. 

Niemieckie targi nie są może 

najlepszym miejscem, aby 

oglądać zabudowy iskrzące się 

oryginalnymi pomysłami, ale 

niektórzy z mniejszych produ-

centów mają się czym pochwa-

lić. Czasem chodzi nie tyle 

o rozwiązania, a szczególną ce-

chę z nich wynikającą. Firma 

Fliegl chwali się, że jej naczepy 

kurtynowe mają przeciętnie 

o 800 kg większą ładowność 

od konkurentów, a wyspecjali-

zowana naczepa do transportu 

kontenerów z chemikaliami 

Chemical Light jako jedyna na 

rynku ma masę własną poniżej 

3 t. W szerokiej palecie pro-

duktów są naczepy z ruchomą 

podłogą, a także „przelotowy” 

zestaw tandemowy, który moż-

na ładować w całości przez 

tylne drzwi przyczepy. Firma 

proponuje również szereg 

wariantów długich zestawów 

Eurocombi, od wydłużonych 

do 14,9 m naczep Extralong 

zaczynając, na B-Double koń-

cząc. 

Niemniej bogate, choć od-

mienne portfolio produktów 

ma Sommer. W tym roku 

skupił uwagę odwiedzających 

targi na mniejszych pojazdach, 

przeznaczonych do przewo-

zu delikatnych ładunków, 

np. przesyłek. Zaprezentował 

między innymi samochody 

dostawcze z zabudowami ku-

rierskimi, a także przyczepę 

z nadwoziem wymiennym, 

wyposażonym w rozbudowa-

ny systemem mocowania ła-

dunku. 

Wśród uniwersalnych za-

budów lekkich samochodów 

wyróżniał się XTension-Truck 

fi rmy HMT Fahrzeugtechnik 

GmbH. Jest to podwozie Iveco 

Daily z „szufl adą” na dwóch 

kółkach. Gdy spoczywa ona na 

samochodzie, pojazd ma masę 

całkowitą 3,5 t i może poru-

szać się z fabryczną prędkością 

maksymalną, przekraczającą 

160 km/h. Po wyciągnięciu 

zabudowy i oparciu jej o jezd-

nię powstaje zestaw o dmc 7 t, 

który musi przestrzegać „cię-

żarowych” ograniczeń. „Szu-

fl ada”, czyli ładownia może 

mieć postać skrzyni, wywrotki 

lub lawety. W pierwszym wy-

padku ładowność to 210 kg, 

gdy pojazd jest „złożony”, lub 

3710 kg, gdy jest rozłożony. 

Dla lawety wartości te wyno-

szą odpowiednio 500 i 4000 

kg. Długość podłogi lawety to 

5,1 m, a całego pojazdu 9,2 m. 

Nadwozie można przesuwać 

mechanicznie lub za pomocą 

opcjonalnego systemu elektro-

hydraulicznego. 

Poza najpopularniejszymi 

rodzajami naczep i zabudów, 

targi obfi towały w pojazdy 

specjalistyczne. Będziemy je 

systematycznie prezentować 

w kolejnych numerach nasze-

go miesięcznika. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Burg Silvergreen to nowa firma, w której 80% 
udziałów mają Chińczycy. Proponuje najpopularniejsze 
typy pojazdów, w tym kurtyny, chłodnie i naczepy 
podkontenerowe.

Sommer interesuje się rynkiem usług kurierskich. W tym roku przedstawił 
pojazdy przystosowane do przewozu delikatnej drobnicy. Lekka przyczepa 
ma nadwozie wyposażone w system mocowania ładunku, dający dużą 
elastyczność w jego zabezpieczaniu.
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Wbrew prognozom, rok 2011 nie do-

gonił pod względem sprzedaży na-

czep i przyczep roku 2008. Ostat-

nie dwa miesiące okazały się słabsze niż 

oczekiwano. Wieści o nadchodzącym ko-

lejnym kryzysie ostudziły zapał inwestorów. 

I w takiej atmosferze rozpoczął się 2012. 

Nie można jednak powiedzieć, że właśnie 

kończy się zły rok. Z pewnością był inny od 

poprzednich. Wiele się wydarzyło na ryn-

ku naczep i przyczep. Dla niektórych był to 

zdecydowanie gorszy rok, dla innych lepszy. 

„Rynek naczep w 2011 r. notował z miesią-

ca na miesiąc duże wzrosty sprzedaży i tak 

było również do końca III kwartału 2012. 

Jednak od listopada tego roku zauważamy 

stagnację. Jest to spowodowane zmniejszo-

nym popytem na rynku transportowym 

i wszechobecnie zapowiadanym w mediach 

kryzysem. Wielu klientów słysząc ciągle 

złe wiadomości, postanawia wstrzymać się 

z zakupami do początku przyszłego roku” 

– zauważa Tomasz Kujawa, członek zarzą-

du, dyr. handlowy w Pozkrone, przedstawi-

ciela marki Krone.

Do końca października najlepsze mie-

siące to w kolejności: marzec, październik 

i maj, najgorszy był sierpień.

Lekkie przetasowania

Swoją pozycję w tym roku umoc-

nił Kögel, Schwarzmüller i Kässbohrer. 

Czołówka jednak pozostała bez zmian. 

W ciągu pierwszych dziesięciu miesię-

cy najwięcej pojazdów sprzedał Schmitz 

Cargobull – 2573, co stanowi 26% rynku 

(o jeden punkt procentowy więcej niż przed 

rokiem i o 53 pojazdy mniej). Na drugim 

miejscu od lat jest Krone – 2186 pojazdów 

i 22% rynku (wzrost udziału o dwa punk-

ty procentowe i sprzedaży o 104 pojazdy). 

I oczywiście Wielton z 14-procentowym 

udziałem w rynku i sprzedażą na poziomie 

1410 sztuk (dwa punkty procentowe w dół 

i 296 pojazdów mniej). W sumie do końca 

października nabywców znalazło 9976 po-

jazdów, o 3,7% mniej niż przed rokiem. 

„W tym roku rynek odnotował znaczący 

spadek w sektorze budowlanym. Zakupy 

ZmianaZmiana  
miejscmiejsc

Rynek naczep i przyczep zawsze wzbudza wiele emocji. 
Rok 2012 już się kończy i można powiedzieć – nie był najgorszy!

Tomasz Kujawa, 
członek zarządu, 
dyr. handlowy w Pozkrone,
przedstawiciel marki Krone

„Wielu klientów słysząc ciągle 
złe wiadomości, postanawia 
wstrzymać się z zakupami do 
początku przyszłego roku”.

W tym roku plandeki zdecydowanie zdominowały rynek, zdobywając ponad 50% udział. Ta zmiana pozytywnie wpłynęła na pozycję 
firmy Schwarzmüller. Do końca października sprzedała w Polsce 296 naczep plandekowych, o 136 więcej niż przed rokiem, osiągając 
w tym segmencie 85% wzrost. To również jedna z nielicznych marek, która w tym roku sprzedała więcej pojazdów niż w 2011.
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realizowane przez przedsiębiorców były 

bardziej przemyślane, ważniejsza stała się 

jakość. Klienci zamawiają przyczepy i na-

czepy pod konkretnie wykonywaną pracę 

(specjalizacja, certyfi katy). Wzrosła rów-

nież sprzedaż naczep nowych w stosunku 

do używanych” – podkreśla Piotr Iwań-

ski, dyrektor handlowy, członek zarządu 

Schwarzmüller Polska. 

Jeżeli do końca roku rynek wzrośnie 

zgodnie z przewidywaniami do poziomu 

11 971 sztuk, spadek będzie wynosił 2,7%. 

To niewielka korekta. Można by rzec stabi-

lizacja, marzenie sprzed dwóch lat. „Patrząc 

na liczbę wyprodukowanych pojazdów 

(przez wszystkich producentów) rynek 

wzrastał, patrząc na liczbę sprzedanych 

przez nas pojazdów również widzimy, że 

słupki sprzedaży są wyższe niż w 2011 r. 

Po pierwsze więc wolumen sprzedażowy 

zwiększył się w porównaniu do 2011. Nie 

jest to jednak tak duża dynamika jak, po-

równując lata 2010 i 2011. Po drugie zmie-

niła się specyfi ka zakupów dokonywanych 

przez klientów. Przedsiębiorcy coraz śmie-

lej podpisują umowy – dotyczy to przede 

wszystkim dość dużych kontraktów. Do-

tychczas byli bardzo ostrożni, podejmu-

jąc decyzje o powiększaniu fl ot czy dużej 

jednorazowej wymianie swojego taboru. 

Świadczy to o pewnym okrzepnięciu rynku 

– klienci czują się pewniej i bezpieczniej, co 

pozwala im myśleć długofalowo i podejmo-

wać odważniejsze decyzje” – zauważa Ceza-

ry Lisowski, prezes fi rmy Zasław.

Rok kurtyny

Udziały rynkowe poszczególnych seg-

mentów uległy pewnym korektom. Od-

rodził się rynek naczep plandekowych, 

osłabł samowyładowczych. Proporcje za-

czynają się normalizować. 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2010 r.

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
inne

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
inne

35%

32%16%

17%

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2011 r.

43%

28%12%

17%

„Nastąpiły znaczne przetasowania 

co do segmentów rynku. Tak jak za-

kładałem w ubiegłym roku, zwięk-

szył się wolumen naczep plandeko-

wych (gdzie prym wiodą naczepy 

kurtynowe). No i oczywiście spadły 

wolumeny oraz udziały procentowe 

w rynku naczep wywrotek. Na prawie 

niezmiennym poziomie plasują się na-

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

To bardzo odpowiada zawodowym 
kierowcom z Europy. Obiecujemy.

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

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

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

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

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

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

5 ARGUMENTÓW ZA KRONE

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep do października 2012 r.

54%

16%13%

17%

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
inne

Źródło: Cepik Źródło: Cepik Źródło: Cepik
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czepy chłodnie” – podkreśla Piotr Ogro-

dowicz, dyrektor handlowy, Wielton SA. 

Polskie fi rmy transportowe zdominowa-

ły przewozy w Europie, co widać również 

w statystykach sprzedażowych. Naczepy 

plandekowe zdobyły większość rynku. 

W tym roku do końca października sprze-

dano ich 5383 sztuk (o 1021 więcej niż 

przed rokiem – wzrost o 23%), co stanowi 

54% rynku. Liderem niezmiennie pozostaje 

w tym segmencie Krone – 1824 sztuki, choć 

konkurencja nie odpuszcza. Schmitz dobrze 

wykorzystał moment, sprzedając w tym 

roku 939 plandek, o 62% więcej niż przed 

rokiem. Podobnie zawalczył Kögel – 1061 

takich pojazdów (wzrost o 63%). Wielton 

mimo że wprowadził na rynek nową kur-

tynówkę, utrzymał sprzedaż na podobnym 

poziomie jak przed rokiem. „Nowa naczepa 

została bardzo dobrze przyjęta przez rynek. 

Natomiast brak spektakularnego wzrostu 

sprzedaży można rozpatrywać w różnych 

obszarach. Nasz produkt nie jest najtańszy, 

a na rynku mamy obecnie wojnę cenową 

(część producentów oferuje tańsze kom-

ponenty). Wielton wyprodukował i sprze-

daje w tym momencie najwyższy standard. 

Klienci widząc naszą nową naczepę, nie 

chcą już starej wersji, a w nowej nie mieli-

śmy  jeszcze dostępnych wszystkich opcji, 

więc paradoksalnie sukces nowej oznaczał 

mniejszą sprzedaż kurtyn z powodu bra-

ku dostępności produktu. Dodatkowym 

czynnikiem ograniczającym sprzedaż 

w Polsce jest nie najkrótszy  czas oczekiwania 

na nowe naczepy – co czasami wykluczało  

nas jako fi rmę z części transakcji toczących 

się na rynku. W tym samym czasie nasi za-

chodni konkurenci mają wolne moce prze-

robowe, więc u nich termin oczekiwania na 

nową naczepę staje się jeszcze krótszy. Warto 

również zaznaczyć, że wyprodukowaliśmy 

tyle kurtyn, na ile pozwoliły nam moce pro-

dukcyjne – praktycznie w 100%. Więc więk-

sza sprzedaż nie byłaby możliwa. W tym 

roku do końca października w sumie sprze-

daliśmy o 200 naczep plandekowych więcej 

niż w analogicznym okresie 2011 r. Cały czas 

zwiększamy nasze moce, ale to proces długo-

trwały i nie jest możliwe skokowe podwoje-

nie np. produkcji w jednym segmencie” – za-

znacza Piotr Ogrodowicz. 

Z trochę innej perspektywy na rynek 

naczep patrzy przedstawiciel tureckiej 

marki Kässbohrer, gdzie w ofercie znajdu-

ją się nie tylko plandeki czy niskopodwo-

ziówki, ale również cysterny czy silosy. 

„Rok 2012 był szczególny, ponieważ ostat-

nie pięć lat było dalekie od normalności 

i stabilizacji. Zaobserwowaliśmy dwie po-

zornie sprzeczne ze sobą tendencje: wbrew 

oczekiwaniom, rynek wzrósł – szczególnie 

w ostatnich miesiącach roku, oraz nastąpił 

spory spadek cen i swego rodzaju wal-

ka cenowa pomiędzy dostawcami, która 

w normalnych okolicznościach jest raczej 

charakterystyczna dla malejącego rynku 

i walki o klienta” – zauważa Michał Rzo-

ska, dyrektor operacyjny Timex SA, gene-

ralnego importera marki Kässbohrer.

Na scenę coraz mocniej wkracza Kögel, 

który przeżywał ciężkie chwile podczas 

kryzysu w 2009 r. Upadł i podniósł się, teraz 

z roku na rok odnotowując coraz większą 

sprzedaż. Do października 2012 r. sprzedał 

w Polsce o 63% więcej plandek niż przez 

dziesięć miesięcy roku 2011. „Wpływ na ry-

nek naczep w 2012 r. miały kończące się in-

westycje drogowe. W związku z tym bardzo 

mocno spadła sprzedaż naczep samowyła-

dowczych, a wzrosła naczep kurtynowych. 

Firma Kögel przez taką zmianę tendencji 

rynkowej odnotowała znaczący wzrost 

sprzedaży naczep kurtynowych. Klienci już 

nie patrzą tylko na cenę, ale też na jakość. 

Obecnie trzech największych producentów 

naczep kurtynowych posiada ponad 65% 

udziału w rynku” – podkreśla Jacek Portal-

ski, wiceprezes fi rmy Eurotrailer, General-

nego Importera Naczep Kögel.

Załamanie czy spowolnienie?

Boom budowlany nie tylko się skoń-

czył, ale branża przeżywa spore kłopoty. 

Wyhamowują inwestycje drogowe, miesz-

kania czekają na lokatorów, fi rmy budow-

lane bankrutują. Rynek nasycił się już 

Piotr Iwański, 
dyrektor handlowy, 
członek zarządu 
Schwarzmüller Polska

„Klienci zamawiają przyczepy 
i naczepy pod konkretnie wy-
konywaną pracę. Wzrosła rów-
nież sprzedaż naczep nowych 
w stosunku do używanych.” 

Jacek Portalski, 
wiceprezes firmy Eurotrailer, 
Generalnego Importera 
Naczep Kögel 

„Klienci już nie patrzą tylko na 
cenę, ale też na jakość. Obecnie 
trzech największych producen-
tów naczep kurtynowych posia-
da ponad 65% udziału w rynku”.

Krone walczy 
o polski rynek 
chłodni od lat. 
W tym roku 
z sukcesem.

Na początku roku Wielton pokazał swoją najnowszą 
kurtynę, idealnie wpisując się w rynek. We wrześniu miała 
premierę nowa chłodnia. Polski producent powoli zmienia 
pola swojej aktywności, dostosowując portfolio 
do nowych potrzeb nabywców.

Ogólna sprzedaż naczep i przyczep w latach 2008–2012* (szt.)

0 10 0005 000 15 000 20 000

2008

2009

2010

2011

2012*

Źródło: Cepik* prognoza

13 934

5 379

7 245

12 307

11 971

www.truck-van.pl

12/201222 TruckTruckVanVan&

NACZEPYNACZEPYRynekRynek



wywrotkami, dlatego ich sprzedaż spada. 

„Nie odbieram tego jako załamanie, ra-

czej stabilizację. Rynek musi się oczyścić. 

Obserwowany jeszcze niedawno ‘hura-op-

tymizm’ jest zastępowany zdrowym roz-

sądkiem. Prowadzi to do urealnienia pla-

nów inwestycyjnych i decyzji zakupowych 

opartych o ‘pewne kontrakty’” – zauważa 

Rafał Kozłowski, kierownik sprzedaży po-

jazdów specjalnych, EWT Truck & Trailer 

Polska, autoryzowany partner Schmitz 

Cargobull. 

Do końca października sprzedano 

w Polsce 1586 naczep samowyładowczych 

(o 1520 mniej niż rok wcześniej – 49%). 

Ich udział w sprzedaży naczep i przyczep 

wynosi teraz 16%. „Od drugiej połowy 

roku 2012 możemy mówić praktycznie 

o zaniku produkcji wywrotkowej – oczy-

wiście w kontekście Polski. Ciężko to 

nazwać stabilizacją – w branży budowla-

nej to załamanie. Stabilizację natomiast 

przyniesie prawdopodobnie rok 2014. 

W 2013 rynek naczep wywrotek zacznie 

się dopiero podnosić, ale nie osiągnie sta-

bilizacji – takie wnioski można wysnuć, 

Kempf to trzeci co do wielkości sprzedaży naczep 
samowyładowczych producent w Polsce. Jako 
jedyny nie stracił w tym roku, a zyskał – sprzedał 
209 takich pojazdów, o 27% więcej niż przez 
dziesięć miesięcy roku poprzedniego.

Ruchome podłogi to sposób na oszczędności. Są uniwersalnym środkiem 
transportu, który może zastąpić wywrotkę i plandekę. Dodatkowo bardzo ułatwiają 
załadunek i rozładunek, przyspieszając cały proces. Feber w tym roku rozpoczął 
współpracę z firmą Lagras i liczy, że w przyszłym uda mu się z tym produktem 
powalczyć o rynek, który na razie jest jednak bardzo mały.
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budowlanej, w której o zgrozo (!!!) wszy-

scy, którzy mieli dużo pracy albo już są 

bankrutami, albo są w trakcie ogłaszania 

upadłości” – podkreśla Michał Wiśniew-

ski, dyrektor zarządzający w fi rmie Feber.

Inaczej rynek postrzega Krzysztof Krau-

ze, prezes fi rmy Lux-Truck, autoryzowane-

go dilera Fliegl: „Mając na uwadze to, że 

fi rma Fliegl ma jedną z najlżejszych naczep 

na rynku, sprzedaż w 2012 r. jest porówny-

walna do 2011 r. Zmieniła się tylko struk-

tura sprzedaży. Odnotowaliśmy mniejsze 

zainteresowanie kubaturami 25÷27 m3, 

natomiast większe 40÷50 m3. Na począ-

tek 2013 r. mamy już zamówienia, więc 

I kwartał powinien być podobny jak w tym 

roku. Media straszą recesją… Jakoś nie wi-

dzę jej na rynku. Nasi klienci to nie tylko 

fi rmy budujące drogi, ale również obsługu-

jące betoniarnie, kopalnie węgla, rolnicy… 

W tym roku mniej naczep wywrotek kupi-

ły fi rmy budowlane, stąd zmiana struktury 

sprzedaży. Pojawiły się fi rmy z innymi po-

trzebami, a Fliegl ma tak różnorodną gamę 

produktów, że każdy znajdzie odpowiedni 

dla swych potrzeb.”

Gorsze prognozy ma Piotr Ogrodowicz: 

„Gdybym musiał, pokusiłbym się o tezę, że 

przyszły rok zakończy się jeszcze mniejszą 

sprzedażą w tym sektorze, ale zakładam, 

że zmiana nie będzie tak drastyczna jak 

w tym roku i rynek spadnie rok do roku 

o nie więcej niż 20%. Czas pokaże, czy 

i tym razem miałem rację. Chciałbym się 

mylić.”

Specjalistyczne czy uniwersalne

Pewną alternatywą dla wywrotek, jesz-

cze mało u nas popularną, są ruchome 

podłogi. Pojazd zdawałoby się ze wszech 

miar wygodny, oferujący szereg możliwo-

ści przewozowych, z cechami uniwersal-

ności. Z jedną wadą. Kosztowny. „Nacze-

py z ruchomą podłogą są w naszym kraju 

wciąż postrzegane jako coś nowego, z całą 

pewnością wpływa na to również cena 

produktu. Grupą docelową dla tych na-

czep są na przykład producenci pieczarek, 

wykorzystujący w swojej pracy dość po-

wszechnie naczepy chłodnicze. Naczepa 

z ruchomą podłogą będąca praktycznie 

w tej samej cenie jest jeszcze dla nich 

patrząc w jakim tempie odbudowywał się 

rynek naczep kurtynowych od 2009 roku. 

Potrzebował 2 lat, by można było mówić 

o względnym unormowaniu. Oczywiście 

nie oznacza to, że produkcja wywrotek nie 

będzie istniała. Klientami naszych pojaz-

dów są również rolnicy, którzy wożą płody 

rolne (dynamicznie rozwijający się rynek) 

czy przedsiębiorcy wożący opał. Oprócz 

tego mamy przecież rynki eksportowe. 

Cały czas w Polsce będzie zapotrzebowa-

nie na nowe pojazdy samowyładowcze, 

ale trzeba pamiętać, że tylko w niewielkim 

zakresie będą to klienci z branży budowla-

nej” – podkreśla Cezary Lisowski.

Słaba sytuacja na rynku spowodowała 

pewne zmiany na szczycie. Najwięcej po-

jazdów samowyładowczych sprzedał do 

końca października Bodex – 242 sztuki, 

15% rynku. Zaraz za nim uplasował się 

Wielton, dotychczasowy lider, ze sprzeda-

żą na poziomie 220 pojazdów, 14% rynku 

i Kempf, marka, która jako jedyna odnoto-

wała wzrost sprzedaży w tym roku, sprzeda-

jąc 209 pojazdów i zdobywając 13% rynku. 

Na podium nie zmieścił się już Inter-

Cars, ale był blisko – 204 wywrotki, co daje 

niecałe 13% udziału. „Rynek 2012 był ryn-

kiem niepewności i niestabilności wprost 

przeciwnie niż końcówka roku 2011, któ-

ra sugerowała powrót do równowagi. My 

głównie sprzedajemy pojazdy z branży 

Rejestracja nowych przyczep 
i naczep w rozbiciu 

na poszczególne marki
w Polsce w latach 2011–2012* (szt.)
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Cezary Lisowski, 
prezes firmy Zasław

„Cały czas w Polsce będzie 
zapotrzebowanie na nowe po- 
jazdy samowyładowcze, ale
trzeba pamiętać, że tylko w nie-
wielkim zakresie będą to klien-
ci z branży budowlanej.”

Rafał Kozłowski, 
kierownik sprzedaży 
pojazdów specjalnych, 
EWT Truck & Trailer Polska, 
autoryzowany partner 
Schmitz Cargobull 

„Obserwowany jeszcze niedaw-
no ‘hura-optymizm’ jest zastę-
powany zdrowym rozsądkiem. 

Prowadzi to do urealnienia planów inwestycyjnych 
i decyzji zakupowych opartych o ‘pewne kontrakty’.” 

Kässbohrer oferuje szeroką gamę produktów. 
Od cystern i silosów, przez nikopodwoziówki 
do kurtyn. I to właśnie te ostatnie stanowią trzon 
sprzedaży tureckiego producenta w Polsce – 88%.

Naczepa kurtynowa typu Mega o wysokości wewnętrznej 3 m to rozwiązanie 
dostosowane do potrzeb m.in. sektora motoryzacyjnego czy transportu multimodalnego. 
Kögel z roku na rok odbudowuje swoją pozycję na naszym rynku, w tym roku zwiększając 
sprzedaż naczep plandekowych o 63%.
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czymś dziwnym. Poza tym nie każdy od-

krył drzemiące w niej możliwości. Myślę 

że segment ten przechodzi taką samą ewo-

lucję jak naczepy, nazwijmy to ‘standardo-

we’ – rynek na razie kupuje naczepy uży-

wane, głównie z krajów Beneluksu, jednak 

w najbliższej przyszłości sprzedaż powin-

na rosnąć. Ma to też związek z ekspansją 

polskich producentów na rynki europej-

skie” – zauważa Rafał Kozłowski.

„Wpływ na aktualny stan rzeczy ponie-

kąd ma niejasna sytuacja prawna. Nowa 

ustawa śmieciowa powinna to zmienić 

i co się z tym wiąże zwiększyć koniunkturę 

na zakup specjalistycznych pojazdów do 

przewożenia nieczystości, czyli również 

na naczepy z ruchomą podłogą” – dodaje 

Piotr Ogrodowicz.

W Polsce takich pojazdów sprzedaje się 

bardzo mało. Często w statystykach są wy-

kazywane jako pojazdy samowyładowcze. 

Można oszacować, że średnio rocznie na-

bywców znajduje ok. 100 takich naczep. 

„Ruchome podłogi to asortyment, który 

jest jeszcze za drogi na naszym rynku… 

Biorąc pod uwagę cenę nowej naczepy 

i stawkę za 1 km, nie jest ona w stanie na 

siebie zarobić. W Polsce klienci poszukują 

takich naczep na rynku wtórnym” – po-

twierdza Krzysztof Krauze.

„Ruchome podłogi to produkt zaawan-

sowany technologicznie. Mniej doświad-

czeni przewoźnicy po prostu się go boją. 

Zupełnie niepotrzebnie. Tu też obowią-

zują 24-miesięczne okresy gwarancyjne 

i serwis posprzedażny. Przedsiębiorcy 

nie kojarzą, że ruchome podłogi zabie-

rają 34 europalety i doskonale w wielu 

przypadkach zastępują naczepę fi rano-

wą… Widzą ją wyłącznie jako dużą wy-

wrotkę. W Polsce jest stosunkowo niski 

w porównaniu z Zachodem koszt pracy 

ludzkiej i powszechne jest nieliczenie 

kosztów. Oto przykład: doświadczony 

operator wózka widłowego, sprawny wó-

zek i pusta rampa umożliwiają wyładu-

nek 34 europalet w ok. 30 min. Ruchoma 

podłoga dobrego producenta zrobi to 

w ok. 16 minut. Zakładając rozładunek 

10 naczep dziennie przez 270 dni robo-

czych rachunek wydaje się prosty. Tu 

jednak wyłania się kolejny czynnik ha-

mujący popularność tego pojazdu. Brak 

infrastruktury w postaci korytarzy za- 

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o. 
 

 
 

WESOŁYCH  ŚWIĄT  I  DO  SIEGO  ROKU! 
 
 

PL 01-940 Warszawa, ul. Opłotek 42  Telefon: +48(22)865 03 08   E-mail: office.warszawa@schwarzmueller.com 

i wyładunkowych oraz ramp rolkowych 

niezbędnych do współpracy z ruchomą 

podłogą. Kolejne obostrzenia unijne np. 

w gospodarce komunalnej czy utylizacji 

odpadów będą powoli ten rynek napę-

dzać” – prognozuje Michał Wiśniewski. 

Stabilnie

Od lat najbardziej przewidywalne są 

chłodnie. Ten rynek nie zmienia się spek-

takularnie, raczej na przestrzeni lat można 

zaobserwować delikatną tendencję wzro-

stową w udziale rynkowym. W Polsce jest 

bardzo specyfi czny, gdyż zdominowany 

przez jedną markę. Konkurenci nie dają 

jednak za wygraną.

Krzysztof Krauze, 
prezes firmy Lux-Truck, 
autoryzowanego dilera Fliegl

„Ruchome podłogi to asortyment, który jest jeszcze 
za drogi na naszym rynku… Biorąc pod uwagę cenę 
nowej naczepy i stawkę za 1 km, nie jest ona w sta-
nie na siebie zarobić.”
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Do końca października w Polsce nabyw-

ców znalazły 1684 naczepy chłodnicze, 

co oznacza spadek sprzedaży w porówna-

niu z analogicznym okresem roku ubie-

głego o 5%. Udział w rynku został na tym 

samym poziomie i wynosi 17%.

Liderem niezmiennie w tym sektorze po-

zostaje Schmitz Cargobull – 1290 pojazdów 

(76% rynku), co oznacza spadek sprzedaży 

o 10%, czyli powyżej rynku. W tę lukę we-

szło Krone, które od lat walczy o klientów 

z tego sektora. Jak widać skutecznie. W tym 

roku może mówić o sukcesie. Sprzedaż na 

poziomie 326 pojazdów oznacza wzrost 

o prawie 16%. Gorzej to wygląda, jeżeli weź-

miemy pod uwagę udział w rynku – 19%. 

Wielton jest trzeci. Do końca października 

sprzedał 27 chłodni. Być może tegoroczna pre-

miera pozwoli polskiemu producentowi moc-

niej zawalczyć o ten segment. Nie wiele mniej, 

bo 13 pojazdów sprzedał Lamberet. Za to na 

rynku pojawiła się dodatkowa konkurencja. Ve-

decar oferuje swoje produkty przez fi rmę Feber.

Większa specjalizacja

Po doświadczeniach minionych lat, 

trudno znaleźć kogoś, kto z całą pewno-

ścią przewidziałby, co będzie w przyszłym 

roku. Wszyscy chcą sprzedawać coraz 

więcej, chociaż nikt nie potrzebuje spek-

takularnych wzrostów. Każdy życzyłby so-

bie rynku, który pomału pnie się w górę. 

O idealne sytuacje jednak trudno. Rynek 

jest kapryśny, zmienny, zależny od wielu 

czynników. Jaki więc będzie 2013? Miejmy 

nadzieję, że nie pechowy.

„Obecnie widzimy silną specjalizację, 

która będzie się rozwijała w 2013 r. Klien-

ci coraz odważniej wybierają pojazd i jego 

wyposażenie dostosowane do rzeczywi-

stych i indywidualnych potrzeb. Nie mó-

wimy o pojazdach specjalistycznych, lecz 

o specjalizacji dotychczasowych produk-

tów. Przykładem może być spory wzrost 

sprzedaży naszych naczep w wersji coil-

mulda (przystosowane do przewożenia 

np. blachy w kręgach). Prognozujemy, że 

w przyszłym roku takich zamówień będzie 

znacznie więcej i w tym kierunku przygo-

towujemy naszą ofertę. Rok 2013 w fi rmie 

Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy, 
Wielton SA

„Mam nadzieję, że w 2013 r. 
globalnie nie będzie zmian 
w wielkości rynku. Obawiam 
się, że rynek naczep samowy-
ładowczych jeszcze spadnie. 
Mam nadzieję, że rynek na-

czep plandekowych pozostanie z dużym udziałem 
w rynku, a chłodni delikatnie wzrośnie.”

Zasław będzie oznaczał m.in. większy na-

cisk na wyspecjalizowane branże, jak sek-

tor leśny, komunalny czy sektor zabudów. 

Jeżeli chodzi o wzrost naszej produkcji 

i całego rynku, to w 2013 r. na pewno bę-

dziemy go obserwować, ale przewidujemy, 

że będzie bardziej płynny niż obecnie” 

– zapowiada Cezary Lisowski.

„Spojrzenie w przyszłość nie rokuje do-

brze. Rok 2013 będzie raczej gorszy niż lep-

szy od 2012… Trzeba kontrolować wydatki, 

dokładnie rozważać inwestycje i okopać się, 

nieco odkładając sadło. Tak przynajmniej 

będzie to wyglądać w InterCars. Ratunkiem 

nadal pozostaje eksport, który w dobrych 

miesiącach przekracza w Feberze 50% pro-

dukcji. W 2013 r. Feber będzie umacniał 

swoją pozycję w segmencie przewozów izo-

termicznych i chłodniczych, naczep z rucho-

mą podłogą oraz do przewozów ponadgaba-

rytowych i wysoce specjalistycznych. Cały 

czas poszerzamy gamę usług remontowych 

i obsługę fl ot” – dodaje Michał Wiśniewski.

„Rok 2013 nie będzie rokiem wzrostów 

sprzedażowych, lecz jedynie zaplanowa-

nych wymian sprzętu przez przedsiębior-

ców transportowych – prognozuje Tomasz 

Kujawa.

„Mam nadzieję, że w 2013 r. globalnie 

nie będzie zmian w sensie wielkości rynku. 

Obawiam się, że rynek naczep samowyła-

dowczych jeszcze spadnie. Mam nadzieję, 

że rynek naczep plandekowych pozostanie 

z dużym udziałem w rynku, a chłodni de-

likatnie wzrośnie. Ale czy tak będzie? Czas 

to bezlitośnie zweryfi kuje i za rok zapew-

ne będziemy mądrzejsi” – zastrzega Piotr 

Ogrodowicz.

„Przygotowujemy się na swego rodzaju 

stagnację i bacznie obserwujemy bieżące 

wydarzenia – jeżeli natomiast rzeczywistość 

będzie bardziej łaskawa, pozwolimy się 

miło zaskoczyć” – dodaje Michał Rzoska.

Jaka naczepa za 10 lat?

Producenci zaskakują ciągle nowin-

kami. Walczą o każdy kilogram, chcąc 

zapewnić jak największą ładowność po-

jazdów. Zmieniają detale, aby ograniczyć 

opór aerodynamiczny. Wymyślają nowe 

systemy zabezpieczeń ładunków, aby 

transport był bezpieczniejszy, a załadunek 

i rozładunek trwał krócej. Pojazdy zmie-

niają się w sposób ciągły, stając się coraz 

mniej kłopotliwe dla użytkowników. Eko-

logiczne i bezpieczne. Czego możemy się 

więc spodziewać za 10 lat? 

„10 lat to bardzo długa perspektywa. 

Pracownie badawcze będą na pewno pra-

cować nad nowymi, tańszymi, lżejszymi, 

bardziej ergonomicznymi konstrukcjami. 

To, jaki typ pojazdów będzie dominował 

na rynku, zależy od rodzajów i sposobu 

przewozu ładunków. Myślę, że nie ulegnie 

ona znacznym zmianom, ponieważ struk-

tura potrzeb ludzkich będzie podobna jak 

dziś, tzn. ludzie będą w dalszym ciągu jeść 

nabiał, mięso i ryby (naczepy chłodni-

cze), będą budować domy, drogi i mosty 

(naczepy wywrotki) oraz potrzebować do 

tych domów mebli, sprzętu AGD i elektro-

niki (naczepy plandekowe i furgonowe). 

W dalszym ciągu rozwija się transport 

kontenerów morskich, które będzie można 

przewieźć do celu na lądzie naczepą” – za-

uważa Tomasz Walter, menedżer produk-

tu, EWT Truck & Trailer Polska, autoryzo-

wany partner Schmitz Cargobull.

„Na pewno śladem Europy Zachodniej 

będziemy zmierzali w kierunku specja-

lizacji. Przewoźnicy nie będą wozić już 

dowolnego towaru dowolną naczepą, tyl-

ko coraz częściej będziemy spotykali się 

z rozwiązaniami dedykowanymi i po-

jazdami wręcz zaprojektowanymi pod 

konkretne ładunki czy trasy. Już dziś 

Wizja przyszłości naczep to kształt kropli, z wyraźnie zwężającym się tyłem. Żeby mogła zaistnieć 
na rynku, konieczne są zmiany w prawie, dopuszczające do ruchu dłuższe jednostki. Opływowy 
kształt ma korzystny współczynnik oporu powietrza, ale ogranicza przestrzeń ładunkową.

Michał Wiśniewski, 
dyrektor zarządzający 
w firmie Feber

„Spojrzenie w przyszłość nie 
rokuje dobrze. Rok 2013 bę-
dzie raczej gorszy niż lepszy 
od 2012… Trzeba kontrolować 
wydatki, dokładnie rozważać 
inwestycje i okopać się, nieco 
odkładając sadło.”
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Michał Rzoska, 
dyrektor operacyjny Timex SA, 
generalnego importera 
marki Kässbohrer 

„Za 10 lat nie spodziewał-
bym się rozwiązań w stylu 
futurystycznych wizji przed-
stawianych na targach IAA 

w Hanowerze dotyczących jej wyglądu zewnętrzne-
go, natomiast na pewno czekają nas duże zmiany 
‘w środku’.”

obserwujemy coraz bardziej restrykcyj-

ne wymogi dotyczące konstrukcji i wy-

posażenia naczep w segmentach takich, 

jak AGD czy automotive. Coraz większy 

nacisk jest kładziony również na pojem-

ność ładunkową i szybkość załadunku 

i rozładunku. Nie bez znaczenia pozo-

staje rozwój transportu intermodalne-

go. Unia Europejska w chwili obecnej 

przeznacza olbrzymie środki na rozwój 

tej gałęzi transportu i rozbudowę infra-

struktury również w Polsce. Za 10 lat nie 

spodziewałbym się rozwiązań w stylu fu-

turystycznych wizji przedstawianych na 

targach IAA w Hanowerze dotyczących 

jej wyglądu zewnętrznego, natomiast na 

pewno czekają nas duże zmiany ‘w środ-

ku’” – przewiduje Michał Rzoska.

„Tak naprawdę istnieje jeden główny 

czynnik, który blokuje postęp technologicz-

ny branży. Jest to czynnik prawny – dopóki 

ustawodawstwo będzie nakładać ogranicze-

nia w kwestii wielkości i długości zestawów 

poruszających się po drogach, dopóty trud-

no liczyć na jakąkolwiek rewolucję w zakre-

sie konstrukcji naczep. Oczywiście wpro-

wadzane będą nowe materiały czy pewne 

drobne usprawnienia, ale z pewnością nie 

będzie to skok technologiczny. Można rów-

nież założyć, że za 10 lat po drogach będą 

jeździć pojazdy przede wszystkim ekolo-

giczne” – zaznacza Cezary Lisowski. 

„Topowym zagadnieniem obecnie 

i w najbliższej przyszłości będzie aero-

dynamika, której poprawa w pudełkowa-

to-prostopadłościennym urządzeniu nie 

jest łatwa. Ale cóż, liczy się każda kro-

pelka. Naczepa za 10 lat to wizja panów 

zasiadających w parlamentach krajów, 

od ich uregulowań prawnych nadal za-

leży masa, długość, szerokość i wysokość 

zestawów naczepowo-przyczepowych. 

Dalszą robotę robią księgowi i ekono-

mia. Nasza praca jako producentów 

i konstruktorów tych pojazdów zaczyna 

się dopiero od tego momentu” – zauważa 

Michał Wiśniewski.

„Wszystko zależy od przepisów i norm, 

z jakimi będziemy mieli do czynienia 

w przyszłości, miejmy nadzieję, iż będą 

to naczepy przyjazne dla środowiska 

i przedsiębiorców – dodaje Piotr 

Iwański.

„Kierunki rozwoju produktów są róż-

ne. To rynek, sami klienci pokazują nam, 

gdzie powinniśmy podążać. Na pewno 

w samych naczepach będzie coraz więcej 

kompozytów (nowoczesnych materiałów). 

Szalenie modna jest ekologia – czyli redu-

kowanie zużycia paliwa. Generalnie nie są-

dzę, by najbliższe 10 lat mogło drastycznie 

zmienić wygląd samej naczepy, natomiast 

drobnymi krokami idąc za postępem, nie-

wątpliwie sam produkt będzie ewoluował” 

– zapewnia Piotr Ogrodowicz.

„Obecnie Kögel podobnie, jak inni pro-

ducenci naczep, skupia się głównie na 

obniżeniu masy własnej naczepy. Lżejsza 

naczepa to większa ładowności i mniej-

sze spalanie. Naczepy kurtynowe są coraz 

lepiej dostosowane do przewozu różnych 

ładunków. Nowością, która w przyszłości 

może wiele zmienić na rynku, jest naczepa 

ze zbiornikami na gaz CNG oraz naczepa 

przedłużona o 1,3 m. Przedłużona naczepa 

była już testowana i naszym zdaniem w cią-

gu 2-3 lat może stać się standardem. Projekt 

czeka obecnie na akceptację ze strony Unii 

Europejskiej. Ekologia to główny kierunek 

rozwoju naczep kurtynowych, ale na pew-

no Kögel będzie też dążył do usprawnienia 

sposobów szybkiego załadunku i rozładun-

ku – podkreśla Jacek Portalski. 

Szybki załadunek i rozładunek stał się 

też jednym z priorytetów w Krone.

„Na targach IAA 2012 fi rma Krone 

przedstawiła razem z MAN-em futu-

rystyczną wizję środka transportowego 

przyszłości (Krone Aero Liner), gdzie 

główny nacisk położono na aerodynami-

kę, czyli mniejsze opory powietrza, a co 

za tym idzie oszczędność paliwa i lepsza 

ochrona środowiska. Cały czas też trwają 

testy Euro Combi, czyli pojazdów 25,25 m

i chyba tak będzie wyglądał transport za 

10 lat. Z bliższej perspektywy czasowej 

to innowacje w zakresie zabezpieczania 

ładunku m.in. nowa podłoga antypośli-

zgowa Krone Safety Floor. Zastosowanie 

takiej podłogi pozwala ograniczyć liczbę 

pasów mocujących, a to przekłada się na 

czas załadunku” – dodaje Tomasz Kujawa.

Pomysłów jest wiele na bliższą i dalszą 

przyszłość. Transport drogowy skazany 

jest na rozwój. Nie ma innej alternatywy. 

Ciągłe doskonalenie i racjonalizacja jest 

nieodzowna. Na kołach będzie się wozić 

coraz więcej, dlatego jest nad czym praco-

wać. A rynek będzie falował, i nikt dzisiaj 

niestety nie przewidzi z jaką częstotliwo-

ścią. Można jedynie mieć nadzieję, że rok 

2009 długo się nie powtórzy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, Kögel, Krone

Nowa przyczepa nosi symbol P3R i oprócz 
zastosowania przy pracach ziemnych, może 
być z powodzeniem wykorzystana w rolnic-
twie. Półokrągły kształt skrzyni przyczepy 
sprawia, że idealnie nadaje się do przewozu 
półpłynnych mas lub piasku. 

Przyczepa posiada 3 osie BPW o nośno-
ści 11 ton każda. Techniczna dopuszczalna 
masa całkowita pojazdu o mechanicznym za-
wieszeniu wynosi 33 ton. Dwie osie skrętne 
zmniejszają zużycie ogumienia i zwiększają 
zwrotność przyczepy. Zmniejszenie pro-
mienia zawracania ułatwia manewrowanie. 
W ciężkim terenie osie skrętne obniżają opo-
ry toczenia podczas skręcania, a co za tym 
idzie stopień zniszczenia gleby podczas wy-
konywania skrętów.

Do zadań 
specjalnych

KH-Kipper opracował nowy 
model 3-osiowej przyczepy 
off-road przeznaczonej 
do jazdy w trudnych warunkach 
terenowych, takich jak 
nieutwardzone drogi 
lub pola.

Objętość skrzyni wynosi 19 m3. Podłoga 
może być wykonana z 8 mm stali Hardox lub 
Raex, a burty z 5 mm Domex lub Optim. Za-
stosowanie stali trudnościeralnych zwiększa 
żywotność skrzyni i okres bezawaryjnego 
użytkowania. Drabinka na bocznej burcie uła-
twia wejście na skrzynię. Tylna burta hydrau-
liczna o grubości 6 mm posiada dwa siłowniki, 
które umożliwiają jej otwieranie z kabiny kie-
rowcy. Zamek mocowania skrzyni do ramy 
HYFIX zmniejsza wibracje podczas jazdy 
z pustą skrzynią.

Oferowana do tej pory 2-osiowa przyczepa 
P2R stanowi uzupełnienie gamy przyczep off-
roadowych KH-Kipper. ▐

Fot. KH-Kipper
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P rzez ostatnie 3 lata udział chłodni 

w sprzedaży naczep oscylował wo-

kół 17-20%. Zmieniał się popyt na 

kurtyny, falował na wywrotki, a chłodnie 

trzymały się równo. Nie mogło to umknąć 

polskiemu producentowi naczep, który co-

raz baczniej przygląda się ruchom na ryn-

ku i stara przewidywać kolejne trendy. Na 

początku roku była nowa kurtyna, teraz 

czas na chłodnię.

Z ziemi włoskiej do Polski

Chłodnia w portfolio wieluńskiego pro-

ducenta to nie nowość. Wielton rozpoczął 

produkcję tych pojazdów z włoskim part-

nerem fi rmą Univan w 2005 r. Dostarczał 

podwozia, a Univan nadwozia chłodnicze. 

Tak skompletowane chłodnie Wielton sprze-

dawał w Polsce i w Rosji, Univan na Zacho-

dzie. W Polsce sprzedano ich około 300, na 

rynkach Europy Zachodniej 700. Mimo że 

podwozia Wieltonu cieszyły się za Zacho-

dzie dobrą opinią, projekt się nie udał. Zbyt 

duży koszt transportu podwozi do Włoch 

i kompletnych chłodni z powrotem do Polski 

spowodował, że całe przedsięwzięcie stało 

się nieopłacalne. Najlepszy interes robiły na 

tym fi rmy przewozowe. Odległość ponad 

1000 km okazała się zbyt duża. 

Po tej przygodzie z Włochami Wielton 

zaczął szukać partnera w Polsce. Igloocar 

wydawał się najbardziej naturalnym ko-

operantem, więc nawiązała się współpra-

ca. Idąc tym tropem, zaczęto szukać part-

nerów na rynkach Europy Wschodniej. 

W Rosji Wielton współpracuje z dwoma 

fi rmami nadwoziowymi, na Białorusi 

z jedną, którym dostarcza swoje podwozia. 

Są to produkty oferowane tylko na tych 

rynkach i im dedykowane. 

Te wszystkie działania nie były jednak 

satysfakcjonujące dla polskiego producen-

ta. Rynek chłodni w Polsce jest dość łako-

mym kąskiem, a pojazdy produkowane 

w kooperacji z Igloocarem nie zapewniały 

odpowiedniego poziomu sprzedaży. Wiel-

ton chciał mocniej zaistnieć w tym seg-

mencie. Rozpoczął więc poszukiwania no-

wego partnera z doświadczeniem w branży 

chłodniczej, żeby uniknąć „chorób wieku 

dziecięcego”, oraz znajdującego się nieda-

leko Wielunia, żeby nie powtarzać błędów 

Do trzech razy sztuka
Chłodnie to najstabilniejszy segment rynku naczep od lat. Tu trudno o poważne wahnięcia. 
Bez względu na koniunkturę, jeść każdy musi.

Włodzimierz Masłowski, 
wiceprezes Wielton SA

Założyliśmy, że będzie to chłodnia z peł-
ną ramą. Chłodnie bezramowe są cięż-

sze, wynika to ze
specyfiki ich konstruk-
cji. Nie wszędzie 
się sprawdzają i nie 
we wszystkich wa-
runkach. Jest wielu 
klientów, dla których 
rama w chłodni ma 
dodatkową wymier-
ną wartość.
My na rynku chłod-
niczym musimy się 
w jakiś sposób wy-

różniać i dlatego założyliśmy, że zrobimy 
lekką chłodnię ramową, z dobrym, czyli ni-
skim współczynnikiem przenikalności cie-
pła. Te dwa parametry są najważniejsze 
dla użytkowników chłodni, dlatego na nie 
postawiliśmy.
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sprzed lat. Wybór padł na fi rmę Aluvan, 

która ma swój zakład w Końskich. Pro-

jekt rozpoczęto ponad rok temu z myślą 

o premierze nowego produktu na targach 

w Hanowerze. I to się udało. W ten sposób 

powstała chłodnia marki Wielton.

Od podstaw

Wielton zaprojektował konstrukcję no-

wej chłodni i jej wygląd zewnętrzny. Oczy-

wiście całe podwozie powstaje w Wieluniu, 

nadwozie natomiast w Końskich. Konstru-

ując chłodnię inżynierowie, skupiali się na 

czterech elementach: nowoczesnym wyglą-

dzie, niskiej masie własnej, dobrej izolacyj-

ności i polepszeniu innych parametrów.

Duże znaczenie miał nie tylko nowo-

czesny design, ale również zastosowane 

materiały. W porównaniu z naczepą kur-

tynową, której premiera miała miejsce na 

początku roku, z jeszcze większą odwagą 

zastosowano kompozyty. Profi le okalające 

nową chłodnię są wykonane z kompozy-

tów powstałych przy zastosowaniu metody 

pultruzji (polega ona na wyciąganiu – cią-

gnięciu (ang. pull) już spolimeryzowane-

go wyrobu) i RTM, czyli wykonywane są 

wtryski w formę i w efekcie powstaje goto-

wy profi l. Osłona lampy została zrobiona 

z włókna szklanego i żelkotu, które zostały 

zamknięte w formie. Zaprojektowano też 

nową skrzynię na 34 europalety.

Tył naczepy w dolnych partiach wygląda 

tak samo jak w kurtynie. Ościeżnice ramy 

zrobiono z nierdzewnej stali i dla podniesie-

nia walorów estetycznych pokryto je lakie-

rem. Drzwi wykonane są z płyt o grubości 

85 mm, z ramą ze stali kwasoodpornej. Za-

mykane są na cztery zamki. Każde skrzydło 

ma po cztery zawiasy ze stali nierdzewnej. 

W standardzie znalazły się również odboje 

typu roll-stop (takie same jak w kurtynie) 

oraz bardzo silne gumowe zwykłe – zabez-

pieczające tył na całym obwodzie portalu 

przed uszkodzeniem przy podjeździe pod 

rampę czy nawet przy gwałtownym uderze-

niu wózkiem widłowym.

Dostępu 
do wnętrza 
bronią cztery 
zamki, 
po dwa na 
skrzydle.

Wnętrze chłodni ma wysokość 2660 mm. 
Objętość ładunkowa to 86 m3. W ładowni 
mieszczą się 33 europalety. Wewnątrz 
znajdują się rękawy rozprowadzające 
powietrze i czujnik temperatury. Kierownica 
wykonana jest z kompozytu, co pozwoliło 
dodatkowo zaoszczędzić na masie.

Zaokrąglone profi-
le okalające całą
chłodnię są zrobione 
z kompozytów. 
Nadają naczepie 
lekkości i no-
woczesnego szlifu.
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Wewnątrz znajdują się rękawy rozpro-

wadzające powietrze i czujnik temperatury. 

Kierownica wykonana jest również z kom-

pozytu, co pozwoliło dodatkowo zaoszczę-

dzić na masie. Ściana przednia o grubości 

110 mm jest dodatkowo wzmocniona kratą 

stalową ocynkowaną. Na dole znajdują się 

gumowe odboje i zabezpieczenia. W opcji 

można zamówić listwę wzdłuż ścian bocz-

nych na drążki do mocowania ładunków. 

Na wyposażeniu dodatkowym jest agregat, 

rejestrator temperatury z drukarką oraz 

kraty przewietrzające z przodu i z tyłu.

Poliuretanowa kanapka

Chłodnia zbudowana jest z płyt typu 

„Sandwich”, dzięki czemu uniknięto po-

wstawania mostków cieplnych na po-

wierzchni całej ściany. Są one izolowane 

bezfreonową pianką poliuretanową. Po-

szycie zewnętrzne i wewnętrzne wykona-

no z laminatu poliestrowo-szklanego z żel-

kotem. W efekcie uzyskano współczynnik 

przenikalności cieplnej równy 0,38. Wyso-

kość wewnętrzna wynosi 2660 mm. Dzię-

ki temu uzyskano nie tylko większą prze-

Piotr Ogrodowicz, dyrektor handlowy w Wielton SA

Od lat jesteśmy postrzegani jako wiodący producent naczep wywrotek oraz 
jeden z wiodących producentów naczep skrzyniowo-plandekowych. Musimy 
jednak zauważyć, że zwłaszcza rynek naczep wywrotek się kurczy. 
Od długiego czasu wiedzieliśmy, że musimy zacząć poważniej partycypo-
wać w trzecim co do wielkości sprzedaży rynku, mianowicie rynku chłodni. 
Od lat utrzymuje on stabilny udział w sprzedaży naczep. W ciągu pierwszych 
8 miesięcy tego roku w Polsce znalazło nabywców 1307 chłodni. My sprze-
daliśmy ich naprawdę niewiele. Zakładamy jednak, że w związku z nowym 
projektem zaczniemy ten rynek stopniowo zdobywać. Przygotowywaliśmy 
się do tego długo i zamierzamy wykorzystać nagromadzony potencjał.
Przewiduję, że segment chłodni będzie się jeszcze umacniał i jego udział 
w rynku naczep może jeszcze wzrosnąć. 

My mamy już doświadczenie w tym segmencie. To nie jest dla nas nowy, nieznany produkt. Do tej 
pory brakowało nam tylko partnera, który chciałby równie mocno jak my zaistnieć na tym rynku. 
Teraz sytuacja się zmieniła i zaangażowanie w segment chłodniczy stało się dla nas priorytetem.
Nie oczekuję spektakularnej liczby zamówień, raczej stopniowe przekonywanie się kolejnych 
klientów do naszego produktu, a co za tym idzie stopniowe wchodzenie na coraz większe wolu-
meny sprzedaży. Jednakże ten proces musi trochę potrwać.

strzeń ładunkową, ale również poprawiła 

się cyrkulacja chłodzonego powietrza. Jak 

twierdzą przedstawiciele Wieltonu, uzy-

skana wysokość wnętrza i współczynnik 

przenikalności są efektem kompromisu, 

czyli udało się osiągnąć wartości akcepto-

walne przez rynek.

We wnętrzu zastosowano oświetlenie 

LED-owe (4 punkty). Na wyposażeniu 

zewnętrznym znalazły się podobnie jak 

w kurtynie chlapacze i skrzynka narzędzio-

wa. Zmieniono drabinkę – jest teraz szersza 

i wygodniejsza, czyli lepiej dostosowana do 

obsługi transportów chłodniczych.

Konstrukcja całego nadwozia jest klejo-

na. Ściany i podłoga mają specjalne pod-

cięcia, dzięki czemu powierzchnia klejona 

jest większa. Inaczej mówiąc, płyta przy-

lega do płyty, co zapewnia pełną izolację. 

Podłoga ma 110 mm grubości i jest wyko-

nana z kompozytów, wypełniona poliure-

tanem i odpowiednio wzmocniona. 

Co istotne dla przyszłych użytkowni-

ków, nowe chłodnie będą serwisowane 

w wybranych punktach obsługowych za-

równo Wieltonu, jak i Aluvana w całej 

Europie. Jak zapewnia producent, klienci 

nie powinni obawiać się napraw nadwozia 

zrobionego z płyt kompozytowych. Me-

chaniczne uszkodzenia można naprawić 

szybko i bez śladu. 

Chłodnie w Polsce to trudny temat. Ry-

nek zdominowała jedna marka. Innym, jak 

do tej pory, nie udało się tego przełamać. 

Czy Wielton da radę? Trzecie podejście 

wydaje się dobrze przemyślane i dopra-

cowane w szczegółach. Być może czas na 

zmiany. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Ściany boczne mają grubość 65 mm. Od 

wewnątrz zabezpieczone są kątownikiem 

przypodłogowym na wysokość 300 mm. 

Jednym z najważniejszych czynników 

przy projektowaniu chłodni jest masa 

własna pojazdu. Dzięki zoptymalizowa-

niu konstrukcji i użyciu odpowiednich 

materiałów do budowy, udało się osiągnąć 

bardzo dobry wynik – 7100, z agregatem 

i skrzynią na palety – 8340 kg. Uzyskano 

go również poprzez zastosowanie wyso-

kowytrzymałej stali S700 przy budowie 

ramy pojazdu. Wykorzystanie takiej stali 

i nowej konstrukcji obniżyło masę własną 

podwozia o kilkaset kilogramów. Z przodu 

podwozie ma tzw. „gęsią szyje”, co pozwa-

la zatopić konstrukcję ramy w podłodze 

chłodni i uzyskać więcej miejsca w środku.

Istotnym elementem chłodni ze wzglę-

du na wskaźnik przenikalności cieplnej 

jest uszczelnienie drzwi tylnych. Uszczelka 

zastosowana w naczepie Wielton została 

specjalnie skonstruowana przez fi rmę Sava. 

Charakteryzuje się ona dwukomorową bu-

dową i dodatkowymi piórami, które uszczel-

niają i usztywniają komory przy zamknięciu 

drzwi i dodatkowo izolują wnętrze. 

Nowa skrzynia mieści 34 palety.Odboje chronią tył naczepy przed uszkodzeniami np. podczas podjazdu pod rampę. 
Wysuwana szeroka drabinka aluminiowa ułatwia wchodzenie do chłodni.

Więcej o nowej chłodni Wieltonu w programie 
„Na Osi”, na antenie TVN Turbo. Zapraszamy do oglądania. 

Sponsorem programu „Na Osi” jest
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NACZEPY, PRZYCZEPY I ZABUDOWY

 1. naczepy skrzyniowo-plandekowe

 2. naczepy kurtynowe

 3. naczepy burto-fi ranki

 4. naczepy furgonowe

 5. zabudowy skrzyniowo-plandekowe

 6. naczepy izotermy

 7. naczepy chłodnie

 8. naczepy cysterny

 9. naczepy silosy

10. zabudowy izotermy

11. zabudowy chłodnie

12. przyczepy izotermy

13. przyczepy chłodnie

14. naczepy podkontenerowe

15. przyczepy centralnoosiowe

16. zabudowy wymienne

17. wywrotki tylnoozsypowe

18. wywrotki tylnozsypowe typu half-pipe

19. wywrotki trójstronne

20. wywrotki tylnozsypowe typu scow-end

21. zabudowy skrzyniowe

22. zabudowy skrzyniowe z żurawiem

23. naczepy wywrotki tylnozsypowe

24. naczepy tylnozsypowe typu half-pipe

25. naczepy niskopodwoziowe

26. naczepy z ruchomą podłogą

88

99

2626

Malnia, ul. Powstańców 8
47-316 Górażdże
tel. 77 467 16 58
fax 77 467 16 59
e-mail. gniotpol@gniotpol.pl

www.gniotpol.pl

GNIOTPOL  Sp. z o.o.

■ innowacyjne pojazdy aluminiowe

■ unikalna szerokość wewnętrzna 2504 mm

■ 23 lata produkcji

■ produkcja 600 pojazdów rocznie

Kajetanów 130
26-050 Zagnańsk
tel. +48 (41) 30 11 569
fax +48 (41) 30 11 303
biuro@kh-kipper.pl

www.kh-kipper.pl
www.wywrotki.pl

KH-KIPPER Sp. z o. o.

■  WYWROTKI

■  PRZYCZEPY 

 I NACZEPY 

 WYWROTKI

■  PRZYCZEPY 

 I NACZEPY 

 NISKOPODWOZIOWE

■  HAKOWCE

■  MONTAŻ 

 ŻURAWI

www.truck-van.pl
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tel. 61 814 72 11
biuro@pozkrone.pl

www.pozkrone .p l

Krone drugi co do wielkości producent naczep i przyczep w Europie

oferuje pojazdy:

■ skrzyniowe ■ kurtynowe ■ furgonowe ■ Mega ■ chłodnicze 

■ izotermiczne ■ systemy wymienne

Naczepy fi rmy Krone to pojazdy nowoczesne i bezpieczne o niskich

kosztach eksploatacji i wysokiej wartości przy odsprzedaży. 

Do tego doskonały serwis – począwszy od doradztwa przy 

kompletacji zamówienia, przez wskazanie korzystnego fi nansowa-

nia, po szybką wysyłkę części zamiennych.

W 1995 roku Spółka Akcyjna Pozkrone uzyskała status Generalnego

Dystrybutora i od tej pory na zasadzie wyłączności reprezentuje 

interesy handlowe producenta Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH.

POZKRONE S.A. 
Generalny Dystrybutor
Pojazdów Krone  ul. Opłotek 42

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

Firma Wilhelm Schwarzmüller GmbH jest największym producentem 
przyczep i nadwozi w Austrii i dzięki swojej obecności w 21 krajach 
europejskich zyskała pozycję jednego z wiodących dostawców cią-
gnionych pojazdów użytkowych w Europie Centralnej, Południowo-
-Wschodniej i Wschodniej. Przedsiębiorstwo produkuje ponad 12 000 
pojazdów użytkowych rocznie, zatrudnia ponad 2200 pracowników 
i w ramach grupy fi rm wypracowuje skonsolidowany obrót wynoszący 
około 350 mln EUR. Ciągłe nowe opracowania, wieloletnie doświad-
czenie i najwyższa jakość charakteryzują różnorodną paletę wyrobów 
w zakresie zabudów, przyczep, naczep: 

■ platform ■ wywrotek ■ chłodni ■ cystern, niskopodwoziowych ■ do 
przewozu kontenerów, oraz do przewozu drewna (pojazdy kłonicowe). 

Obok zakładów produkcyjnych w Austrii, Czechach i na Węgrzech, 
szybką naprawę i zaopatrzenie w części zamienne zapewnia obejmująca 
całą Europę sieć punktów serwisowych rozmieszczonych wzdłuż naj-
ważniejszych tras ko-
munikacyjnych i tran-
zytowych. Ponadto dos-
konale wyposażony park
pojazdów do wynajęcia 
zapewnia optymalną re-
alizację indywidualnych 
wymagań transporto-
wych klientów. 

Schwarzmüller 
Polska Sp. z o.o. 

ul. Gostyńska 89, Kurza Góra 
64-000 Kościan 
tel. (065) 5 120 987
fax (065)5 120 987
e-mail: polen@2trailer.pl

www.2trailer.pl

ul.  Łużycka 3, 89-620 Chojnice
tel. / fax +48 52 39 51 651
kom + 48 604 681 747
info@matrail.com
matrail@gmail.com

www.matrail .com

2Trailer – 2 Handle Polen Sp. z o.o. MA TRAIL Marcin Adasik

Firma Knapen Trailers jest specjalistą w dziedzinie budowy naczep z ru-
chomą podłogą (typ: „walking fl oor”). Produkowane tu naczepy  sprzeda-
wane są w 11 krajach, na 3 kontynentach. W fi rmie  najbardziej cenione 
są wysoka jakość oraz serwis. Celem Knapen Trailers jest  projektowanie 
i produkcja najbardziej wydajnych i niezawodnych w ruchu przyczep 
„walking fl oor”, tak by dla klienta ich używanie było rentowne i opłacalne.

Zalety naczep KNAPEN:
■ niska waga, ■ wysoka wytrzymałość, ■ wysokie zaawansowanie tech-
niczno-technologiczne, detale wpływają na wysoką jakość końcową 
produktu, ■ bezproblemowe użytkowanie naczep przez bardzo długi 
okres, ■ 5 lat 100% gwarancji na malowanie, 
■ wysoka wartość pojazdów używanych.ywa yc .

Kögel, marka z ponad 75-letnią tradycją, która wypracowała sobie 
w całej Europie czołową pozycję na rynku, znów znalazła się w cen-
trum uwagi dzięki nowej energii oraz niezrównanemu doświadczeniu 
i kompetencji. Wraz z przejęciem Firmy Kögel w 2009 roku, Ulrich 
Humbaur wziął na siebie aktywną rolę przedsiębiorcy, która przynio-
sła marce stabilność oraz w pełni zasłużoną ciągłość rynkową. Oprócz 
produktów dla branży spedycyjnej Firma Kögel posiada również 
w swojej ofercie projekty produktów dla sektora budowlanego, który 
nie stanowi bynajmniej dla niej nowego środowiska wytwórczego.

Wyłącznym dystrybutorem naczep Koegel w Polsce jest fi rma Eurotra-
iler, ściśle związana z Grupą DBK, co gwarantuje pełną obsługę klienta 
w zakresie usług związanych z motoryzacją.

W swojej ofercie posiadamy: ■ naczepy kurtynowe, ■ naczepy skrzy-
niowe, ■ chłodnie, ■ naczepy do przewozu suchych frachtów, ■ naczepy 
podkontenerowe, ■ nadwozia wymienne, ■ dwu- i trzyosiowe wywrotki 
wannowe, ■ przyczepy niskopodwoziowe.

ul. Lubelska 43 A
10-410 Olsztyn
tel.: +48 89 539 73 71
koegel@eurotrailer.pl

www.euro t ra i le r .p l

Eurotrailer Sp. z o.o. 

www.truck-van.pl
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Wybuchowy, w sensie 

niszczącej siły, jaką 

dysponuje. Najgroź-

niejsze skutki wywołuje dzia-

łanie sił bezwładności na ładu-

nek. Przy zderzeniu czołowym 

zmieniają go one w pocisk, 

który naciera na przednią ścia-

nę ładowni i kabinę kierowcy. 

Siły bezwładności, drgania 

ładunku i pochylenie pojazdu 

mogą doprowadzić również 

do przewrócenia i zrzucenia 

na drogę przewożonych przed-

miotów, co może być groźne 

dla innych uczestników ruchu. 

Nawet mała rzecz, np. poje-

dyncza kostka brukowa jest 

w stanie dokonać poważnych 

zniszczeń i zagrozić innemu 

Dotyczą obliczania sił mo-

cowania, zastosowania pa-

sów, odciągów łańcuchowych 

i lin stalowych, a także punk-

tów mocowania oraz budo-

wy nadwozi pojazdów do 

przewozu towarów. W nor-

mach zawarte są wskazów-

ki odnośnie wytrzymałości, 

Umiejscowiony i umocowany
Nie trzeba wozić trotylu. Każdy źle zabezpieczony ładunek jest wybuchowy.

Przytrzymanie w miejscu stalowego 
zwoju wymaga zastosowania stalowych lin, które są 

wytrzymałe i odporne na przetarcie.

604 681 747
AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY

kierowcy. Wystarczy, że wyska-

kując z ładowni, pod wpływem 

wstrząsów trafi  w szybę prze-

jeżdżającego obok samochodu. 

Siła tarcia za słaba

Wytyczne dotyczące pra-

widłowego mocowania ła-

dunku są podane w normach. 

www.truck-van.pl
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używania i konserwacji sys-

temów mocowania ładun-

ku. Natomiast praktycznym 

i w miarę przystępnym źró-

dłem informacji na ten temat 

są opracowane przez eks-

pertów „Wytyczne odnośnie 

Często potrzebne są jednak 

dodatkowe akcesoria, takie 

jak kliny, listwy blokujące, 

drążki rozporowe czy worki 

powietrzne. 

Każdy tego rodzaju element 

ma określoną zdolność blo-

kowania (ang. blocking ca-

pacity – BC), wyrażaną w sile 

nacisku, jaki wytrzymuje bez 

szkody. Producent podaje ją na 

dostarczanych przez siebie ak-

cesoriach lub na dołączonych 

do nich etykietach. 

Działanie pasów w wielu 
wypadkach polega
na dociśnięciu ładunku 
do podłoża, aby zwiększyć 
siłę tarcia.

Specjalna, chro-
powata podłoga 
pełni tę samą rolę, 
co maty 
antypoślizgowe.

Ładunki o kształcie walca, np. bele papieru, zabezpiecza 
się na różne sposoby. Na zdjęciu pokazowe mocowanie 
z użyciem pasów i odciągów łańcuchowych. Na drugim 
planie widoczne jest zabezpieczenie pasa z tworzywa 
sztucznego, które chroni go przed przetarciem.

Pozioma listwa jest umocowana 
do otworów w ścianach. 
Pionowa belka rozporowa 
zapobiega przesuwaniu się 
skrzyni na dole.

Podczas przewozu lekkich przesyłek, 
system mocowania zapobiega 
uszkodzeniu ich i zapewnia porządek 
w ładowni. Siatka blokuje ich 
przemieszczanie się.

System mocowania 
mat stalowych, 
który wykorzystuje 
kłonice oraz stalowe 
liny.

Niektóre towary muszą być 
przewożone w określonej 
pozycji. Belka i pas zapobiegają 
przesunięciu się samotnie 
stojącej skrzyni.

Wnętrze wyspecjalizowanego nadwozia 
wymiennego do przewozu kontenerów 
lotniczych. Niepożądanemu przesuwaniu 
się kontenera zapobiegają listwy oraz 
nieduże blokady, chowane w podłodze. 

» Taśma pasa 
nie może stykać się 

z ostrymi 
krawędziami «

ładunków. Ponadto na rynku 

dostępne są w dużym wyborze 

rozliczne typy mocowań od 

wyspecjalizowanych fi rm. 

Na początek najważniejsze 

jest prawidłowe rozmieszcze-

nie ładunku. Powinien być 

w miarę możności rozłożony 

równomiernie. Jednakowy na-

cisk na wszystkie osie procen-

tuje lepszym zachowaniem 

pojazdu na drodze. Ponadto 

jest najczęściej równoznaczny 

z zachowaniem wartości nacis-

ków dopuszczanych przepisa-

mi. Również jak najniżej poło-

żony środek ciężkości sprzyja 

bezpieczeństwu jazdy. 

Siła tarcia rzadko jest w sta-

nie sama skutecznie przeciw-

działać przemieszczaniu się 

ładunku. Główne sposoby jego 

unieruchomienia polegają na: 
▐ zablokowaniu go, 
▐ przymocowaniu za pomocą 

odciągów, 

▐ zwiększeniu wartości siły 

tarcia o podłogę, 
▐ zabezpieczeniu powierzch-

niowym. 

Aby ładunek pozostał na 

miejscu, najczęściej wykorzy-

stuje się jednocześnie kilka 

metod. 

Załóż blokadę

Stosunkowo prostym spo-

sobem unieruchomienia ładun-

ku jest blokowanie. W pew-

» Do mocowania bardzo 
ciężkich ładunków używa się odciągów 

łańcuchowych i linowych «

europejskiej dobrej praktyki 

w zakresie mocowania ładun-

ków w transporcie drogowym”. 

Można je bez trudu znaleźć 

w internecie. 

Pomocą służą też producen-

ci pojazdów, najczęściej naczep 

i zabudów. Często oferują fa-

bryczne systemy mocowania, 

uniwersalne bądź dostoso-

wane do określonych typów 

nych okolicznościach to-

war może stanowić podpo-

rę sam dla siebie. Np. gdy 

szczelnie wypełnia podło-

gę przestrzeni ładunkowej. 

Kliny wykorzystuje się 

do blokowania ładunków 

o kształcie walca, np. bel pa-

pieru. Najczęściej stosuje się je 

w połączeniu z pasami, które 
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» Siła tarcia rzadko jest 

w stanie sama skutecznie przeciwdziałać 

przemieszczaniu się ładunku «

przytrzymują ładunek, aby nie 

przeskoczył nad klinami. 

Poziome i pionowe listwy 

blokujące zabezpieczają ładu-

nek dosunięty do ściany. Mają 

regulowaną długość i dos-

tosowują się do szerokości 

nadwozia. Mocuje się je do 

krawędzi burt skrzyni, do pod-

łogi, do podłogi i sufi tu lub do 

Zestaw pasów do mocowania 
ładunku. O wytrzymałości pasów 
informuje przede wszystkim 
kolor etykiety.

nowych. Są wytrzymalsze niż 

pasy. Nie tylko na działające 

siły, ale również na zniszcze-

nie np. poprzez przetarcie. 

Z tego powodu mocuje się nimi 

również zwoje czy pakiety bla-

chy albo betonowe elementy 

o ostrych krawędziach. Najwy-

trzymalsze odciągi łańcuchowe 

i liny mają zdolność mocowa-

nia 5-6 razy większą niż naj-

wytrzymalsze pasy. Dochodzi 

ona do 30 000 daN. Zdolność 

mocowania odciągów łańcu-

chowych stanowi połowę siły 

zrywającej. Zdolność moco-

wania lin stanowi najwyżej 1/3 

minimalnej siły zrywającej. 

Używa się lin poliestrowych, 

polipropylenowych lub stalo-

wych. Inne mogą rozciągać się 

pod wpływem obciążenia lub 

słabnąć po nasiąknięciu wodą. 

Wytwórcy przyczep, na-

czep i zabudów zwykle 

montują w nich miejsca do 

kotwiczenia pasów, lin i łań-

cuchów. Są to różnego rodza-

ju oka czy wysuwane uchwyty 

o ściśle określonej wytrzy-

małości. Furgony i chłodnie 

bywają wyposażone w otwory 

dla listew. Nawet małe auta 

dostawcze mają obecnie co 

najmniej uchwyty w podłodze. 

Na liście opcji lub wśród akce-

rę otoczenia czy wilgotność. 

Pasy różnią się odpornością 

na oddziaływanie substan-

cji chemicznych, zwłaszcza 

kwasów i zasad. Należy przy 

tym pamiętać, że zabru-

dzenia tymi substancjami mo-

gą tak, czy inaczej zniszczyć 

pas i właściwie eliminują go 

z użytku. 

Pasy mogą być jedno- lub 

dwuczęściowe z taśmą zakoń-

czoną hakami. Są naciągane 

za pomocą napinacza. Nomi-

nalna siła wywierana ręką na 

napinacz również jest podana 

na etykiecie pasa. Długość 

dźwigni napinacza jest tak 

dobrana, aby bez dodatko-

wych narzędzi można było 

osiągnąć nominalną wartość 

napięcia pasa. Próba wy-

dłużenia istniejącej dźwigni 

może skończyć się uszkodze-

niem pasa, co go dyskwalifi-

kuje z użytku. 

Pasa można użyć, aby za-

kotwiczyć ładunek do pod-

łogi lub docisnąć go do niej. 

W celu zwiększenie współ-

czynnika tarcia między po-

szczególnymi warstwami ła-

dunku lub między ładunkiem, 

a podłogą stosuje się maty an-

typoślizgowe. 

Taśma pasa nie może sty-

kać się z ostrymi krawędziami. 

Mogłoby to doprowadzić do jej 

przetarcia i zerwania. Dlatego 

stosuje się w takich miejscach 

profi le ochronne, wykonane 

z tworzywa sztucznego. Nie-

które nakłada się na pas, inne 

na krawędź ładunku. Profi le 

ochronne sprzyjają również 

równomiernemu naciągnięciu 

pasa, przez co zabezpieczenie 

jest skuteczniejsze i mniej na-

rażone na zerwanie. 

Stalowa pewność

Do mocowania bardzo 

ciężkich ładunków używa się 

odciągów łańcuchowych i li-

ścian nadwozia. Najmniejszą 

wytrzymałość mają listwy za-

kładane na burty, największą 

– mocowane do szyn w pod-

łodze. 

Podobnie jak listwy, działa-

ją drążki rozporowe. Na koń-

cach mają stopki dociskane do 

ścian. Utrzymuje je w miejscu 

wyłącznie siła tarcia. Mają wy-

trzymałość porównywalną z li-

stwami zakładanymi na burty. 

W przypadku ładunku po-

ustawianego dość ściśle, moż-

na użyć worków powietrznych, 

które wypełnią pustą prze-

strzeń. Dostosowują się one do 

jej kształtu, a przy równomier-

nym obciążeniu wytrzymują 

nawet 400 kN. 

Przytrzymaj

Pasy mocujące są dokład-

nie opisane przez wytwórcę. 

Ich własności umieszcza się 

na przyszytych do nich ety-

kietach. Jest tam między inny-

mi podany materiał, z jakiego 

wykonana jest taśma, jej mak-

symalne wydłużenie oraz zdol-

ność mocowania (ang. lashing 

capacity – LC) przy naciągu 

prostym i przy opasaniu ła-

dunku, a także nominalna siła 

napięcia. Ponadto podana jest 

norma, z jaką zgodny jest dany 

pas. Zdolność mocowania sta-

nowi połowę siły zrywającej 

pas. 

Materiał taśmy pasa ma 

znaczenie nie tylko ze wzglę-

du na jego wytrzymałość, czy 

zachowanie stałych własności 

bez względu na temperatu-

soriów oferowanych na rynku 

są dodatkowe systemy moco-

wania. Warto się nimi zainte-

resować, ponieważ nawet mały 

ładunek może wyrządzić sporo 

szkód, gdy nabierze dużego 

przyspieszenia. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Kögel, Krone

Oferujemy między innymi:
poduszki powietrzne, 

kątowniki ochronne, pasy transportowe, 
maty antyślizgowe, 

pochłaniacze wilgoci.

Więcej szczegółów na www.pro-trans.pl

PROFESJONALNE 
ZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW
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Europejski standard szerokości we-

wnętrznej ładowni to 2480 mm. Takie 

zabudowy wszyscy produkowali i pro-

dukują do tej pory. Gniotpol, jako pierwszy 

producent w Europie, dołożył do tego... 

24 mm, nie przekraczając dopuszczalnej 

szerokości zewnętrznej 2550 mm. Po co?

Bez upychania 

„Te milimetry mają znaczenie – wyjaśnia 

Wojciech Gniot, wiceprezes zarządu Gniot-

pol. – Dla przykładu, paczki styropianu 

mają 2,5 m, więc wszyscy upychają je na 

siłę, wożąc ściśnięte. W ładowni o szero-

kości wewnętrznej 2504 mm mieszczą się 

swobodnie. Dzięki tej zmianie pojemność 

przyczepy lub zabudowy samochodu wzra-

sta średnio o 0,57 m3, co w zestawie daje 

1,14 m3. W porównaniu z zabudową o stan-

dardowej szerokości, możemy załadować 

do zestawu o dwie europalety więcej. Prace 

nad nowym projektem zestawu dedykowa-

nego do przewozu ładunków przestrzen-

nych ruszyły na początku bieżącego roku, 

a we wrześniu gotową przyczepę pokazano 

na targach IAA w Hanowerze, gdzie miała 

międzynarodową premierę.

Tajemnica w aluminium

Jak udało się projektantom z Gniotpolu 

pokonać barierę 2,5 metra przy zachowa-

niu zewnętrznych gabarytów pojazdu? 

„Zastosowaliśmy specjalne profi le alu-

miniowe, produkowane przez tłocznię 

na nasze zamówienie, według zastrzeżo-

nego wzoru – ujawnia Wojciech Gniot. 

– Największe trudności mieliśmy między 

innymi z ulokowaniem mechanizmów 

napinania plandeki oraz zachowaniem 

wytrzymałości nadwozia, aby nadal mogło 

legitymować się certyfi katem XL– Bez-

pieczny ładunek.”

Firma zgłosiła swój wynalazek w Urzę-

dzie Patentowym i rozpoczęła produkcję 

w obu zakładach (Kurznie i Odrowąż). 

Gniotpol proponuje klientom przede 

wszystkim zestawy – zabudowa na cięża-

rówce plus przyczepa, do przewozu np. sty-

ropianu, puszek do piwa czy napojów ga-

zowanych i innych lekkich, objętościowych 

ładunków. Pierwsze z nich, w nowym roz-

miarze, trafi ły do odbiorców w listopadzie. 

Standardowa oferta to zestaw o dmc 11 980 

kg, w tym samochód 7490 kg i przyczepa 

4490 kg. Drugi wariant to zestaw o dmc 

22 890 kg, w którym samochód ma dmc 

11 990 kg, a przyczepa aż 10 900 kg. W obu 

przypadkach są to przyczepy jednoosiowe, 

osadzane na osiach znanych europejskich 

producentów, jak BPW lub Gigant – w lek-

kiej i BPW lub SAF – w ciężkiej.

Deski w pionie i poziomie

W pierwszych zabudowach stosowane 

jest nietypowe deskowanie. Jak wyjaśnia 

nasz rozmówca, zaprojektowano nadwo-

Szerokość ma znaczenie!
Gniotpol słynie z produkcji najlżejszych zestawów o dmc do 12 ton i ciągle zaskakuje 
rewolucyjnymi konstrukcjami. Najnowszym rozwiązaniem są ładownie o niespotykanej 
dotychczas szerokości wewnętrznej 2504 mm!

Na targach IAA w Hanowerze Gniotpol zaprezentował 
swoją najnowszą konstrukcję – zabudowę objętościową 
o szerokości wewnętrznej 2504 mm. Obecnie rozwiązanie 
jest testowane przez potencjalnych użytkowników.
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zie z pionowymi profi lami aluminiowymi, 

wgrzanymi w plandekę. Takie rozwiązanie 

ma swoje zalety – umożliwia szybszy zała-

dunek i rozładunek, bo nie trzeba za każ-

dym razem trudzić się ze zdejmowaniem 

i zakładaniem desek, jak ma to miejsce 

w tradycyjnych konstrukcjach z deskowa-

niem poziomym. Jednak w przypadku ładun-

ków, które wywierają większy nacisk na ściany 

boczne, tradycyjne, poziome deskowanie jest 

lepszym rozwiązaniem, bardziej odpornym 

na takie obciążenia. Dlatego Gniotpol w stycz-

niu wprowadzi do oferty także nowe rozwią-

zanie o takiej właśnie konstrukcji.

Nowe zestawy są obecnie testowane 

m.in. przez producentów styropianu i pu-

szek w Polsce i za granicą i, jak twierdzi 

Wojciech Gniot, są oni bardzo zaintereso-

wani nowym produktem.

„Są już pierwsze sygnały, że po pomyśl-

nym zakończeniu testów ci producenci 

będą wymagać od przewoźników stosowa-

nia właśnie takich zestawów z nową sze-

rokością wewnętrzną” – dodaje Wojciech 

Gniot.

Oczywiście zabudowy w systemie 

GNIOTPOL 2504 produkowane są z alu-

minium, bo taka technologia stała się już 

standardem w zakładach fi rmy. Aluminio-

we są m.in. podłogi, dachy, tylne drzwi, 

dyszle. Mogłyby być aluminiowe także 

felgi, chociaż te, jako znacznie droższe od 

stalowych, na razie nie są preferowane. 

W rezultacie masa własna przyczepy w lżej-

szym wariancie (dmc 4,49 t) zaczyna się od 

1,9 tony, a w cięższym (dmc 10,9 t) – od 2,9 t,

natomiast masa własna zabudowy samo-

chodu odpowiednio od 1,1 t i od 1,6 t.

W każdym przypadku zewnętrzna dłu-

gość zabudowy (ciężarówki lub przyczepy) 

wynosi 7,8 m. Jako wyposażenie opcjo-

nalne przewidziano podnoszony dach, 

ułatwiający załadunek oraz trap między 

przyczepą i samochodem, pozwalający 

na przejazd wózkiem widłowym. Dlatego 

są też do wyboru lekkie i cięższe, bardziej 

wytrzymałe profi le podłogi.

Gniotpol liczy na sukces rynkowy, 

bo jego nowe zabudowy w standardzie 

GNIOTPOL 2504 spotykają się już z do-

brymi opiniami potencjalnych użytkow-

ników. Bariera 2,5 m wewnętrznej sze-

rokości, przy zachowaniu standardowej 

szerokości na zewnątrz, została pokonana. 

Dalej już rynek powinien zrobić swoje. 

Aktualnie trwa jesienna promocja. Przy 

złożeniu do końca roku zamówienia na ze-

staw aluminiowy, można otrzymać system 

GNIOTPOL 2504 lub podłogi aluminiowe 

– GRATIS. ▐

Fot. Gniotpol

Nadwozie z pionowymi profilami aluminiowymi 
wgrzanymi w plandekę nie zawsze się sprawdza, 
dlatego od stycznia w ofercie firmy Gniotpol znajdzie się 
rozwiązanie alternatywne z poziomymi deskami.

Żeby uzyskać odpowiednio 
niską masę własną, 
do budowy pojazdu użyto 
aluminium.
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W 
ten sposób koncern z Clermont-

Ferrand realizuje nową strategię 

segmentacji i nazewnictwa swo-

ich opon ciężarowych. Teraz, po podziale 

oferty na sześć głównych rodzin, łatwiej 

będzie dobrać właściwą oponę do konkret-

nych zadań. I tak rodzina X Line to opony 

do pojazdów ciężarowych, użytkowanych 

głównie na dalekich trasach i w ruchu 

autostradowym – czyli typowa „między-

narodówka”. Do krótkich i średnich dy-

stansów oraz dystrybucji predysponowana 

jest gama X Multi. Autokary oraz auto-

busy średnio i dalekobieżne skorzystają 

z X Coach, zaś pojazdy typowo miejskie 

lepiej wyposażyć w X InCity. Place budów 

czy kamieniołomy to domena X Works, 

zaś do zastosowań specjalistycznych 

i stricte terenowych przewidziano X Force. 

Długodystansowe 
oszczędności

W transporcie dalekobieżnym czyn-

nik zmniejszania zużycia paliwa nabiera 

szczególnego znaczenia. Niemniej istotne 

pozostają oczywiście: bezpieczeństwo, nie-

zawodność oraz długowieczność ogumie-

nia. Charakterystyka nowych opon X Line 

Energy ma zaspokoić właśnie oczekiwania 

transportu długodystansowego i oferować 

zrównoważenie tych czasami sprzecznych 

cech. To już piąta generacja energoosz-

czędnych opon spod znaku białego ludzi-

ka – i tym razem inżynierowie podnieśli 

poprzeczkę, deklarując jeszcze lepszą efek-

tywność paliwową (potwierdzoną m.in. 

najwyższą klasą efektywności paliwowej 

w oponie naczepowej). W porównaniu 

z oponami poprzedniej generacji, nowa 

seria X Line Energy ma zapewniać dłuższą 

eksploatację – o 12% dla opon naczepo-

wych, do 20% dla opon na oś prowadzącą. 

Istotne jest też zachowanie stałych pa-

rametrów przez cały okres eksploatacji. 

Według deklaracji inżynierów nawet przy 

bieżniku zużytym w 60% opony X Line 

Energy zachowują niezmienione osiągi, 

gwarantując też odpowiedni poziom bez-

pieczeństwa. 

Sprawdzano to podczas testu porów-

nawczego opony naczepowej X Line Ener-

gy T w rozmiarze 385/55 R 22,5, prze-

prowadzanym na mokrej nawierzchni 

z bieżnikiem zużytym w dwóch trzecich. 

Na łuku imitującym wjazd na autostradę, 

asfaltową nawierzchnię pokrywała dwu-

milimetrowa warstwa wody. Dwa zesta-

wy z jednakowo obciążonymi naczepami 

pokonywały łuk, zwiększając prędkość, aż 

do utraty przyczepności naczepy. Nacze-

pa wyposażona w nowe opony Michelin 

osiągała w tym teście prędkość o 6 km/h 

większą niż naczepa z oponami konkuren-

cji. Taka różnica prędkości to dla kierowcy 

spory margines bezpieczeństwa.

Nowe opony serii X Line Energy na 

wszystkie osie zestawu jeszcze w tym roku 

będą dostępne jako pierwsze wyposażenie 

pojazdów i naczep, zaś od lutego 2013 r. 

trafi ą do sprzedaży na rynku wymiany.

Uniwersalna trwałość

Nawet do 15% większy przebieg przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa – to cechy cha-

rakterystyczne dla kolejnych nowości Mi-

chelina, uniwersalnych opon X Multi. Ta 

trwałość jest możliwa dzięki zastosowaniu 

w oponach Carbionu – innowacyjnego 

materiału o zwiększonej odporności na 

ścieranie. Jego skład to oczywiście ścisła 

tajemnica koncernu. 

Michelin X Multi to uniwersalne opo-

ny do jazdy na długich i krótkich dystan-

sach – zarówno na autostradach, drogach 

Tylko kompleksowe rozwiązania dają 
oczekiwane efekty, dlatego Michelin X-Line Energy będzie 

dostępna na wszystkie osie zestawu: 315/70 R22,5 Z 
na oś prowadząca, 315/70 R22,5 D na oś napędową 

oraz 385/55 R22,5 T na osie naczepy i przyczepy.

Równaj krok
Opony Michelin Energy SaverGreen stały się synonimem oszczędności i efektywności. 
Teraz przechodzą jednak do historii. Zastąpi je nowa gama opon Michelin X Line Energy. 
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krajowych, jak i regionalnych. Mają one 

zachowywać swoje właściwości na suchej 

i mokrej nawierzchni, a odpowiednia 

rzeźba bieżnika skutecznie odprowadza 

wodę i skraca drogę hamowania w czasie 

deszczu. Największym atutem opony ma 

być jednak większa o nawet 15% trwałość, 

co w skali całego życia opony zmniejsza 

koszt przejazdu kilometra, a tym samym 

w istotny sposób wpływa na efektywność 

transportu. Co ważne, większa trwałość 

nie wiąże się z obniżeniem poziomu bez-

pieczeństwa i innych ważnych parame-

trów opony.

Rodzinę opon X Multi zapoczątkowuje 

opona na osie wleczone (naczepy, przycze-

py) z oznaczeniem T, która jest dostępna 

w typowym rozmiarze 385/55 R22,5. Dzię-

ki niskiemu profi lowi opona umożliwia 

uzyskanie większej przestrzeni ładunko-

wej i zapewnia większą stabilność przewo-

żonych towarów. Nowe opony X Multi są 

oczywiście w pełni przystosowane do po-

głębiania oraz bieżnikowania. 

Efektywność do końca

Obie nowe linie opon X Line Energy 

i X Multi potwierdzają strategię fi rmy 

Michelin, opartą na oferowaniu zrówno-

ważonych osiągów i ciągłemu doskona-

leniu opon. Dla francuskiej marki zawsze 

kluczowymi były niskie opory toczenia 

i wysoki przebieg (realizowany także dzię-

ki „czterem życiom opony”), przekładające 

się bezpośrednio na całkowite koszty użyt-

kowania opony. Obecnie równie istotnym 

staje się zachowanie niezmiennego pozio-

mu wszystkich parametrów podczas zuży-

wania się bieżnika, zapewniając możliwie 

najbezpieczniejszą jazdę i opłacalność 

przez cały okres eksploatacji opony. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. Michelin

Opony ze wskaźnikiem ładowności wyno-
szącym 165 przy ładunku do 5,15 t znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w naczepach 
jedno- lub dwuosio-
wych, które muszą 
unieść prawie cały 
ciężar naczepy. 
Dzięki swoim wła-
ściwościom HTR 2 
doskonale spraw-
dza się np. w logi-
styce dużych sieci 
supermarketów. 

HTR 2 ma wy-
trzymałą osnowę, 
czterowarstwowy
trójkątny pas i wzmoc-
niony stalowy kord. 
Stabilność boczna oraz komfort jazdy znacz-
nie wzrosły dzięki specjalnie skonfigurowa-
nemu przekrojowi poprzecznemu z większą 
ilością powietrza. Na europejskiej etykiecie 
opony HTR 2 425/65 R22,5 otrzymały ocenę B 
w kategorii oporów toczenia, ocenę C za przy-
czepność na mokrej nawierzchni oraz dwie 
fale w kategorii emisji hałasu zewnętrznego.

Wszystkie opony Continental z nowej linii R 
są skonstruowane z wykorzystaniem opaten-
towanej technologii AirKeep, która zmniejsza 
o połowę stopniowy spadek ciśnienia spowo-
dowany dyfuzją powietrza. Jest to możliwe 
dzięki specjalnej wewnętrznej warstwie wy-
konanej z powiększonych molekuł kauczuku. 
Ułatwia to utrzymywanie ciśnienia na zaleca-
nym poziomie przez dłuższy czas, co ma po-
zytywny wpływ na zużycie paliwa i żywotność 
opon.

Opona HTR 2 dla naczep jest teraz ofero-
wana w następujących rozmiarach: 385/55 
R22,5, 295/60 R22,5, 385/65 R22,5, 425/65 
R22,5 (nowość), 445/65 R22,5, 205/65 R17,5, 
215/75 R17,5, 235/75 R17,5. ▐

Fot. Continental

Na śliskim łuku naczepa z oponami 
X Line Energy T uślizguje się dopiero 
przy prędkości o 6 km/h większej niż 
naczepa z oponami konkurencji.

Uniwersalne opony Michelin X Multi mają zachowywać swoje właściwości zarówno na suchej, jak 
i mokrej nawierzchni. Największym atutem nowej serii opon ma być większa nawet o 15% trwałość, 
co w skali całego życia opony zmniejsza koszt przejazdu kilometra, a tym samym w istotny sposób 
wpływa na efektywność transportu.

HTR 2 w nowym 
rozmiarze
Continental dodał do swojej 
oferty oponę naczepową do 
transportu regionalnego HTR 2
w rozmiarze 425/65 R22,5. 
Opony HTR 2 do naczep 
o dużej ładowności cechują 
długie przebiegi i niskie opory 
toczenia. Przyczynia się to do 
zauważalnego spadku zużycia 
paliwa i ograniczenia kosztów.
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Całkowicie nowy samochód został za-

projektowany z myślą o zróżnicowa-

nych potrzebach ciężkiego transportu 

dystrybucyjnego. Takie założenia od razu 

kojarzą się z Axorem, ale Daimler zastrze-

ga, że Antos nie jest jego następcą. Ma być 

pewnego rodzaju ogniwem pośrednim, 

które weźmie na siebie część zadań wyko-

nywanych przez Axora i Actrosa, więc te-

raz będzie jeszcze łatwiej dobrać pojazd do 

konkretnych zastosowań.

Kontakt bezpośredni

Antos już na pierwszy rzut oka sprawia dobre 

wrażenie, bo jest bardzo podobny do Actrosa. 

Muskularna sylwetka z wyraźnie zarysowaną 

atrapą chłodnicy, defl ektorami czy zderzakiem 

z wkomponowanymi lampami zespolonymi 

mogą się podobać. Ten ostatni nie tylko cieka-

wie wygląda, ale również jest praktyczny. Ma 

narożniki wykonane ze stali, czyli odporne na 

uszkodzenia, które w transporcie dystrybucyj-

Dystrybucja 
zdefiniowana na nowo
Niedługo po IAA, Mercedes-Benz umożliwił zapoznanie się „w praktyce” ze swoimi najnowszymi 
propozycjami dla branży dystrybucyjnej. Jedną z najciekawszych był Antos.

Antos prowadzi się bardzo przyjemnie. Przy skrzyni 
PowerShift 3 naprawdę nie ma co robić, więc całkowicie 

można skupić uwagę na kierowaniu pojazdem.

nym zdarzają się dość często. Antos wita sze-

roko otwieranymi drzwiami, które blokują się 

w skrajnej pozycji, zapobiegając przypadko-

wemu zamknięciu przy dużym wietrze albo 

na spadku. Do wnętrza prowadzą trzy stop-

nie wejściowe, wszystkie mają odpowiednie 

wymiary, sprzyjając częstemu wchodzeniu 

i wychodzeniu z kabiny. W standardowej kom-

pletacji najwyższy z nich nie jest zasłaniany 

przez drzwi, bo taka konstrukcja jest lżejsza. 

Dłuższe drzwi zapewniają mniejszy opór po-
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wietrza i tworzą praktyczny schowek np. do 

przechowywania zabrudzonych rękawic, ale 

nie są dostępne z tunelem silnika o wysokości 

320 mm.

Tablica rozdzielcza znów przywołuje na 

myśl Actrosa. Dominują w niej kanciaste 

kształty, znakomicie nawiązujące do wyglą-

du zewnętrznego. Prawa część została nie-

co „wygięta” w stronę kierowcy, więc nawet 

dalsze przyrządy nie wymagają odrywania 

pleców od fotela. Zegary i wyświetlacz głów-

nego zestawu wskaźników zostały umiesz-

czone w charakterystycznych zagłębieniach, 

dzięki czemu są odpowiednio widoczne, bez 

względu na natężenie światła słonecznego. 

Zastosowanie czytelnych piktogramów uła-

twia poruszanie się po menu i szybki dostęp 

do potrzebnych informacji czy dodatkowych 

funkcji, a tych może być w Antosie napraw-

dę dużo. Wśród ciekawych opcji, dotychczas 

zarezerwowanych dla transportu dalekiego, 

jest np. asystent utrzymania pasa ruchu czy 

system zapobiegania kolizji, który w razie 

pojawienia się przeszkody, automatycznie 

rozpoczyna gwałtowne hamowanie.

W Antosie szybko można znaleźć wy-

godną pozycję i już po przejechaniu kil-

ku kilometrów kierowca wręcz staje się 

jego częścią. To zasługa m.in. optymalnie 

wyprofi lowanego fotela, ze stosunkowo 

płaskim siedziskiem pozwalającym na wy-

godne ułożenie nóg i głębokim oparciem, 

zapewniającym dobre trzymanie boczne. 

Przycisk szybkiego opuszczania i podno-

szenia fotela został umieszczony na skraju 

podstawy siedziska, dzięki czemu łatwo 

z niego skorzystać „po omacku”.

Dostojnie

Jedną z wersji, jaką mogliśmy odbyć kil-

kudziesięciokilometrową trasę był 3-osio-

wy Antos 2532 z tylną osią wleczoną. Do 

napędu pojazdu wykorzystano jednostkę 

Euro 6 z rodziny BlueEffi  ciency Power 

o pojemności 7,7 dm3, zapewniającą moc 

320 KM i maksymalny moment 1300 Nm.

Z silnikiem skojarzono 12-stopniową, 

zautomatyzowaną skrzynię biegów o roz-

piętości przełożeń 14,93-1. Nawet z pełnym 

obciążeniem (masa całkowita testowego 

pojazdu wynosiła prawie 23 t) tak skon-

fi gurowany Antos jest naprawdę dzielny. 

Łatwo nabiera prędkości i bez problemu 

utrzymuje ją na wzniesieniach. Bardzo po-

zytywnych wrażeń dostarcza przekładnia 

PowerShift  3, która płynnie zmienia biegi 

bez względu na sposób wciskania pedału 

„gazu”, a do tego w odpowiednim momen-

cie. Kierowca ma do dyspozycji tryb ręcz-

ny, choć przy typowych zastosowaniach 

pojazdu właściwie nie ma potrzeby, by 

z niego korzystać. Na idealnych drogach 

Düsseldorfu i jego okolic układ kierowniczy 

i zawieszenie nie budzą najmniejszych za-

strzeżeń, ale pełną ocenę tych zespołów 

umożliwią dopiero polskie koleiny i wąskie 

szlaki z „nadszarpniętą” skrajnią. Warte po-

kreślenia są również hamulce zasadnicze, bo 

już przy lekkim naciśnięciu pedału, czuć na-

tychmiastową reakcję układu. Uzasadnione 

wrażenie pełnego panowania nad pojazdem 

zachęca do korzystania z jego możliwości, 

bez pogorszenia bezpieczeństwa jazdy.

Innym egzemplarzem udostępnionym do 

testów był Antos 1833 L 4×2 Volumer (z ob-

niżoną ramą). Do jego napędu zastosowano 

silnik o pojemności 10,7 dm3, znacznie no-

wocześniejszy, oszczędniejszy, a przy tym 

lżejszy niż 12-litrowy stosowany w Axorach 

do podobnych zadań. Dysponując mocą 

326 KM i momentem 1700 Nm, dmc 18 t 

nie stanowi problemu, zwłaszcza w trans-

porcie dystrybucyjnym.

Debiut Antosa wprowadził nieco zamie-

szania, zarówno wśród konkurencji, jak 

i w samej gamie pojazdów użytkowych 

MB. Oferuje całkowicie nową jakość 

i bardzo szerokie możliwości konfi guracyj-

ne, dzięki czemu powinien sprawdzić się 

w różnych branżach. Choć powstał w trud-

nych czasach, z pewnością znajdzie dla 

siebie klientów, tym bardziej, że gwarantu-

je wymierne oszczędności eksploatacyjne 

i stosunkowo niską utratę wartości. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz 

Fotel kierowcy nie pozostawia nic do życzenia. Ma głębokie 
oparcie zapewniające znakomite trzymanie boczne, wbudo-
wany pas bezpieczeństwa o regulowanej wysokości 
i dwa podłokietniki. Pilot „na kablu” do sterowania wysokością 
zawieszenia pneumatycznego został umieszczony z przodu 
siedziska, dzięki czemu łatwo po niego sięgać.

Nisko umieszczony pierwszy 
stopień wejściowy ułatwia częste 
wchodzenie i wychodzenie z kabiny, 
tak samo jak odpowiednio długie 
poręcze, zamontowane praktycznie 
przy podłodze.

Duża liczba funkcji wymusza konieczność stosowania wielu
przycisków, ale są one odpowiednio rozmieszczone i pogru-
powane, więc już po kilku minutach można się przyzwyczaić.

Do sterowania 
zautomatyzowaną skrzynią 
PowerShift 3 wykorzystano 
dźwignię hamulca 
silnikowego. Przekładnia 
ma tryb ręczny, ale została 
na tyle dobrze zaprogramo-
wana, że właściwie 
rzadko zachodzi potrzeba, 
by z niego korzystać.
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Zastanówmy się. Różnica wynosi do-

kładnie 1 m3. O tyle jest większa ła-

downia furgonu Doblò Cargo XL od 

blaszanego pudła, które dźwiga wysokie 

Cargo z krótkim rozstawem osi. Metr sze-

ścienny to sporo. Więcej niż dwa bagażniki 

BMW serii 6. Czy jednak dostając tak wie-

le, nie tracimy tego, co w Doblò jest równie 

cenne? Krótki Fiat uwija się ulicami jak kel-

ner między stolikami wziętej trattorii. Długi 

jest jak klient od lat rozkochany w makaro-

nach – musi się trochę porozpychać. 

Dla świadomych

Oba wysokie modele mają ponad 2,1 m 

„wzrostu”. To blokuje im dostęp do wielu 

miejskich parkingów pod dachem. Jed-

nak ładownia o wysokości przekraczającej 

Na bogato 
i na maksa
Długi i krótki, nowy i stary, surowy i wygodny, a obydwa wysokie. Czy najnowsze Doblò Cargo 
XL ma do zaoferowania dużo więcej niż znane na rynku krótkie Cargo z podwyższonym dachem?

Cargo XL – najbardziej obszerna, seryjna odmiana Fiata Doblò. Ma ładownię o objętości 
5 m3, a dodając przestrzeń nad siedzeniem pasażera – nawet 5,4 m3. Aby z niej 

skorzystać potrzebny jest składany fotel i takaż przegroda między ładownią, a kabiną.

Wysoki dach i mały rozstaw osi to coś 
dla kuriera lub właściciela sklepu „Milion 
podarunków od serca”.

Czerwone wstawki dają Fiatowi najprawdziwszy, 
włoski posmak. Nie ma zbyt wiele miejsca, ale 
półka nad przednią szybą jest dużą pomocą przy 
przewożeniu sporych, a lekkich przedmiotów.

Standardowe wykończenie tego egzemplarza 
Cargo XL ma praktyczną kolorystykę. Pod 
względem użytkowym nie różni się znacząco 
od „kolorowego”, krótkiego Cargo.
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wewnątrz 1,5 m jest nie do pogardzenia. 

Doceni ją każdy, kto ma do czynienia 

z antykami, dziełami sztuki lub paczkami 

i listami. Samochód, przed którym trzeba 

się schylać naprawdę nie jest wygodny dla 

listonosza. 

Doskonale natomiast, jeśli jest krótki. 

Za dodatkowy kubik objętości, płacimy 

w furgonie XL większą o 1,3 m średnicą za-

wracania. Manewrowanie w osiedlowych 

uliczkach od razu staje się trudniejsze. 

Ciasne zakręty trzeba brać szerzej. Często 

nie uda się zaparkować prostopadle „na 

raz”, ani nawet „na dwa razy”. Długi bok 

zawadza. Do parkowania równoległego 

też potrzeba więcej miejsca. Krótki Fiat to 

mieszczuch i to z samego centrum. Długi 

woli oddech przedmieścia. 

Wiedząc o tym, można go zatrudnić 

przy pracach specjalistycznych. Jako ru-

chomy warsztat czy samochód ratowniczy 

Doblò XL na pewno się sprawdzi. Ładow-

ność sięgająca 1 tony to już sporo. Daje re-

zerwę na koniczne wyposażenie. 

Wysokie Fiaty Doblò są lepsze od in-

nych, wysokich samochodów dostawczych 

również z innego powodu: z tyłu znajdu-

je się niezależne zawieszenie Bi-Link. 

Utworzone jest przez wahacze wzdłuż-

ne, górne wahacze poprzeczne, sprężyny, 

stabilizator oraz amortyzatory dwustron-

nego działania. W wersji Maxi i XL jest 

wzmocnione. Fiat ma doskonałe maniery 

na drodze i wysoki dach niewiele tu zmie-

nia. Ba! Właśnie te wersje prawdopodob-

nie najwięcej zyskały dzięki zawieszeniu 

Bi-Link. 

Dla wybrednych

Krótki Fiat, a przynajmniej srebrna sztu-

ka na fotkach, robi doskonałe wrażenie 

również ze względu na nietypowy układ 

napędowy. Wyposażony był w 90-konny 

silnik wysokoprężny i zautomatyzowaną, 

pięciobiegową skrzynkę Comfort-Matic. 

W połączeniu ze „sportowym” wnętrzem 

z czerwonym wykończeniem zachęcał do 

śmiałego poczynania sobie na drodze. 

Skrzynka jest typową już obecnie prze-

kładnią mechaniczną, sterowaną elektro-

nicznie. Ma oszczędny tryb „Eko” i można 

w całości polegać na decyzjach, które po-

dejmuje. Praktyka wykazała, że strategia 

zmiany biegów jest prawidłowa z punktu 

widzenia niskiego zużycia paliwa i trwało-

ści układu napędowego, ale skrzynka dzia-

ła nieco szorstko, odrobinę szarpie. Nie-

którzy kierowcy będą zapewne preferować 

 Fiat Doblò Cargo Fiat Doblò
 wysoki dach Cargo XL

Dmc (kg) 2080 2460
Masa własna (kg) 1330 1518
Ładowność (kg) 750 942
Objętość ładowni (m3) 4 5
Długość ładowni (mm) 1820 2170
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) 1714/1230 1714/1230
Maks. wys. ładowni (mm) 1550 1550
Wys. podłogi ładowni nad jezdnią (mm) 545 545
Wymiary drzwi w świetle: szer. x wys. (mm)
Tylnych 1231 x 1455 1231 x 1455
Bocznych 700 x 1175 700 x 1175
Rozstaw osi (mm) 2755 3105
Długość/szerokość/wysokość (mm) 4390/1832/2100 4740/1832/2125
Średnica zawracania (m) 11,2 12,5
Liczba miejsc 2 2
Pojemność zbiornika paliwa (dm3) 60 60
Silnik 1,6 Multijet 16v 1,6 Multijet 16v
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 1598 1598
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 90/66/4000 105/77/4000
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) 200/1500 290/2500
Typ skrzyni/liczba biegów zautomatyzowana/5 ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) 158 164
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 4,9 5,4
Gwarancja 2 lata 
Przeglądy co 30 tys. km 
Cena wersji podstawowej (zł netto) 67 300 65 180

* według danych producenta

Zautomatyzowana przekładnia Comfort-Matic 
ma pięć przełożeń. W jedynym możliwym zestawie 
z 90-konnym dieslem nastraja układ napędowy 
do wydajnej i ekonomicznej pracy w mieście.

Pod pokrywą silnika Doblò Cargo XL 
nie jest ciasno. To, co potrzebne, 
w tym wlewy „płynów ustrojowych”, 
jest na wierzchu.
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ręczną zmianę biegów, choć jak zauważył 

jeden z użytkowników: „skrzynka wrzuca 

wtedy biegi przy za wysokich obrotach”. 

„Czynnik ludzki” mimowolnie polepsza 

dynamikę jazdy i pogarsza zużycie paliwa. 

Z drugiej strony dowodzi to tylko, że naj-

wyraźniej wszystkie programy oszczędno-

ściowe, również te, które sterują doborem 

przełożeń, bywają na dłuższą metę dener-

wujące. 

Dość natarczywym urządzeniem okazał 

się również układ start/stop. Nie można go 

było wyłączyć na dobre. Po każdym posto-

ju i ponownym uruchomieniu samochodu 

przez kierowcę od nowa zaczynał działać 

automatycznie. 

Doblò Cargo XL miało standardowe, 

szaro-czarne wnętrze i ręczną, sześciobie-

gową skrzynkę, za to mocniejszy silnik 

– 105 KM. W modelu XL właśnie on otwie-

ra ofertę diesli. Na polskim rynku nie ma 

słabszych i pewnie słusznie. Masa całko-

wita załadowanego Fiata zbliża się do 2,5 t. 

Osiągi są zadowalające, zużycie paliwa nie-

znacznie wyższe, kultura pracy podobna. 

Obydwa Fiaty są ciche do około 80 km/h. 

Później jest gorzej, choć przy prędkościach 

„autostradowych”, rzędu 110 km/h znów 

zaczyna panować względny spokój. 

Dla skromnych

O ile wystrój kabin jest rzeczą gustu, 

to ich ukształtowanie wpływa wprost na 

komfort jazdy. Doblò może pochwalić się 

obszerną półką pod dachem, nad przed-

nią szybą. Schowki w drzwiach i na tabli-

cy rozdzielczej są niezbyt duże. Również 

wielkość wskaźników budzi zastrzeżenia. 

Niektórzy kierowcy uważają, że mogłyby 

być większe. Za to widoczność zza kierow-

nicy jest znakomita. Siedzi się dość wyso-

ko, a dolna linia okien biegnie stosunkowo 

nisko. Widać krawędzie błotników! To 

cenna zaleta w ciasnych miejscach. Lu-

sterka wsteczne są duże. Ponadto można 

zamówić przeszklone tylne drzwi i ściankę 

działową z oknem, co pozwala korzystać 

z wewnętrznego lusterka. Mieliśmy oka-

zję spróbować tego w krótkim furgonie 

i sprawdziło się. Oczywiście pełna ładow-

nia całkowicie „psuje widok”. 

Pozycja za kierownicą jest wygodna. 

Przydałby się może podłokietnik z lewej 

strony, ponieważ fotele są odsunięte od 

drzwi i szczupli mają do nich daleko. Jed-

nak można wybaczyć konstruktorom, że 

o nim nie pomyśleli, bo w Fiacie i tak jest 

mało miejsca. 

Przyjemnym, praktycznym drobiazgiem 

jest wlew paliwa z trzymadełkiem dla 

korka. 

Krótkie Doblò miało wręgi pod dachem 

do mocowania długiego ładunku. Model 

XL wyposażony był w łatwą do demonta-

żu zabudowę z regałami warsztatowymi. 

Delikatniejsze lub cenniejsze przedmio-

ty można było przewozić w zamykanym 

schowku nad kabiną, do którego dostęp 

był możliwy wyłącznie z ładowni. 

Doblò jest bardzo wszechstronnym 

samochodem. Liczbą wersji bije na gło-

wę każdego rywala na rynku. Silniki, 

zwłaszcza diesle, są bardzo dobre. Do-

stępna jest również wersja na gaz ziemny. 

Tu długie Doblò ma przewagę, ponieważ 

mieści o jedną butlę CNG więcej (opcja 

422). Przejeżdża wtedy bez tankowania 

750 km, z tego 450 na metanie. Fiat wy-

różnia się precyzją prowadzenia i atrak-

cyjnym wyglądem. O cechach użytkowych 

już wspominałem. Doblò Cargo XL jest 

długo oczekiwanym podsumowaniem do-

tychczasowych dokonań konstruktorów 

Fiata w tej dziedzinie. ▐

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

Wysoki dach ułatwia częste wkładanie 
i wyjmowanie przedmiotów. Wręgi u góry 
służą do przewozu długich, a wąskich 
przedmiotów.

Zwarta zabudowa warsztatowa daje się 
dość ławo demontować. Na co dzień może 
nie ma to znaczenia, ale przy odsprzedaży 
samochodu – na pewno. 

Konstrukcja wysokich wersji Fiatów Doblò jest dojrzała. 
Tylne drzwi sięgają dachu. 

Przeszklone tylne drzwi w połączeniu z oknem w przegrodzie 
za kabiną umożliwiają korzystanie z wewnętrznego lusterka wstecznego.
Sprzyja temu również krótki rozstaw osi.
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W 
tym roku odbyła się druga edycja 

Mistrzostw Kierowców w Jeździe 

Ekonomicznej – Th e Drivers Fuel 

Challenge. Poprzednia miała zasięg global-

ny, tegoroczna po raz pierwszy regionalny. 

Od marca do września 2012 r. w dwunastu 

krajach wchodzących w skład Regionu Eu-

ropy Centralno-Wschodniej Volvo Trucks 

trwały wielostopniowe eliminacje. Aby 

zakwalifi kować się do Wielkiego Regional-

nego Finału konkursu, kierowcy musieli 

wykazać się umiejętnością ekonomicznej 

jazdy. Na wszystkich etapach konkursu 

najlepszego kierowcę wyłaniano na pod-

stawie wyniku zużycia paliwa i czasu, w ja-

kim pokonał wyznaczony odcinek trasy. 

Dwunastu wspaniałych

13 października dwunastu najlepszych 

kierowców z regionu spotkało się w Volvo 

Truck Center, w Ołomuńcu w Czechach, 

gdzie rozegrano Wielki Regionalny Fi-

nał konkursu. Po zapoznaniu wszystkich 

zawodników z trasą przejazdu, nastąpiło 

wzbudzające wiele emocji losowanie kolej-

ności startów. Nikt nie lubi być pierwszy. 

Zawodnicy zostali podzieleni na dwie gru-

py. Jednocześnie stratowały dwa pojazdy 

w tej samej specyfi kacji: ciągniki siodło-

we Volvo FH z silnikiem o mocy 500 KM 

i zautomatyzowaną skrzynią biegów I-Shift ,

Polak najlepszy!
Paweł Ozimek z firmy Epo-Trans Logistic pokonał 1600 kierowców z Europy 
Centralno-Wschodniej i wygrał The Drivers’ Fuel Challenge 2012, 
konkurs na najekonomiczniejszego kierowcę organizowany przez Volvo Trucks.
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wyposażone w opony Michelin X Ener-

gy Savergreen i sprzęgnięte z naczepami 

Kögel obciążonymi 18 t ładunku (masa 

każdego zestawu wynosiła 34,5 t). 

Kierowcy mieli do pokonania 24-ki-

lometrowy odcinek trasy biegnący po 

życia paliwa dokonywano przy pomocy 

systemu informacji transportowej Dyna-

fleet, będącego na wyposażeniu pojaz-

dów konkursowych.

Kierowcom podczas zawodów towa-

rzyszyli przedstawiciele fi rm, w których 

drogach publicznych. Obowiązywało 

ograniczenie czasowe. Przekroczenie 29 

minut dyskwalifikowało zawodnika bez 

względu na wynik zużycia paliwa. Czas 

liczono od momentu zalogowania do 

wylogowania z systemu. Pomiaru zu-

Radość w polskim zespole 
po ogłoszeniu wyników.

Od prawej: Tom Jörning, dyrektor zarządzający Volvo Trucks, Region Europy Centralno-Wschodniej, 
Paweł Ozimek Mistrz Regionu w konkursie The Drivers’ Fuel Challenge 2012 ze szczęśliwą rodziną: 
rodzicami i właścicielami firmy: Piotrem i Ewą Ozimek oraz siostrą Anną Ozimek.

Paweł Ozimek, Epo-Trans Logistic

24 lata, student piątego roku Politechniki Śląskiej na wydziale Trans-
portu. Ma prawo jazdy kategorii C+E od 3 lat. Ciężarówką jeździ głównie 
w wakacje i gdy pozwala mu na to rozkład zajęć na uczelni. Gdy 
skończy studia, zacznie powoli wdrażać się w zarządzanie firmą. 
„Lubię to, co robię i nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś 
innego” – zaznacza.

W ekonomicznej jeździe najważniejsza jest umiejętność przewidywa-
nia. Trzeba obserwować drogę i w porę reagować na to, co się na niej 
dzieje. Do finału krajowego nie przygotowywałem się jakoś specjalnie. 
Bazowałem na wiedzy zdobytej na uczelni i podczas obserwacji pracy 
kierowców w naszej firmie – od dziecka się temu przyglądam, chcąc nie 

chcąc sporo nauczyłem się przez te wszystkie lata. Jednak ta wiedza okazała się zbyt mała, 
żeby zmierzyć się w Ołomuńcu. Dopiero przed przyjazdem tutaj przeszedłem profesjonalne 
szkolenia, przeprowadzone przez trenerów ekonomicznej jazdy Volvo. Bardzo dużo się na 
nich dowiedziałem. Między innymi jak wykorzystywać wszystkie funkcje I-Shifta. Czasami 
warto jest zablokować biegi i nie dopuścić do redukcji – to są takie kruczki, o których nie 
zawsze się pamięta. Jestem bardzo wdzięczny trenerom. Między innymi dzięki nim udało mi 
się osiągnąć tak dobry wynik w finale.
Bardzo cieszę się z tej wygranej. Konkurencja była bardzo wyrównana. Trasa ciekawa. Nie 
spodziewałem się, że aż tak wysoko zajdę. Zupełnie nie byłem przygotowany na odbiór 
nagrody. Jestem bardzo miło zaskoczony.

Piotr Ozimek, właściciel firmy Epo-Trans 
Logistic, czeka na syna na mecie, nie 
przestając kibicować.

Czterech finalistów w regionalnym finale. 
Od lewej: Goran Petrović (Serbia), 
Danas Tumosa (Litwa), Aare Müil (Estonia) 
i Paweł Ozimek (Polska).

Wyniki czterech najlepszych kierowców 
w The Drivers’ Fuel Challenge 2012 – Volvo Trucks, 
Region Europy Centralno-Wschodniej

Miejsce Kierowca Firma Kraj

Średnie 
zużycie paliwa 
w przejeździe 
finałowym 
(l/100 km)

Czas 
przejazdu

1 Paweł Ozimek
Epo-Trans 
Logistic

Polska 22,20 27:34:26

2 Aare Müil Aspar-Trans Estonia 22,71 27:47:57
3 Danas Tumosa Transeiga Litwa 23,88 27:14:81
4 Goran Petrović Knjaz Milos Serbia 25,10 27:42:04
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Przez te lata wiele się zmieniło. „Przede 
wszystkim wymagania techniczne względem 
olejów silnikowych i norma emisyjna z Euro 3 
na Euro 5. Kilka razy znowelizowano wymagania 
specyfikacji ACEA, redefinicji uległy pojęcia takie 
jak: SHPDO, XHPDO i UHPDO, a finalnie w kla-
sie lepkości SAE 10W-40 zaczęto produkować 
nie tylko oleje semisyntetyczne, ale również oleje 
syntetyczne. Stąd konieczne stały się zmiany” 
– wyjaśnia Piotr Niemiec z Działu Rozwoju 
Lotos Oil S.A.

Turdus Powertec 3000 10W-40 zapewnia 
kompleksową ochronę silnika niezależnie od 
warunków eksploatacji pojazdu. Olej opraco-
wano w technologii semisyntecznej i przygo-
towano w oparciu o formulacje dedykowane pro-
duktom wymagają-
cym konwencjonal-
nego poziomu SAPS. 
Przeznaczony jest 
głównie do smarowa-
nia wysoko obciążo-
nych silników diesla 
samochodów cięża-
rowych spełniających 
normy emisyjne Euro 3
i niektórych Euro 4, 
w których producent 
zaleca stosowanie 
oleju tej klasy jakościowej. Nowy produkt spełnia 
najbardziej rygorystyczne wymagania wiodących 
producentów silników w zakresie wydłużonych 
interwałów wymiany oleju.

Lotos wprowadzając ten olej, zapoczątkował 
nowe oznaczenia produktów olejowych. Seria 
X000 będzie przeznaczona głównie dla silników 
Euro 3 i wybranych Euro 4. Zastosowano w niej 
oznaczenia: 1000 – podstawowy poziom jakości, 
3000 – podwyższony poziom jakości oraz 5000 
– najwyższy poziom jakości. Seria X100 to ole-
je typu low/mid SAPS przeznaczone głównie dla 
silników Euro 5 i nowszych. Oznaczenia w niej 
zastosowane to: 1100 – podstawowy poziom 
jakości i 5100 – podwyższony poziom jakości, 
głównie silniki Euro 4. ▐

Fot. Lotos

DROGA 
z Euro 3 do 5
Po 10 latach olej Turdus 
Semisynthetic XHPDO 10W-40 
zastępuje Turdus Powertec 
3000 10W-40. Wkrótce pojawi się 
na rynku cała zmodernizowana 
linia tej grupy produktów.

Tom Jörning, 
dyrektor zarządzający Volvo Trucks, 
Region Europy Centralno-Wschodniej

Temat zużycia paliwa jest kwestią niezwy-
kle istotną dla przewoźników. W dążeniu do 
osiągania jak największych oszczędności 

w zużyciu paliwa nie sposób 
nie doceniać roli kierowcy 
w kształtowaniu ekonomiki 
paliwowej w transporcie. 
Z tej perspektywy, organi-
zowany przez nas konkurs 
zachęca kierowców samo-
chodów ciężarowych do 

udziału w szkoleniach i mobilizuje do eko-
nomicznego prowadzenia pojazdów, czyli 
doskonale wpisuje się w potrzeby rynku.
The Drivers' Fuel Challenge 2012 cieszył 
się dużym zainteresowaniem w całym na-
szym Regionie, przyciągając do udziału 
w nim łącznie prawie 1600 kierowców. To 
duży sukces i dlatego już w przyszłym roku 
planujemy kolejną edycję konkursu. Bar-
dzo wierzę w tę inicjatywę i nie mam wąt-
pliwości, że powinna być kontynuowana.

Ozimek (23,37) i Serbii Goran Petro-

vić (24,59). Jednak warto zaznaczyć, że 

poziom był bardzo wysoki. Najniższe 

zużycie paliwa uzyskał zawodnik ze Sło-

wenii Florijan Koselij – 21,9 l/100 km, 

ale jechał za długo o prawie 42 sekundy. 

A Bośniak Sead Numanovic choć miał 

całkiem niezły wynik w spalaniu – 23,41 

l/100 km, został zdyskwalifikowany, po-

nieważ przekroczył założony czas o 1,45 

sekundy!

Ostateczne wyniki tej rozgrywki i Mi-

strza Regionu w Th e Drivers’ Fuel Chal-

lenge 2012 wszyscy poznali wieczorem, 

podczas uroczystej gali.

Zwracając się do dwunastu fi nalistów 

podczas ceremonii wręczenia nagród, Tom 

Jörning, dyrektor zarządzający Regionu 

Europy Centralno-Wschodniej w Volvo 

Trucks, powiedział: „Poprzez zakwalifi -

kowanie się do regionalnego fi nału Th e 

Drivers’ Fuel Challenge nie tylko wyka-

zaliście się doskonałymi umiejętnościami, 

jako kierowcy samochodów ciężarowych, 

ale także udowodniliście, jak dużą wagę 

przykładacie do kwestii ekonomicznej 

jazdy, niezwykle ważnej zarówno dla fi rm 

transportowych, jak i środowiska natural-

nego. Zapewniam, że bez względu na zaję-

te przez was w dzisiejszym fi nale miejsca, 

wszyscy jesteście zwycięzcami i możecie 

być dumni ze swojego sukcesu, jakim jest 

znalezienie się w gronie najoszczędniej-

szych kierowców – mistrzów swoich kra-

jów w jeździe ekonomicznej.”

Wszyscy z niecierpliwością czekali na 

ogłoszenie wyników. Nasz zawodnik do 

końca skromnie opowiadał o swoich błę-

dach i studził ambicje kibiców. Jak się oka-

zało niesłusznie.

Paweł Ozimek w przejeździe fi nałowym 

osiągnął najniższe średnie zużycie paliwa 

– 22,20 l/100 km. Pokonując trzech po-

zostałych fi nalistów, zdobył nie tylko ty-

tuł Mistrza Regionu w Th e Drivers’ Fuel 

Challenge 2012, ale również samochód 

osobowy Volvo C30. Dla swojej fi rmy wy-

walczył voucher Volvo o wartości 10 tys. 

euro. „Jestem niezmiernie dumny ze zwy-

cięstwa w konkursie. Dzisiejszy fi nał był 

dla mnie ogromnym wyzwaniem, ponie-

waż wszyscy uczestnicy są naprawdę do-

brymi kierowcami” – powiedział Mistrz 

Regionu. 

Drugie miejsce zajął Aare Müil z Esto-

nii, a trzecie Danas Tumosa z Litwy.

Następna edycja konkursu w Regio-

nie Europy Centralno-Wschodniej już 

za rok. The Drivers' Fuel Challenge 

o zasięgu globalnym zapowiadany jest na 

rok 2014. ▐

Katarzyna Dziewicka 
Fot. K. Dziewicka

Toma Jörning wręcza Pawłowi 
Ozimkowi kluczyki do jego nowego 
samochodu Volvo C30.

pracują oraz rodziny. Presja była więc 

bardzo duża. Każdy chciał wypaść jak 

najlepiej. Jednak największe wsparcie ze 

strony najbliższych miał Paweł Ozimek. 

Do Ołomuńca przyjechali jego rodzi-

ce, siostra i współpracownik. Na starcie 

żegnały go okrzyki i trzepocząca biało-

czerwona fl aga. Na mecie witały oklaski. 

Żaden z dwunastu zawodników nie miał 

takiego „fanklubu”. Być może właśnie tyle 

pozytywniej energii skumulowanej w jed-

nym miejscu, wpłynęło na wynik końco-

wy rozgrywki.

Ostatnie starcie

Do konkurencji finałowej zakwalifiko-

wało się po dwóch najlepszych zawodni-

ków z każdego z dwóch konkursowych 

zestawów – łącznie czterech kierowców: 

z Estonii Aare Müil (24,43 l/100 km), Li-

twy Danas Tumosa (22,9), Polski Piotr 

12/2012 47TruckTruckVanVan&

www.truck-van.pl MAGAZYNMAGAZYNThe Drivers’ Fuel ChallengeThe Drivers’ Fuel Challenge



Tegoroczny sezon należał do Niemca. 

Już podczas pierwszego weekendu 

w Stambule Jochen Hahn powtó-

rzył swój sukces z zeszłego roku w Misa-

no, wygrywając wszystkie cztery wyścigi 

i zdobywając maksymalną liczbę punktów, 

czyli 60. To trudne zadanie, gdyż po wy-

granej pierwszego wyścigu dnia, kierowca 

w kolejnym startował z 8. pozycji. Jochen 

zapewnił sobie wtedy przewagę i objął 

prowadzenie w klasyfi kacji generalnej. 

Niemcowi deptał po piętach drugi wysoko 

punktowany kierowca MAN-a – Hiszpan 

Antonio Albacete, Mistrz Europy z 2005, 

2006 i 2010 r. Niewielka, utrzymująca się 

między nimi różnica punktowa podgrze-

wała atmosferę rywalizacji. W ścisłej czo-

łówce utrzymywali się również kierowcy 

startujący w ciężarówkach Renault: Czech 

Adam Lacko i Niemiec Markus Oestreich, 

walcząc między sobą o trzecie miejsce na 

podium. 

Podczas sesji kwalifi kacyjnych w całym 

sezonie czołowi kierowcy osiągali bardzo 

ŁutŁut szczęścia szczęścia
Jochen Hahn, kierowca startujący za kierownicą MAN-a, w tym sezonie miał jeden cel: 
obronić tytułu Mistrza Europy w Truck Race. Zadanie wykonał. Pokonał wszystkich rywali 
i wywalczył dwunaste już zwycięstwo dla MAN-a.

European Truck Racing Championship 
– ta ciężarowa dyscyplina sportu motorowego 

uplasowała się w świecie FIA na drugim miejscu 
pod względem liczby kibiców – tylko Formuła 1 

gromadzi więcej widzów na torach 
wyścigowych.

Prosta startowa i pierwszy zakręt – tam gromadzi się najwięcej widzów. Wyjście z prostej daje możliwość wyprzedzenia i zmiany układu 
w czołówce już na początku, dlatego są to miejsca, gdzie dochodziło zazwyczaj do największej liczby zderzeń. 
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O trzecie miejsce zaciekle walczy-

li kierowcy z zespołu MKR Technology 

w Renault: Adam Lacko i Markus Oestre-

ich – dzieliło ich tylko 6 pkt. Los jednak 

bardziej sprzyjał Adamowi Lacko. Podczas 

pierwszego niedzielnego wyścigu Markus 

Oestreich miał „czułe spotkanie” z kierow-

cą MAN-a, Norbertem Kissem, co mimo 

dobrego miejsca na starcie i pozycji wiceli-

dera, przekreśliło jego szanse na 3. miejsce 

w klasyfi kacji końcowej kierowców. Musiał 

zadowolić się 4. pozycją, najbardziej nie-

wdzięczną, bo tuż za podium.

W klasyfi kacji zespołowej najlepszy oka-

zał się team MKR Technology, startujący 

ciężarówkami Renault. Kierowcy wchodzą-

cy w skład drużyny, Adam Lacko i Markus 

Oestreich zdobyli łącznie 1000 punktów 

i powtórzyli sukces z 2010 r., zajmując naj-

wyższe miejsce wśród konstruktorów.

Wsparcie fabryczne

Producenci MAN i Renault Trucks 

wyposażają najlepsze zespoły w silniki 

Antonio Albacete, 
Cepsa Team

Jestem zadowolony 
z sezonu i rywali-
zacji z Jochenem. 
Była to czysta wal-
ka od samego po-
czątku. Jochen nie 
popełnił błędów, 
więc jest mistrzem 
i szczerze mu gra-
tuluję. Brakowało mi 
trochę więcej walki 

z MKR Technology, ale może w przy-
szłym roku będą mieli nową ciężarówkę 
i będą szybsi. W 2012 roku będę walczył 
o mistrzostwo.
Przymierzamy się do nawiązania współ-
pracy w następnym sezonie z innymi 
zespołami, jednak jest jeszcze za wcze-
śnie, aby o tym mówić. Na razie nasze 
myśli w pierwszej kolejności skupiają 
się na ciężarówce – może będzie nowa, 
jeszcze nie wiemy. Teraz mamy sporo 
planów dotyczących zmian, które mogli-
byśmy wprowadzić, aby mieć bardziej 
konkurencyjny pojazd.

Adam Lacko, 
MKR Technology

Sezon był trudny za-
równo dla zespołu, jak 
i dla mnie. Skupialiśmy 
się bardzo, żeby nie 
popełniać błędów tech-
nicznych, gdyż każdy 
punkt był dla nas waż-
ny w walce o mistrzo-
stwo. Cały zespół pra-
cował bardzo ciężko 

i wykonał naprawdę dobrą robotę.
Czasem myślę, że to współzawodnictwo nie 
jest fair – szczególnie, gdy nakładana jest 
kara, co do której nie jestem przekonany. Ale 
to jest sport. Wiele zależy od grupy stewar-
dów, którzy sędziują. 
Wyścigi ciężarówek są jednym z najcięż-
szych i najbardziej kontaktowych sportów 
motorowych – pewnie dlatego tak bardzo lu-
bianym przez widzów. Istotne jest, aby czoło-
wi kierowcy byli uczciwi, a są – i to jest ważne.
W połowie listopada rozpoczynamy pierwsze 
testy na torze w Moście – będziemy chcieli 
wypróbować kilka zmian w pojeździe. W tym 
roku utrzymałem 3. miejsce, ale w przyszłym 
sezonie będę walczyć o wyższą pozycję.

Zamknięcie tegorocznego sezonu i uroczyste wręczenie pucharów wszystkim punktowanym 
kierowcom. Na podium (od lewej): Antonio Albacete, Jochen Hahn i Adam Lacko.

Puchar dla MKR Technology za zwycięstwo w klasyfikacji konstruktorów (Renault Trucks) 
odebrał szef zespołu, Mario Kress.

Jochen Hahn. Kibice spodziewali się jed-

nak zaciętej walki do końca wyścigowego 

weekendu, gdyż dwóch czołowych kie-

rowców dzieliło jedynie 29 pkt. Rozstrzy-

gnięcie przyszło jednak szybciej – już po 

pierwszym sobotnim wyścigu wyłoniony 

został Mistrz Europy. Awaria układu kie-

rowniczego wyeliminowała Antonio Alba-

cete z wyścigu, a Jochen powiększył swoją 

przewagę do 49 pkt., wystarczającą do 

utrzymania tytułu Mistrza Europy.

zbliżone wyniki czasowe, różnice były 

minimalne – świadczy to o doskonałym 

przygotowaniu pojazdów. Sezon był ciężki 

– 11 eliminacji w 5 miesięcy – to bardzo 

napięty grafi k wyścigów i duże obciążenie 

dla członków ekip oraz samych kierowców. 

W każdej kolejnej rundzie sezonu Jochen 

Hahn startował jako lider, a dzięki zebra-

nym punktom powiększał przewagę nad 

pozostałymi kierowcami. Jego główny ry-

wal Antonio Albacete był tuż za nim.

Finał bez niespodzianek

Finałowa rozgrywka sezonu odbyła się 

na francuskim torze Bugatti w Le Mans. 

Deszczowa aura i iście jesienne tempera-

tury nie wystraszyły fanów wyścigów. Jak 

podają organizatorzy, ok. 50 tys. widzów 

kibicowało zawodnikom i oglądało zma-

gania na torze. Kierowcom ściganie utrud-

niała mokra nawierzchnia – wymuszała 

ostrożną i zachowawczą jazdę. 

Dla wszystkich było jasne, że zwycięży 

kierowca jadący MAN-em. Faworytem był 
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Klasyfikacja indywidualna kierowców – sezon 2012

Poz. Kierowca Samochód Zespół
Suma

punktów

1 Jochen Hahn MAN Castrol Team Hahn Racing 517

2 Antonio Albacete MAN Cepsa Team 468

3 Adam Lacko Renault MKR Technology 330

4 Markus Oestreich Renault MKR Technology 311

5 David Vršecky Freightliner Buggyra Int. Racing Team 284

6 Markus Bösiger Renault Pneu Bösiger Team 14 282

7 Mika Mäkinen MAN Mad-Croc Truck Racing 160

8 Dominique Lacheze MAN Truck Sport Lutz Bernau 159

9 Anthony Janiec Renault Pneu Bösiger Team 14 147

10 Norbert Kiss MAN Frankie OXXO Racing Team 98

Wnętrze kabiny Mistrza 
– Jochena Hahna.

10 ustawienie ciśnienia hamowania
11 rozrusznik silnika
12 radio do łączności z boksami
13 GPS
14 regulacja chłodzenia hamulców
15 przycisk awaryjny

1 obrotomierz i zapis danych pojazdu
2 wskaźnik ciśnienia doładowania
3 monitor kamery cofania

4 wskaźnik GPS prędkości
5 wskaźnik ogranicznika i temperatury hamulców
6 wskaźnik ciśnienia wodnego chłodzenia hamulców
7 aktywacje chłodzenia hamulców
8 ogranicznik prędkości
9 ustawienie pedału gazu dla boksów

i zapewniają im serwis podczas wyścigów. 

Wspierają również pilotów z mniejszych 

teamów oraz tych zaliczanych do obozu 

amatorów. I tak MAN udziela wsparcia 

m.in. zespołowi Frankie OXXO Racing 

Team, którego jeden z pilotów, Węgier 

Norbert Kiss, stawał na najwyższym po-

dium pięciokrotnie. Innym zespołem 

ścigającym się MAN-em jest Truck Sport 

Lutz Bernau z bardzo doświadczonym za-

wodnikiem Dominikiem Lacheze, częstym 

uczestnikiem „przepychanek” na torze. 

W tym roku wyścigowa rodzina zespo-

łów jeżdżących MAN-ami powiększyła się 

o debiutującą ekipę Reinert Team. Kie-

rowca Rene Reinert to niemiecki przedsię-

biorca, a przy okazji uczeń Jochena Hah-

na. Jeździ ciężarówką „made by Jochen” 

i może poszczycić się zdobyciem 1. miejsca 

w rundzie odbywającej się w Smoleńsku. 

Renault Trucks natomiast oprócz ze-

społu MKR Technology, wspiera m.in. 

drużynę Pneu Bösiger Team 14, z Mar-

kusem Bösigerem (5. miejsce w klasyfi -

kacji końcowej) oraz Anthonym Jancem 

(9. miejsce). Ten ostatni zawodnik naj-

lepsze wyniki w sezonie osiągnął właśnie 

podczas ostatnich eliminacji w Le Mans 

– stawał na podium po każdym z czterech 

wyścigów. Drużyna Pneu Bösiger Team 

14 zajęła 2. miejsce w klasyfi kacji kon-

struktorów.

Przed nowym sezonem

Po ofi cjalnej gali FIA, na której wręczo-

ne zostały tytuły mistrzowskie, zespoły 

rozpoczęły przygotowania do kolejne-

go sezonu wyścigowego. Zespół Mistrza 

Europy zaczął od szczegółowej analizy 

– mimo iż Jochenowi udało się obronić ty-

tuł, zawsze można coś poprawić, zarówno 

w ciężarówce, jak i w technice jazdy kie-

rowcy.

Pewne jest, że w przyszłym roku An-

tonio będzie dążył do rewanżu i znów 

odbędzie się ciekawy pojedynek między 

kierowcami. A i zespół MKR Technolo-

gy zapowiada mocne uderzenie i walkę 

o wyższe miejsca na podium. Zimowa 

przerwa to czas testów oraz intensywnej 

pracy nad przebudową ciężarówek. Przy-

szły sezon zapowiada się więc tradycyjnie 

interesująco. Szczęście przyda się wszyst-

kim. Jak to w sporcie. ▐

MG
Fot. M. Ganiec, MAN, MKR, Renault

Zwycięska 5,5-tonowa ciężarówka MAN TGS 18.480 z silnikiem o mocy 1100 KM. 
Jochen ściga się ciężarówkami od 14 lat, od 4 lat za kierownicą MAN-a.

Jochen Hahn, 
Castrol Team Hahn Racing

Tegoroczny sezon był 
z pewnością bardziej 
męczący niż poprzed-
ni, ale jestem z niego 
zadowolony i szczę-
śliwy, że udało mi się 
zdobyć tytuł po raz dru-
gi. Walka była ciężka, 
ale z mojego punktu 
widzenia, sprawie-

dliwa. Antonio doganiał mnie – myślę, że 
mieliśmy ciężarówki przygotowane na tym 
samym poziomie. Dlatego teraz powinni-
śmy skupić się na szczegółach, które nadal 
będą decydowały o naszym sukcesie.
Wraz z zespołem musimy szczegółowo 
przeanalizować obecny sezon i zacząć 
przygotowania do nowego. Najpewniej zbu-
dujemy nową ciężarówkę – powinno nam to 
zająć ok. 20 tygodni. Później będziemy ją 
testować, prawdopodobnie na torze w No-
garo, gdyż jest wąski, są tam wzniesienia 
i spadki, można więc dobrze dopasować 
ustawienia podwozia. Jednak najpierw wy-
bieram się na urlop z rodziną – należy nam 
się chwila odpoczynku.

www.truck-van.pl

12/201250 TruckTruckVanVan&

MAGAZYNMAGAZYNWyścigi ciężarówekWyścigi ciężarówek



Katalogis net

Potrzebujesz 
produktów, us³ug 

i rozwi¹zañ 
dla transportu 
i logistyki ?

Prowadzisz firmê 
transportow¹, 

oferujesz us³ugi 
logistyczne

lub transportowe?

Poszukujesz firm 
transportowych 

lub logistycznych ?

Dostarczasz 

rozwi¹zañ i u
s³ug, 

z których korzysta 

bran¿a transportowa 

lub logistycz
na?



nowe VolvO FH

Łatwiejszy załadunek i do 10% niższe zużycie paliwa. 
WSZYSTKIE NOWOŚCI znajdziesz na volvotrucks.pl/fh 

Volvo Trucks. Driving Progress


